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Lähetä meille talosi 
pohjapiirrustus, niin 

teemme sinulle imurin 
ja imurasioiden 

sijoitusehdotuksen.

Pro-
fessionelt

Nilfisk-keskuspölynimurit
- enemmän kuin imuri 

Keskuspölynim
urit
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Helppoa puhtautta

Imurointi on luonnollinen 
osa kodin siivousta

Se on yksi niitä välttämättömiä tehtäviä, jotka monet 
liittävät raskaiden koneiden raahaamiseen, epämuka-
vuuteen, epämiellyttäviin hajuihin kuumasta moottor-
ista - ja tietenkin meluun. 

Lisäksi tavallinen pölynimuri aiheuttaa sellaisen 
tomupilven, että siitä jää jäljelle melkein yhtä paljon 
kuin imurointi poistaa. Mutta vaihtoehto on olemassa...

Nilfisk-keskuspölynimuri poistaa pölyt talosta lopullisesti, 
mikä tarkoittaa sitä, ettei sinun tarvitse imuroida niin 
usein. Lisäksi Nilfisk-keskuspölynimuri on niin hiljainen, 
että voit kuunnella musiikkia työskennellessäsi tai vält-
tää häiritsemästä muuta perhettä.

Ammattilaisten suosikki

Nilfisk-keskuspölynimurit ovat myös suosittuja kaupal-
lisessa siivouksessa, erityisesti toimistoissa ja hotel-
leissa, joissa on suuria lattiapintoja ja siivous vaativam-
paa. Lisäksi helppo käsittely takaa vähemmän työtä ja 
rasitusta kuin siivous tavallisella pölynimurilla. 

ErgonominenHiljainenHajutonVoidaan käyttää 
ilman pölypussia

Poissa näkyvistä 
-asennus

Puhtaampi 
sisäilman laatu
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Helppoa imurointia

Yleensä siivous on välttämätön paha eikä niinkään 
mieluisa tehtävä. Perheenjäsenet eivät jonota 
päästäkseen imuroimaan ja imurointiin liitetään mo-
nia epämiellyttäviä asioita kuten, pöly, melu, haju, 
painavan koneen raahaaminen ympäri taloa, joka jää 
kiinni huonekaluihin...Kuulostaa hirveältä työltä, mut-
ta ei ole sitä kun valitset keskupölynimurin.
 
Keskuspölynimuri on äänetön, hajuton, kevyt ja erit-
täin kätevä, jonka ansiosta ikävästä kotityöstä tulee 
mukavaa, helppoa ja nopeaa. Keskusyksikkö voidaan 
sijoittaa vaikkapa kellariin tai muualle kauas, missä se 
ei häiritse ketään ja on poissa tieltä. Sinun tarvitsee 
kuljettaa vain imuletkua mukanasi. 

Sijoittamalla imurasioita riittävän moneen kohtaan, 
varmistat että voit imuroida kodin kaikki paikat. Imu-
venttiilit yhdistyvät keskusyksikköön putkien avulla.  
Putkia pitkin lika kulkeutuu keskusyksikköön, joka 
tarvitsee tyhjentää vain kerran pari vuodessa.  Se on 
erittäin kätevä, hygieeninen ja joustava järjestelmä, 
joka on sovitettavissa kaikenkokoisiin koteihin ja huo-
neistoihin  .

Keskus-
pölynimurin 

imurasia

Rikka-aukko  Tuotenumero 
Alumiinin värinen:  42000237
Musta:  42000235
Valkoinen:   42000233

Imurasia Tuotenumero
Alumiini / musta:   42000226
Alumiini:  42000224
Valkoinen: 42000220

Lattia imurasia Tuotenumero
Messinki  42000242
Kromi:  42000243
Valkoinen:     42000414
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Yhdistelmäsuulake 
Tuotenumero: 42000142

Letkunsuojus, 9 m
Tuotenumero:  42000303

Polyesteri pölypussit, 20 litraa
Tuotenumero: 42000317

Parempi sisäilman laatu
Nilfisk keskuspölynimuria käyttäessäsi et ole sa-
massa huoneessa kuin moottori, joten et joudu kär-
simään moottorin lämpenemisen sivuvaikutuksista 
eikä keskuspölynimuri jätä yhtään pölyä sisäilmaan. 
Kaikki keskusyksiköstä tuleva poistoilma kuljetetaan 
putkien läpi talon ulkoseinässä olevaan ilmanvaihto-
aukkoon, mikä tarkoittaa että kaikki ulostulevan il-
man pöly ja hajut kuljetetaan ulkoilmaan välittömästi 
suodatuksen jälkeen.

