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föR mångA AlleRgikeR kAn inom-
Husmiljön föRbättRAs AVseVäRt näR 
micRodAmmet sePAReRAs fRån inom-
Husluften ocH VeRkligen föRsVinneR 
ut uR Huset.

gör dammtestet så förstår du 
varför du får ett dammfriare 
hem med Husky! 
Upptäck hur dammigt det egentligen är när det är 
nystädat! Gör så här! 

Städa, våttorka och dammsug som vanligt! • 
Lägg broschyren med den svarta sidan upp i   • 
t. ex. vardagsrummet. 
Vänta en dag eller två och du kommer att få en • 
avslöjande bild på hur dammfritt du har det. 

Den svarta pappersytan kommer att fyllas av damm 
som svävar omkring i rumsluften efter städningen.

Med en Husky hade dammbilden varit en helt annan. 
Till skillnad från en vanlig dammsugare som blåser 
omkring mycket av dammet när du städar tar Husky 
det hela vägen ut ur huset – för alltid.   
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städa 
mindre!
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Q Air – en av de 
kraftfullaste damm-
sugarna som finns 
på marknaden! 

Vår motorteknik ger dig en 
dammsugare med en sugkraft 
som inget smuts eller damm 
kan stå emot. 

Ren 
RåstyRkA!

Huskys 
by-PAsskyldA 

AiRwAtt motoReR med 
mjukstARt ocH 

uRstARk sugkRAft.

 

Q tool  Rollme RullAR 
uPP städslAngen
På mindRe än 
5 sekundeR 
(tillVAl).

Hjärtat i Q Air maskinerna är våra By-Pass kylda 
Airwatt motorerna med 20 % mer sugkraft än 
tidigare. By-Pass kyld innebär att ”städluften” med 
dammrester inte blåses igenom motorn – utan leds 
förbi. Tekniken ger Husky en oöverträffad lång livs-
längd – kraft som består!
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Q tool ultRAlättA 
9 m långA städslAng 

VägeR bARA 1.5 kg. 
suVeRänt smidig Att 

städA med.

städ-
slAng 

RullA uPP 
slAngen



 
fAst 

instAllAtion
en centRAldAmm-

sugARe måste HA ett  
fAst RöRsystem 

instAlleRAt som äR 
Anslutet till 

centRAlenHeten.

 

centraldammsugare vs släp dammsugare – jämför själv!

dAmmfRitt Helt 
utAn dAmmfilteR

centRAldAmmsugARen blåseR 
ut ”städluften” ocH micRodAmmet 
ut uR Huset utAn dyRA sPeciAlfilteR. 

 
2-4 liteRs 
dAmmPåse
du fåR bytA oftA ocH
det gälleR Att HittA 

Rätt modell. 

 
23 liteRs 

dAmmPåse/käRl
 noRmAlfAmiljen byteR dAmmPåsen 
 elleR tömmeR käRlet 2 ggR om åRet. 

 
låg - Hög 
ljudniVå

oljudet dRAR du Alltid med dig!
 ljudniVån VARieRAR fRån

modell till modell. 

centRAldAmmsugARe Husky Q AiR

släPdAmmsugARe noRmAlstoR modell

 
ingen 

instAllAtion
bARA Att 

AnslutA ocH 
stARtA, öVeRAllt i 

Hemmet!
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låg

ljudniVå
 du fåR det tystARe däR du

 dAmmsugeR. centRAlenHeten 
äR PlAceRAd På en

 undAnskymd PlAts. 

dAmmfRitt med 
dAmmfilteR

 så länge sPeciAlfiltRen fungeRAR 
fåR du ett någoRlundA dAmmfRitt Hem. 

släPdAmmsugARen blåseR ut ”städluften” 
ocH micRodAmmet genom filtRet diRekt 

ut i Rummet igen.



centraldammsugare vs släp dammsugare – jämför själv!

totAlVikt = 2.5 kg
lättARe än de flestA VAnligA 

dAmmsugARe, äVen de AllRA minstA.
9 meteR städslAng, teleskoPRöR ocH 

munstycke VägeR 2,5 kg!

sliteR På Hemmet
föRR elleR senARe stöteR du emot 

möbleR elleR inRedning med 
släPdAmmsugARen.

