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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

MK20 stofzuigunit met stofzak5024001021 € 849,00€ 701,65

Vermogen: 1,5 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.300 liter per minuut
Onderdruk: 26 KPA
Airwatts: 554
Geluidsgeïsoleerd (55 dB)
Geschikt voor: 1 - 5 stofcontacten

MK25 stofzuigunit met stofzak5024001011 € 1.099,00€ 908,26

Vermogen: 1,8 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.710 liter per minuut
Onderdruk: 37 KPA
Airwatts: 694
Geluidsgeïsoleerd (55 dB)
Geschikt voor: 1 - 10 stofcontacten

MK28 stofzuigunit met stofzak5024001017 € 1.449,00€ 1.197,52
Vermogen: 1,8 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.380 liter per minuut
Onderdruk: 34 KPA
Airwatts: 631
Geluidsgeïsoleerd
Geschikt voor: 5 - 12 stofcontacten

MK35 stofzuigunit met stofzak5024001020 € 1.899,00€ 1.569,42
Vermogen: 3,6 kW  (afzekeren: C20A 1P+N)
Aantal motoren: 2
Luchtverplaatsing: 6.520 liter per minuut
Onderdruk: 34 KPA
Airwatts: 1.200
Geluidsgeïsoleerd
Geschikt voor: 8 - 35 stofcontacten

Stofzuigunits - met filter

Het stof wordt uit de lucht gefilterd middels een papieren stofzak van 30 liter.
Geschikt voor het maken van luchtafvoer naar buiten. Deze stofzuigunits
kunnen ook worden gebruikt met high-efficiëncy stofzakken, indien een
luchtafvoer naar buiten niet gewenst of mogelijk is.

Technische gegevens en maatschetsen
De uitgebreide technische gegevens en de maatschetsen van alle
stofzuigunits vindt u op www.astrovac.nl.
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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

S1800-C stofzuigunit filterloos5024001003 € 1.099,00€ 908,26
Vermogen: 1,8 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.920 liter per minuut
Onderdruk: 26 KPA
Airwatts: 608
Geschikt voor: 3 - 10 stofcontacten

S2200-C stofzuigunit filterloos5024001004 € 1.199,00€ 990,91
Vermogen: 1,8 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.920 liter per minuut
Onderdruk: 26 KPA
Airwatts: 608
Geluidsgeïsoleerd
Geschikt voor: 3 - 10 stofcontacten

S2800-C stofzuigunit volledig filterloos5024001015 € 1.449,00€ 1.197,52
Vermogen: 1,8 kW
Aantal motoren: 1
Luchtverplaatsing: 3.360 liter per minuut
Onderdruk: 34 KPA
Airwatts: 631
Geluidsgeïsoleerd
Geschikt voor: 5 - 15 stofcontacten

S3500-C stofzuigunit filterloos5024001018 € 1.899,00€ 1.569,42

Vermogen: 3,6 kW (afzekeren: C20A 1P+N)
Aantal motoren: 2
Luchtverplaatsing: 6.520 liter per minuut
Onderdruk: 34 KPA
Airwatts: 1.200
Geluidsgeïsoleerd
Geschikt voor: 8 - 40 stofcontacten

Stofzuigunits - zonder filter

Het stof wordt uit de lucht gecentrifugeerd zonder gebruik te maken van
filters. Voorzien van een veiligheidsscherm dat voorkomt dat het grovere vuil
in de schoepen van de motor terecht kan komen. Het stof wordt opgevangen
in een grote stofbak waarin desgewenst een plastic zak bevestigd kan
worden.

Stofzuigunits - krachtstroom

Bijzonder krachtig èn geluidsarm. Voor intensief gebruik.

Krachtstroom stofzuigunits kunnen optioneel worden voorzien van o.a. een
frequentieregelaar, volautomatische filterreiniging door middel van perslucht
(contaminatievrij), een vol indicator en doormelding naar het gebouw
beheersysteem. Stekkerklaar. Verschillende types met een vermogen van
1,7 tot 22 kW. Zie www.indust.nl

Losse borstels

Zie: www.astrovac.nl → webshop → slangen en borstels → losse borstels
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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

geluiddemper wit5024203003 € 32,50€ 26,86

reduceert het geluid van de luchtafvoer

gevel uitblaasrooster kunststof grijs5024003002 € 32,50€ 26,86

gevel uitblaasrooster kunststof wit, met terugslagklep5024203000 € 15,95€ 13,18

uitblaasrooster RVS incl pvc verloop Ø 100-50 mm5024103002 € 43,95€ 36,32

Luchtafvoer

Voor het maken van een geleide afvoer van de retourlucht via de gevel

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

Slang 7 meter, inclusief mof en handvat5024002012 € 129,00€ 106,61

Slang 9 meter, inclusief mof en handvat5024002011 € 139,00€ 114,88

Slang 11 meter, inclusief mof en handvat5024002008 € 149,00€ 123,14

Slangen - zonder schakelaar

Bij een slang zonder schakeling op het handvat treedt de centrale
stofzuigunit automatisch in werking bij het insteken van de slang in een
stofzuigcontact. 