Keskuspölynimurin käyttöä suositellaan allergioista 
kärsiville ihmisille, koska ne eivät jätä huoneilmaan 
pölypartikkeleita ja ne keräävät eläinten karvat ja vä-
hentävät siten samalla allergeenien vaikutusta. 

Hiljaisempi ympäristö  
Normaalit pölynimurit ovat melko äänekkäitä, mutta 
keskuspölynimurit ovat niin hiljaisia, että voit kuun-
nella musiikkia tai kuulla puhelimen soivan. Tämä on 
mahdollista koska moottori on sijoitettu kauaksi imu-
roitavasta kohteesta. 

Parempi sisäilman laatu
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Parempi imuteho
Imuteho on suuri ja vakaa. Imuvirta kulkee putken 
läpi tasaisesti  100 km/h, ja putken kartiomaisesta 
muodosta johtuen (sisääntuloaukon halkaisija on 
suurempi kuin suulakkeen), ei yksikään roska tuki 
imuputkistoa.

Ergonominen
Useimmat ihmiset käyttävät imurointiin muutamia 
tunteja joka kuukausi, joten on järkevää pohtia, miten 
liikumme, kumarrumme, ja seisomme imuroidessam-
me. Nilfisk keskuspölynimurin kahva on pehmeää ku-
mia, joka on miellyttävän tuntuinen kädessä. Keskus-
pölynimurin teleskooppiputki voidaan helposti säätää 
imuroijalle sopivaksi. Letku on kevyt ja kätevä - ja se 
kulkee helpommin perässä kuin kokonainen imuri.

Suoraan säiliöön asennettava
imuriasia 
Tuotenumero: 42000540

Putkipidike metallia
Tuotenumero: 42000133

Putkileikkuri
Tuotenumero: 42000300

Keskuspölynimurin edut

•	 Huipputason puhdistustehokkuus parantaa sisäilman laatua
•	 Erittäin hiljainen 
•	 Kevyt ja helppokäyttöinen
•	 Tehokas ja äärimmäisen hyvä imuteho - kerää hyvin myös
 lemmikkieläinten karvat
•	 Ennaltaehkäisee astmaa, ihottumia ja muita allergioita 
•	 Säästää aikaa verrattuna tavallisen imuriin
•	 Pitkä imuletku, joka yltää joka paikkaan 
•	 Toimii loistavasti myös portaissa
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Teleskooppiputki
Tuotenumero: 42000145

Pyöreä harja
Tuotenumero: 42000144

joustava letku, 1-6 m
Tuotenumero: 42000122

Uuden sukupolven 
Nilfisk-keskuspölynimurit 
ovat aikaansa edellä

Nilfisk Supreme LCD on langaton keskupölynimuri, jossa on 
lukuisia muita etuja keskuspölynimureille ennestään tunnet-
tujen etujen lisäksi. 

Ensinnäkin se tekee asennuksesta kotona entistä helpom-
paa, koska ylimääräisiä kaapeleita ei tarvitse asentaa, ja toi-
seksi, 9-metrin letkun paino putoaa 1,8 kg:aan, koska letkun 
sisällä ole enää metallilankaa - mikä tekee siitä vieläkin jous-
tavamman kuin ennen. Jos esimerkiksi 9 metriä  on enemmän 
kuin tarvitset, voit leikata letkun haluamaasi pituuteen, ilman 
että tarvitsee olla huolissaan letkun rikkoutumisesta. 

Langattomuus mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän kes-
kusyksikön ja käyttäjän välillä. Perinteiset keskuspölynimu-
rit käynnistyvät kun letku  yhdistetään imurasiaan ja yhteys 
letkun muodostetaan, ja päinvastoin - virta on katkaistu, kun 
letku on irroitetaan.

