
Løsning med opsamling af materiale i big-bag 
Alternativt opsamling i spand eller container

Anlæg udført iht. ATEX-direktivet med tryk- 
aflastning af filter og kontraklap på rørsystem

Kombinationsløsning med lavtryks- og 
højtryksudsugning til fødevarevirksomhed.

Gratis support og rådgivning uanset valg 
af løsningsmodel.

Mulighed for udbygning og supplering af 
allerede eksisterende anlæg.

Løsninger både med eller uden montage 
– det er jeres valg.

Stort produktprogram af vakuumpumper, 
filteranlæg og rørsystemer.

Skræddersyede anlæg efter jeres 
behov og ønsker.

Løsninger med centralstøvsugere der er 
professionelle og gennemtænkte.

FLEXAIR TILBYDER JERES VIRKSOMHED:

 

WWW.FLEXAIR.DKMAIL@FLEXAIR.DK70 22 44 40

CVR-nr 29617538 
Højeste kreditværdighed

Flexair

 KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40

CENTRALE STØVSUGERANLÆG

CENTRALSTØVSUGERE TIL INDUSTRI,
PRODUKTION OG VÆRKSTEDER
FlexAir er blevet betroet opgaven at installere centrale 
støvsugeranlæg hos en lang række danske
virksomheder. Vores erfaring rækker 30+ år tilbage, og vi har 

løst opgaver inden for langt de fleste typer af industrier og 
samarbejdet med store som små virksomheder.

Det har gennem årene givet os stor erfaring omkring de 
udfordringer der kan være samt hvordan de løses bedst 
muligt. Fremfor alt har vi forståelse for at hvert anlæg og 
kunde er unik og kræver individuelle løsninger.

Vores engagement fra projektering til afsluttet installation 
og opstart gør os til en ledende leverandør af centrale 
støvsugeranlæg på det Danske marked.



 KONTAKT OS I DAG FOR MULIGHEDER OG LØSNINGER
RING TIL OS PÅ TELEFON 70 22 44 40

DISSE VIRKSOMHEDER HAR ALLEREDE EN CENTRALSTØVSUGER FRA FLEXAIR

CVR-nr 29617538 
Højeste kreditværdighed

Flexair

WWW.FLEXAIR.DKMAIL@FLEXAIR.DK70 22 44 40

Slanger til brug for rengøring, udført i 
antistatisk materiale.

Stort udvalg af børster, sugelanser, 
spidsmundstykker etc.

Gulvmundstykker med gummilæber 
eller børster.

Støvsugerør i stål eller 
aluminium.

Komplet program fra Ø38 mm. og 
op til Ø100 mm.

TILBEHØR FOR STØVSUGNING 
OG RENGØRING

RØRKOMPONENTER, FITTINGS, 
MONTAGETILBEHØR ETC.

SLANGERULLER FOR 
STØVSUGNING

Komplet program af stålrør, bøjninger,
grenrør og fittings for etablering af 
rørsystemer til centralstøvsugere 

Montagesystem og tilbehør for 
ophængning af rør.

Rørsystemer kan leveres i
el-galvaniseret udgave samt rustfri 
AISI-304 eller 316.
Skydespjæld, manuelle og pneumatiske

CENTRALE

 

STØVSUGERANLÆG

CENTRALSTØVSUGER

 

FOR ALLE TYPER AF INDUSTRI
- OGSÅ ET STORT PROGRAM AF TILBEHØR -

Slangerulle til brug for støvsugning af 
værksteder, produktionsområder etc.

Kan bestilles til montering på væg
eller i loft.

Indbygget lukkespjæld for afspærring 
når rullen ikke anvendes.

Fungerer efter “rullegardin” princippet 
og kan låses i ønsket længde.

Leveres med slange fra Ø32 mm.
og op til Ø50 mm.

Rengøringsudstyr for ATEX områder Påbygget kontakt for start/stop af støvsugeranlæg