10 meteR
 längd fRån eluttAg till städHAndtAget. 
den totAlA längden äR sällAn mindRe än 

centRAldAmmsugARens.

9 meteR 
längd fRån suguttAg till städHAndtAget. 

9 meteR äR slAngens stAndARdlängd.
RekommendeRAd mAxlängd äR 15 meteR.

sliteR inte 
På Hemmet

städslAngen äR mjuk ocH 
sAknAR Helt VAssA HöRn. 

– sliteR däRföR inte På ditt Hem!

kVAlitet
HAnden På HjäRtAt, HuR 

mångA släPdAmmsugARe HAR 
du RedAn köPt ocH HuR mångA 

till Vill du köPA i fRAmtiden?

totAlVikt = 6,5 kg
släPdAmmsugARe äR oftAst 

Väsentligt tyngRe Att dRA omkRing med!
en noRmAlstoR VägeR cA 5-7 kg med slAdd,

slAng, dAmmsugARe, teleskoPRöR
 ocH munstycke.

kVAlitet
 inget äR lämnAt åt slumPen. 

tekniken äR Robust ocH 
okomPliceRAd byggd föR Att 

HållA länge. 
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familjen Zackrisson
nyrenoverat 80-talshus

i ett plan
”Vi blev förvånade över hur

enkelt det var att få Husky på plats! 
Att det är helt tyst när man dammsuger 

är lika ovant som underbart.
Perfekt när lillan ska sova.”

HANNA, JONAS OCH LINÉA ZACKRISSON

familjen Helin, 
nybyggd villa 2003 

totalt 150 m2

”Vi planerade vårt drömhus 
noga – inget har lämnats åt slumpen. 

Husky ger oss ett funktionellare städarbete. 
Snabbare, smidigare och på köpet 

har vi fått en dammfriare inomhusmiljö.”
NINNI, OSSI  OCH ANNA HELIN
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Husky passar i alla 
hus! nya som gamla 
– installerad i över 
25 000 svenska hem!

dAmmsugARen 
stARtAR så 

foRt du AnsluteR 
slAngen ocH tRyckeR 
På on/off knAPPen. 

öppna dörren för ett nytt 
städliv! en städledning i huset 
borde vara lika självklar som
el- och vattenledningen!
På ren svenska – smutsen och dammet kommer 
aldrig att ta slut! Det klokaste du kan göra är att 
förenkla familjens städarbete med en Husky central-
dammsugare! Bygg in en ny städkvalitet i ditt hus 
– städa snabbare, mindre och tystare!  

lättViktsstädset med teleskoPRöR.
 

nyA Q AiR cyklon kAn du  
VäljA Att AnVändA med 
elleR utAn dAmmPåse.



+ installations-
planering

Q tool städset 
komPlett med 
ultRA lätt 9 m 
städslAng 

din HuskyåteRföRsäljARe
HjälPeR dig Att VäljA Rätt 
VillAPAket ocH PlAneRA 
instAllAtionen.

+ 
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1-PlAnsHus
exemPel På instAllAtion 
i befintligt elleR nytt Hus

 
1 1/2-PlAns Hus
exemPel På instAllAtion 
i nytt Hus, RöRledning i 
bjälklAg ocH VäggAR

entRÉPlAn

öVeRPlAn

1-PlAnsHus 
med källARe
exemPel På instAllAtion 
i befintligt elleR nytt Hus

entRÉPlAn

källAReentRÉPlAn

 
suguttAg i golV

RöRledning uPP 
till entRÉPlAn

 
RöRledning 
uPP till 
öVeRPlAn

 
RöRledning 
På Vind

 
RöRledning 

 fRån Vind  
genom 

gARdeRob

Med vår 9 meter 
supersmidiga städslang 
får du en städradie 
på hela 18 meter! Du 
når ofta alla rum med 
ett enda suguttag per 
våningsplan.  