Langattomalla keskuspölynimurilla on mahdollista kontrolloi-
da toimintoja - virta päälle/pois, imuteho, täysi pölypussi  jne. 
- ohjauspainikkeiden kautta. Ohjaustoiminnot ovat kuitenkin 
riippuvaisia kahvan mallista. Nilfisk tarjoaa kolme kahvaa, 
joista kahdessa on kommunikointimahdollisuus. Yhdessa vä-
lillisesti LED diodien avulla ja toisessa suoraan LCD-näytöllä.

Uuden sukupolven Nilfisk-keskuspölynimurit  
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Keskusyksikkö

Rakosuulake
Tuotenumero: 42000139

Polyesteri pölypussit, 10 litraa
Tuotneumero: 42000473

•	 Ullakkotilaan
•	 Viistokaton hukkatilaan 
       ullakolle
•	 Korkeisiin kaappeihin 

•	 Kanaviin/kuiluihin/vanhoihin 
savupiippuihin

•	 Keittiöön/apukeittiön  sok-
keliin

Putkistot
Huomaamaton piiloasennus on aina mahdollista, koska kes-
kuspölynimurin tarvitsemat putket voidaan asentaa moniin 
paikkoihin eri puolille taloa:

Asennus  kaappiin

Nurkan suojalevy

Järjestelmän liitännät
Kaikki putket kootaan nopeasti ja tehokkaasti käyttäen 
erikoisliimaa, joka muodostaa vahvan ja ilmatiiviin liitoksen, 
melkein kuin hitsauksen. Ruuveja tarvitaan ainoastaan imu-
rasioihin ja rikka-aukkoihin. Aloita asentamalla keskus-yksik-
kö ja jatka työtä kohti imurasioita. 

1. Autotalli
2. Ullakko
3. Korkea kaappi
4. Kellari

Helppo asentaa 
- jopa vanhoihin taloihin

Keskusyksikön sijoitus
Keskusyksikkö voi olla missä päin taloa tahansa, sillä siihen 
täytyy päästä käsiksi vain pari kertaa vuodessa tyhjentämään 
säiliö. Huomio: yksikön poistoilma kannattaa johtaa asuintilojen 
ulkopuolelle.

HEPA-suodatin sisäilman ulostulolle
Tuotenumero: 42000480
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Yhteensopivuus
Kaikki kahvat on suunniteltu tuomaan esiin paras ergonomia, laatu 
ja ulkonäkö. Huolimatta siitä, mikä imuteho ja kahvamalli valitaan, 
kaikki Nilfisk -keskuspölynimurit ovat keskenään yhtensopivia, 
jolloin tuotteista voidaan valita mikä tahansa yhdistelmä. Tämän 
ansiosta keskuspölynimuri voidaan myöhemmin päivittää ostamal-
la uusia lisävarusteita.

Langattomassa keskuspölynimurissa kaikkia toimintoja - käyn-
nistys/sammutus, pölypussin täyttöaste jne. -  ohjataan ja 
seurataan suoraan kahvan näytöltä.  Tämä rippuu kahvan mal-
lista. Nilfisk tarjoaa useita erilaisia kahvamalleja, joista kahdessa 
on kahdensuuntainen kommunikointi ja yhdessä valodiodit ja 
toisessa LCD-näyttö. 

Palvelu ja laatu

Valitessasi Nilfisk-keskuspölynimurin voit olla varma että saat 
parasta laatua. Kaikki tuotteemme on testattu kestämään monta 
vuotta. Taataksemme parhaan palvelun annamme 5 vuoden 
takuun kaikille keskusyksiköille.  
 
Keskusyksiköt eivät ole ainoat mitä testataan parhaan laadun 
varmistamiseksi. Esimerkiksi Nilfisk-yhdistelmäsuulakeen pyörät 
on testattu kestämään vähintään 500 km.