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

Slang 7 meter, met schakelaar5024003082 € 179,00€ 147,93

Slang 9 meter, met schakelaar5024003080 € 189,00€ 156,20

Slang 11 meter, met schakelaar5024101603 € 199,00€ 164,46

Slangen - met schakelaar

Bij een slang met schakelaar op het handvat treedt de centrale stofzuigunit
automatisch in werking bij het insteken van de slang in een stofzuigcontact.
De stofzuigunit kan met de schakelaar op het handvat worden in- en
uitgeschakeld zonder de slang uit het stofzuigcontact te verwijderen.

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

Slang 7 meter, met elektronische toerenregeling5024003083 € 179,00€ 147,93

Slang 9 meter, met elektronische toerenregeling5024003084 € 189,00€ 156,20

Slang 11 meter, met elektronische toerenregeling5024003085 € 199,00€ 164,46

Slangen - met schak. en toerenregeling

Bij een slang met elektronische toerenregeling op het handvat treedt de
centrale stofzuigunit automatisch in werking bij het insteken van de slang in
een stofzuigcontact. Met de schuifschakelaar op het handvat is het toerental
van de motor traploos regelbaar van 40% - 100%. Krachtig als het moet -
zuinig als het kan. 
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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

Borstelset comfort5024202100 € 99,00€ 81,82

Samenstelling:
. combinatie zuigmond, werkbreedte 25 cm (2 standen)
. meubelmondstuk
. opzetstuk voor gladde vloeren
. plumeau
. kierenzuiger
. verchroomde verstelbare en vergrendelbare buis
. slang ophangbeugel
. opbergzak voor de hulpstukken

Borstelset De Luxe5024002070 € 119,00€ 98,35

Samenstelling:
. combinatie zuigmond, werkbreedte 30 cm (2 standen)
. tegel- en parketborstel, verrijdbaar
. kleine zuigmond
. plumeau
. kierenzuiger
. verchroomd handvat, met luchtregelaar
. verchroomde verstelbare en vergrendelbare buis
. ophangbeugel ten behoeve van de slang

Borstelset Excellent5024002071 € 159,00€ 131,40

Samenstelling:
. combinatie zuigmond, werkbreedte 30 cm (2 standen)
. tegel- en parketborstel, verrijdbaar
. kleine zuigmond
. plumeau
. kierenzuiger
. verchroomde verstelbare en vergrendelbare buis
. luxe ophangrek ten behoeve van de slang en de hulpstukken

Borstelsets

Onderstaande samengestelde borstelsets kunnen worden gecombineerd met
elke slang. De afgebeelde slangen zijn niet inbegrepen bij de levering van de
borstelsets. 

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

inbouw stofcontact ES kunststof wit5024203034 € 17,50€ 14,46

inbouw stofcontact ES kunststof amandel5024203033 € 17,50€ 14,46

inbouw stofcontact ES kunststof ivoor5024203035 € 17,50€ 14,46

inbouw stofcontact ES kunststof licht grijs5024203030 € 17,50€ 14,46

inbouw stofcontact ES kunststof donker grijs5024203031 € 17,50€ 14,46

inbouw stofcontact ES kunststof zwart5024203032 € 17,50€ 14,46

Inbouw stofzuigcontacten - kunststof

90 x 90 mm. Geschikt voor:
- slang zonder schakelaar
- slang met aan/uit schakelaar
- slang met elektronische toerenregeling
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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

inbouw stofcontact ES metaal wit (RAL9010)5024003050 € 44,90€ 37,11

inbouw stofcontact ES metaal wit mat 90105024003058 € 44,90€ 37,11

inbouw stofcontact ES metaal amandel (RAL1013)5024003051 € 44,90€ 37,11

inbouw stofcontact ES metaal RVS look5024003057 € 44,90€ 37,11

inbouw stofcontact ES metaal primer grijs5024003055 € 44,90€ 37,11

Inbouw stofzuigcontacten - metaal

90 x 90 mm. Geschikt voor:
- slang zonder schakelaar
- slang met aan/uit schakelaar
- slang met elektronische toerenregeling

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

Spatwaterdichte inbouwdoos, inclusief haakse flens 
Voor montage in combinatie met AstroVac Betere Buis

5024203020 € 13,50€ 11,16

Montagering Ø 51 mm tbv stofzuigcontact ES5024101502 € 5,95€ 4,92
Voor bevestiging van het stofzuigcontact rechtstreeks (zonder
inbouwdoos) in de wand of in de vloer. Ideaal voor toepassing in
bestaande bouw