 
RöRledning 
monteRAd i 
källARtAk

exemPel På instAllAtion 
i befintligt elleR nytt Hus

Med vår 9 meter Med vår 9 meter 
supersmidiga städslang supersmidiga städslang 
får du en städradie får du en städradie 
supersmidiga städslang 
får du en städradie 
supersmidiga städslang supersmidiga städslang 
får du en städradie 
supersmidiga städslang 

på hela 18 meter! Du på hela 18 meter! Du 
når ofta alla rum med når ofta alla rum med 
på hela 18 meter! Du 
når ofta alla rum med 
på hela 18 meter! Du på hela 18 meter! Du 
når ofta alla rum med 
på hela 18 meter! Du 

ett enda suguttag per ett enda suguttag per 
våningsplan.  våningsplan.  
ett enda suguttag per 
våningsplan.  
ett enda suguttag per ett enda suguttag per 
våningsplan.  
ett enda suguttag per 

centRAlenHet.
Q AiR, Q AiR cyklon, 
elleR Q  PRo.

+ 



monteRingsdVd  ocH
monteRingsAnVisning.

garanti =+ + 

5 åRs motoRgARAnti 
2 åR På öVRigA delAR.

Huskys  
komPlettA
VillAPAket

Q PiPe gRundPAket RöRsystem  – Allt 
du beHöVeR föR en noRmAlVillA.

Allt du behöver för att installera en 
Husky i en normalvilla ingår i våra 
villapaket, från suguttag till rörlim!

Vi är helt säkra på att du kan installera en Husky i ditt hus oavsett 
hur det ser ut. Gör så här; Ta hem foldern ”9 meters testen” och 
börja grovplanera. Vi i butiken hjälper dig planera färdigt! Med 
vår steg-för-steg anvisning i handen installerar du din Husky tryggt 
och enkelt, instruktiv DVD-fi lm medföljer! Vill du ha hjälp med 
installationen? – Många Huskyåterförsäljare kan hjälpa dig.

gör slag i saken 
och skaffa dig ett 
enklare städliv 
till nästa helg!
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monteRingsdVd  ocH
monteRingsAnVisning.

+ 

5 åRs motoRgARAnti 
2 åR På öVRigA delAR.

+ + 

Q PiPe gRundPAket RöRsystem  – Allt 
du beHöVeR föR en noRmAlVillA.

monteRingsdVd  ocH
monteRingsAnVisning.

+ 



Välj ditt Villapaket här!   

* Detaljerad specifi kation se nästa uppslag.
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Q serien – Modern design kombinerad med robust och slitstark teknik. Hölje och delar i metall för högsta slitstyrka och brandsäkerhet! By-Passmotorer med mjukstart för säker drift. 

** ON/OFF knappen på handtaget kan väljas bort.

By-Passkylda motorer
slits inte av dammluften.

VillAPAket
stAndARd
PAket

centRAlenHet/VillAPAketet
 RekommendeRAs till:

instAllA-
tionsset 
VC 1 BAS*

9 meteR 
slAng

on/off
knAPP **

städset 
H 302 k*

städset 
H 301k*

städset 
 H 300 k*

 
Damm-
påsens 
volym   

CYKLON – kan
 användas utan 

dammpåse.
Kärlvolym 

Torr-
sugning

Våt-
sugning

Dubbla 
motorer

Airwatt
motorer

By-Pass-
kyld

motor

5  års*** 
motorga-
ranti och 
2 år på 
övriga 
delar

Q Air Fritidshus och villor i ett eller fl era plan. • • • •  23 l • • • •

Q Air 
CYKLON Fritidshus och villor i ett eller fl era plan. • • • • 23 l 19 l • • • •

Q Pro T Flerfamiljshus/hyresfastigheter, stora bostadsytor, industri, offentlig miljö 
och lantbruk. • • • •  40 l • • • •

Q Pro V Flerfamiljshus/hyresfastigheter, stora bostadsytor, industri, offentlig miljö 
och lantbruk. • • • •  34 l • • • • •



Välj ditt Villapaket här!   