Deluxe Tuotenumero
9 m 42000532
12 m 42000535

Wireless+  Tuotenumero
9 m 42000531 
12 m 42000534 

Manuaalinen Tuotenumero
9 m 42000530
12 m 42000533

Sinun valintasi      
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Nilfisk All-in-1 150 Manuaalinen
Tuotenumero: 42000500

Nilfisk All-in-1 150 Wireless+
Tuotenumero:  42000501

Nilfisk All-in-1 250 Wireless+
Tuotenumero:  42000504

Nilfisk All-in-1 LCD Deluxe
Tuotenumero:  42000507

Valitse eri mallien välillä
Nilfisk-keskupölynimurimallit ovat seuraavat: 
Asuntoihin < 100 m2, 150 m2, 250 m2 ja 500 m2. 
Kaikki voidaan varustaa  millä tahansa kolmesta 
kahvasta. (katso sivu 8).

Nilfisk-keskuspölynimuri sisältää täydellisen asen-
nuspaketin, joka sopii eri kokoisiin taloihin. 
Kaikki osat voidaan ostaa myös erikseen.

Asennuspaketit sisältävät kaikki tarvittavat osat 
asennukseen kotona - keskuspölynimurin, letkun, 
kahvan ja kaikki tarvikkeet, letkut ja liittimet. Lisäksi 
mukana on yksityiskohtainen kuvaus ja asennusohje.

Ilmainen suunnittelupalvelu
Voit lähettää meille talosi pohjapiirrustuksen, niin me 
suosittelemme parhaat imuarasioiden paikat.
Lähetä viestisi osoitteeseen:
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com. 
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Manuaalinen kahva
Keskuspölynimuri käynnistyy ja sammuu automaattisesti kun letku kiinnitetään imurasiaan/ irroitetaan imurasiasta. Ei säätö 
mahdollisuutta. 

Wireless+ kahva
Kahvassa  on LED-näyttö, joka ilmaisee välkkymällä jos jokin on vialla tai on tehtävä jokin toimenpide: pölypussin tyhjennys/suo-
dattimen puhdistus, tukkeutunut ilmavirta, ylikuumeneminen, huolto jne. Erilaiset merkkivalojen selitykset ovat käyttöohjeessa. 
Langattomassa kahvassa 3-portainen imutehon säätö.

Deluxe-kahva
Deluxe-kahvassa on  LCD-ohjausnäyttö, jossa on merkkivalot seuraaville toiminnoille: tyhjennä pölypussi tai puhdista suodatin, 
tukkeutunut ilmavirta, huolto, ylikuumeneminen, ei signaalia, 5-portainen imutehon säätö. Deluxe- kahvassa on myös akun 
varaustason ilmaisin. 

Varusteet

Ominaisuudet Kahvasarja Manuaalinen Kahvasarja Wireless+ Kahvasarja Deluxe

Työskentelysäde lähettimestä  (m) - 50 max. 50 max.

Paino (kg) 1,7 1,8 1,8

Täyden pölypussin ilmaisin Ei LED LED

Imutehon säätö Ei LED / 3 portainen LED / 5 portainen

Pehmeä ergonominen kahva Kyllä Kyllä Kyllä

Kahdensuuntainen kommunikointi Ei LED LCD

Nopea kiinnitys ja lukitusjärjestelmä Kyllä Kyllä Kyllä

Suulakkeet 4 4 4

Vakiovarusteet Tuotenumero

Teleskooppiputkir 42000145 • • •
Yhdistelmäsuulake 42000142 • • •
Putkenpidike 42000313 • • •
Rakosuulake 42000139 • • •
Verhosuulake 42000144 • • •
Huonekalusuulake 42000129 • • •
Tuotenumero  42000530 42000531 42000532

• Vakiovarusteet
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Tekniset tiedot Nilfisk
Supreme 100

Nilfisk
All-in-1

150 Manual

Nilfisk
All-in-1

150 Wireless+

Nilfisk
All-in-1

150 Deluxe

Nilfisk
All-in-1

250 Manual

Nilfisk
All-in-1

250 Wireless+

Nilfisk
All-in-1

250 Deluxe

Nilfisk
All-in-1

LCD Wireless+

Nilfisk
All-in-1

LCD Deluxe

Imuteho (W) 640 640 640 640 690 690 690 730 730

Ilmavirta l/min 3420 3420 3420 3420 3480 3480 3480 3540 3540

Alipaine (mbar/kPa) 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30

Moottoriteho Pmax (W) 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1700 1700