Verloop Ø 51 mm - Ø 50 mm 5024003030 € 3,95€ 3,26
Originele verloopring van standaard grijze buis naar AstroVac Betere Buis

Inbouwmaterialen

Originele AstroVac inbouwmaterialen. Geschikt 
voor alle ES stofcontacten en WallyFlex

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

opbouw stofcontact kunststof5024203037 € 34,90€ 28,84

Opbouw stofzuigcontacten

Rechtstreeks te bevestigen op de buis of in een T-stuk. 
Geschikt voor slangen Ø 32 mm - Ø 35 mm:
- zonder schakelaar (direct start)
- met schakelaar 
- met elektronische toerenregeling
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Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

plintafzuiging wit5024003064 € 59,00€ 48,76

plintafzuiging zwart5024003070 € 59,00€ 48,76

Plintafzuiging

Te monteren in de plint van het keukenblok. voert kruimels e.d. efficiënt af

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

AstroVac Betere Buis wit Ø 51 mm, per mtr
Leverbaar per pakket (10 lengtes x 1,75 meter) of per lengte.

5024206007 € 2,95€ 2,44

T-stuk 90° getrokken5024206000 € 3,95€ 3,26

T-stuk 45°5024206001 € 3,95€ 3,26

bocht 90° getrokken5024206004 € 3,95€ 3,26

bocht 45° mof/mof5024206002 € 1,95€ 1,61

AstroVac Betere Buis - wit

Witte kunststof buis Ø 51 mm met inwendig naadloze verbindingen. Wordt
speciaal voor AstroVac met aparte matrijzen geproduceerd. Loopt (mits
correct gemonteerd) volledig naadloos over in de bijbehorende bochten,
verbindingsmoffen, sokken en T-stukken. Minimale kans op verstoppingen. 
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bocht 45° mof/spie5024206003 € 1,95€ 1,61

verbindingsmof recht5024206005 € 1,50€ 1,24

bevestigingszadel, met kabelklem5024206006 € 1,20€ 0,99

spie-spie koppeling5024205003 € 2,95€ 2,44

Verloop Ø 51 mm - Ø 50 mm 5024003030 € 3,95€ 3,26

Originele verloopring van standaard grijze buis naar AstroVac Betere Buis

zwakstroomkabel 2x0,8 mm², per meter5020107213 € 1,00€ 0,83

pvc lijm 250 cc5025618732 € 9,95€ 8,22

Accessoires en reserve onderdelen

Voor technische reserve onderdelen (koolborstels e.d.) 
zie: www.astrovac.nl → webshop → reserve onderdelen



wijzigingen voorbehouden

Pagina : 8Bestellingen vanaf € 250,00 worden franco geleverd   Telefoon +31 (0)76 5781581  Telefax +31 (0)76 5781585  info@astrovac.nl
Maak binnen 15 seconden een begroting op www.astrovac.nl (button: rekenhulp)

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

opvulraam tbv inbouw stofzuigcontact ES5024204300 € 7,95€ 6,57

5024204300 - wit
5024204301 - amandel
5024204302 - ivoor
5024204304 - licht grijs
5024204305 - donker grijs
5024204303 - zwart

kunststof verlengpijpje 2 cm5024003026 € 6,95€ 5,74
voor te diep ingebouwd stofzuigcontact ES, stapelbaar

flexibele aansluitset Ø 50 mm5025254326 € 19,95€ 16,49

voor het maken van een flexibele en demontabele verbinding tussen de
stofzuigunit en het leidingsysteem. samenstelling:
- 2x flexibele slang Ø 50 mm inwendig, lengte 20 cm
- 4x slangklem Ø 40 - 60 mm

Aansluit- en correctie materialen

Voor kleine aanpassingen en nette afwerking

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

WallyFlex wit
Inclusief strechslang (max 4 mtr), handvat en 24V aansluiting

5024003074 € 99,00€ 81,82

WallyFlex zwart
Inclusief strechslang (max 4 mtr), handvat en 24V aansluiting

5024003073 € 99,00€ 81,82

WallyFlex

Handig, snel en altijd klaar voor gebruik. Onopvallend chique design. Wordt
bevestigd op de wand of weggewerkt in een keuken- of badkamerkastje. Aan
te sluiten op een ES inbouwdoos. 

Artikelnummer Omschrijving incl. BTWexcl. BTW

afsluitbare stofzak type HPB15024002122 € 8,95€ 7,40

Voor stofzuigunits met een luchtafvoer naar buiten. 

afsluitbare high-efficiëncy stofzak type HPB2H 5024002121 € 11,95€ 9,88

Voor stofzuigunits met en zonder luchtafvoer naar buiten. 

Plastic zak voor filterloze stofzuigunits. 5024002125 € 2,95€ 2,44

Verpakt per 4 stuks. Prijs per stuk.

Stofzakken

Originele AstroVac stof(opvang)zakken