Modell Q Air Q Air Cyklon Q Pro V Q Pro T

Motor W 1850 1850 2250 2250
Spänning, Volt 230 230 230 230
Mjukstart Ja Ja
Överhettningsskydd Ja Ja Ja Ja
Undertryck, kPa* 29 29 45 45
Luftflöde, liter/sek* 53 53 57 57

Filtersystem Filterpåse Filterpåse
cyklonfilter Filter Filterpåse

Höjd, mm 720 870 762 850
Diameter, mm 335 330 406 375
Vikt, kg 7 8 16 16
Sugeffekt  AirWatt* 594 594 690 690
Ljudvolym, dbA 66 66 76 71
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Q serien – Modern design kombinerad med robust och slitstark teknik. Hölje och delar i metall för högsta slitstyrka och brandsäkerhet! By-Passmotorer med mjukstart för säker drift. 

*Luftflöde mätt vid centralenheten.***För alla maskiner gäller 5 års motorgaranti för installation i eget hem, 
    i annat fall gäller 2 års motorgaranti.     

VillAPAket
stAndARd
PAket

centRAlenHet/VillAPAketet
 RekommendeRAs till:

instAllA-
tionsset 
VC 1 BAS*

9 meteR 
slAng

on/off
knAPP **

städset 
H 302 k*

städset 
H 301k*

städset 
 H 300 k*

 
Damm-
påsens 
volym   

CYKLON – kan
 användas utan 

dammpåse.
Kärlvolym 

Torr-
sugning

Våt-
sugning

Dubbla 
motorer

Airwatt
motorer

By-Pass-
kyld

motor

5  års*** 
motorga-
ranti och 
2 år på 
övriga 
delar

Q Air Fritidshus och villor i ett eller flera plan. • • • •  23 l • • • •

Q Air 
CYKLON Fritidshus och villor i ett eller flera plan. • • • • 23 l 19 l • • • •

Q Pro T Flerfamiljshus/hyresfastigheter, stora bostadsytor, industri, offentlig miljö 
och lantbruk. • • • •  40 l • • • •

Q Pro V Flerfamiljshus/hyresfastigheter, stora bostadsytor, industri, offentlig miljö 
och lantbruk. • • • •  34 l • • • • •



detta ingår i Q Air villapaket 

städset 00-013
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ON/OFF KNAPP  I HANDTAGET.

ENKEL HÖJDINSTÄLLNING 
MED TELESKOP.

Q PiPe 00-012 ingåR i AllA VillAPAket 
gRundPAket RöRsystem.
Monteringsanvisning samt installations-DVD 
ingår.
 
Q tool 00-013 städset ingåR i 
AllA VillAPAket. 
föR  Q AiR, Q AiR cyklon ocH Q PRo t 
9 meter smidig städslang (klämsäker) 
med on/off knapp i handtag. Teleskoprör, 
kombinerat golv- och mattmunstycke, ett extra 
brett golvmunstycke samt borst-, möbel och 
spetsmunstycke. Slang- och munstyckshållare.

föR  Q AiR V
Lika städset 00-0013 kompletterat med 
våtmunstycke. 

Q AR centRAlenHet ingåR i AllA
VillAPAket
Välj mellan Q AIR, Q AIR Cyklon eller Q AIR 
PRO T/V.

Skarvmuff x 10

Sugdosa x 2 Böj 90 kort x 2 Böj 90 lång x 6 Böj 45 x 2 Grenrör 90 x 1

Rörklammer x 10 Svagströmskabel 
16 m x 1

Buntband x 10

Utloppsventil x 1 Ljuddämpare x 1 Lim x 1

Rör Ø 50 
1200 mm x 10

Täckbricka x 2

Monterings-
platta x 2



Q tool 00-013 städset
Ett städset till varje våningsplan 
eller ett extra till garaget – gör 
städningen ännu smidigare.

tillval Q AiR

Q tool sockeluttAg Sopa bort smulorna, aktiveras med ett fot-
tryck. Finns i vit eller svart plast samt i rostfritt stål.