Maksimikapasiteetti  (m2) 100 150 150 150 250 250 250 500 500

Ääni (dB(A)) 66 66 66 66 66 66 66 66 66

Säiliön tilavuus (l) 10 20 20 20 20 20 20 20 20

Käyttö ilman pölypussia • • • • • • • • •
Jännite/virta (V/A) 230/10 230/10 230/10 230/10 230/10 230/10 230/10 230/10 230/10

Mitat, keskusyksikkö LxBxH (mm) 400x360x427 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800 400x370x800

Paino, keskusyksikkö (kg) 5,5 6,5 6,5 6,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Verkkojohto, pituus (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Vakiovarusteet Tuotenumero

Seurantanäyttö • • • •
Kaukosäädin • • • • • •
Imuletku Ø35, 9 m, Manuaalinen 42000530 • •
Imuletku  Ø35, 9 m, Wireless+ 42000531 • • •
Imuletku  Ø35, 9 m, Deluxe 42000532 • • •
Teleskoppiputki, Ø32 42000145 • • • • • • • •
Yhdistelmäsuulake, Ø32 42000142 • • • • • • • •
Rakosuulake, Ø32 42000139 • • • • • • • •
huonekalusuulake, Ø32 42000143 • • • • • • • •
Pyöreä harja, Ø32 42000144 • • • • • • • •
Letkunpidike, muovi 42000313 • • • • • • • •
Letku, Ø50, 1,15 m, valkea muovi 42000191  18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl •	18 kpl

90° putkikäyrä 42000252  8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl

90° T-kappale 42000258  2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl •	2 kpl

45° putkikäyrä 42000249  8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl

Muhvi 42000262  15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl •	15 kpl

PVC-liima 42000245  1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl

Matalajännitejohdin, 25 m 42000275  1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl

Poistoilmarasia 42000273  1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl •	1 kpl

Imurasia valkoinen, sis. asennusrasian 42000222  3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl •	3 kpl

Putkikannake, muovi 42000265  8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl •	8 kpl

Tuotenumero - kone* 42000520 42000521 42000521 42000521 42000522 42000522 42000522 42000523 42000523

Tuotenumero  - asennussarja** 42000500 42000501 42000502 42000503 42000504 42000505 42000506 42000507

• Vakiovaruste    Lisävaruste   * Vain kone ilman varusteita   ** Kaikki mallit (lukuunottamatta Nilfisk Supreme 100) toimitetaan putkipaketilla - katso kuva yllä.



Nilfisk-Advance Danmark A/S  
Industrivej 1  
9560 Hadsund

Tlf.  72 18 21 20  
Fax  72 18 21 11
salg.dk@nilfisk-alto.com  
www.centralsug.nilfisk.dk

Nilfisk-tuotteet- 
ratkaisevat kaikki 
puhdistushaasteet

Nilfisk on tavaramerkki, jonka omistaa Nilfisk-
Advance  A/S, joka on yksi maailman johtavista 
siivouskoneiden valmistajista ja jonka liikevaihto 
oli 847 M€ ja jolla on n. 5400 työntekijää.

Pääkonttorimme sijaitsee Tanskassa ja meillä 
myyntiyhtiöitä useimmissa Euroopan maissa, Poh-
jois-Amerikassa ja Aasiassa. Tuotantolaitoksemme 
sijaitsevat Tanskassa, Saksassa, Italiassa, Unkaris-
sa, Meksikossa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Tarjoamme pölynimureita, painepesureita ja lattian-
hoitokoneita   julkiselle sektorille, puhdistusteolli-
suuteen, teollisuuteen, rakennusteollisuuteen ja 
yksityisille kuluttajille.

Nilfisk brändi keskittyy innovaatioihin ja kas-
vuun. Uskomme pitkäaikaisten   suhteiden kehit-
tämiseen sekä asiakkaiden, toimittajien ja työn-
tekijöiden välillä.

Nilfisk-Advance Oy Ab
Koskelontie 23 E
02920 Espoo

Puh. 0207 890 600
Fax.  0207 890 601
asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com
www.consumer.nilfisk.fi