Q tool Rollme slAngVindA. Plats för upp till 14 meter slang! 
Kan monteras i skåp med minsta invändiga mått 400 mm.

Q tool slinky teleskoPslAng med HAndtAg Längd från 1,5 
m till 7,5 m. Perfekt i köket, hallen eller garaget. Praktisk upphäng-
ningsanordning medföljer – placeras t. ex på insidan av en köks-
skåpslucka.
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suguttAg I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

Q tool Rug RAt 
Roterande munstycke  
för textilier, möbler 
och bilen m.m.

ENKEL HÖJDINSTÄLLNING 
MED TELESKOP.

och bilen m.m.och bilen m.m.

Q tool gRoVis, föRAVskiljARe
Sug upp aska och vatten m.m. – allt 
samlas i behållaren. Ansluts i ett hand-
grepp till dammsugarhandtaget
(passar alla dammsugare).

Q tool golVmustycke
Extra brett och lätt – 36 cm 
för snabbare städning.

Q PiPe 00-008 tilläggsPAket
Rör 5 st (50 mm 1200 mm), sugdosa 1 st, monteringsplatta 1 
st, böj 90 kort 1 st, böj 90 lång 3 st, böj 45 1 st, grenrör 90 1 
st, skarvmuff 5 st, täckbricka 1 st, rörklammer 5 st, svagströms-
kabel 6 m, buntband 5 st. 

lösA instAllAtionsdelAR Alla detaljer fi nns att köpa lösa.

I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, I vit plast eller metall, 

Q tool ultRAlättA slAngAR finns i längdeRnA 7,5, 9, 11 
eller 15 meter med on/off. Endast 9 m fi nns utan on/off funktion.

suguttAg föR 
utAnPåliggAnde 
montAge 
I vit plast, för garage, 
källare och förråd m.m.

Sopa bort smulorna, aktiveras med ett fot- suguttAg I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, I vit plast eller metall, I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, 
krom alternativt brons.    

I vit plast eller metall, I vit plast eller metall, 

Anslut 
elVeRktyg

Anslut 4 m 
städslAng

Anslut städ-
utRustning

st, skarvmuff 5 st, täckbricka 1 st, rörklammer 5 st, svagströms-
kabel 6 m, buntband 5 st. 
st, skarvmuff 5 st, täckbricka 1 st, rörklammer 5 st, svagströms-
kabel 6 m, buntband 5 st. 
st, skarvmuff 5 st, täckbricka 1 st, rörklammer 5 st, svagströms-

instAllAtionsdelAR Alla detaljer fi nns att köpa lösa.

Q tool komPis, tillbeHöRsPAket
Gör Grovis ännu mer användbar.
4 meter städslang samt två 
anslutningsadeptrar.

Q tool 00-013 städset
Ett städset till varje våningsplan 

(passar alla dammsugare).

Anslut 4 m Anslut 4 m 
städslAngstädslAng
Anslut 4 m 
städslAng
Anslut 4 m Anslut 4 m 
städslAng
Anslut 4 m Anslut städ-Anslut städ-

utRustning

Q tool komPis, tillbeHöRsPAketQ tool komPis, tillbeHöRsPAket
Gör Grovis ännu mer användbar.Gör Grovis ännu mer användbar.
4 meter städslang samt två 4 meter städslang samt två 
anslutningsadeptrar.anslutningsadeptrar.
4 meter städslang samt två 
anslutningsadeptrar.
4 meter städslang samt två 4 meter städslang samt två 
anslutningsadeptrar.
4 meter städslang samt två 



CANVAC FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR AV PRODUKTERNAS SPECIFIKATIONER.

Välkommen in till din Huskyspecialist, 
prova, planera – skaffa dig ett smartare städliv!

CANVAC HOVA AB, FÖRRÅDSGATAN 32. 542 35 MARIESTAD.  0501 39 90 00   0501 39 90 90 WWW.CANVAC.SE


