
Puzer Eeva er en plassbesparende og kraftig støvsuger 
som blir mer og mer populær. Eeva er den sentralstøv-
sugeren på markedet som er enklest å vedlikeholde.  
Støvet samles opp i en 8-liters støvpose, som også fun-
gerer som filter for utblåsingen. Det eneste vedlikehol-
det som er nødvendig er å skifte pose. Ved normal bruk 
trengs dette kun en gang i halvåret.  

Puzer Eeva er først og fremst tiltenkt montering i vaske-
rom eller kanskje i rengjøringsskap, hvor den passer 
godt inn takket være Eevas størrelse. Eeva er dessuten 
en av de mest stillegående støvsugerne på markedet. 
Lydnivået er kun 68 db(A). 
 Da vi utviklet Eeva, la vi stor vekt på designet. Det 
er på ingen måte nødvendig å gjemme bort dette lille,  
stilige apparatet i et skap. 

Eeva er  populær blant våre kunder i leiligheter i norden. 
Den passer spesielt godt til hus med begrenset plass,.

Puzer Eeva

  Teknisk informasjon Puzer Eeva

Maksimal motorkraft. 1400 W

Nominell kraft 1200 W

Luftmengde 165 m3/h

Vakuum 30 kPa

Maksimal sugekraft  550 W

Lydnivå 68 dB (A)

Høyde/plassbehov 33/40 cm

Bredde/dybde 46/22 cm

Spenning min-maks. 210-244V 50 Hz

Beskyttere mot overoppheting (ant.) 2

Sikring (automatisk) 10 A (treg)
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- en moderne, liten og kraftig sentralstøvsuger 



  Teknisk informasjon Puzer Oiva

Maksimal motorkraft.   1760 W

Nominell kraft    1400 W

Luftmengde    194 m3/h

Vakuum    30 kPa

Maksimal sugekraft    653 W

Lydnivå     68 dB (A)

Høyde/plassbehov   60/70 cm

Bredde/dybde    37,5/40 cm

Spenning min-maks.   210-244V 50 Hz

Beskyttere mot overoppheting (ant.)  2 

Sikring (automatisk)   10 A (treg)

 

Puzer Oiva

Puzer Oiva er laget for å kunne monteres i tekniske deler 
av en enebolig, i boder eller i garasje som er tilknyttet 
huset. Derfor har Oiva et eget uttak på sentralen, som  
gjør det mye enklere å  rengjøre bilen. Da vi utviklet Oiva 
viet vi design og teknologi ekstra stor oppmerksomhet. 
Dermed ble den raskt førstevalget innen sentralstøvsu-
gere for mange husstander. 

Puzer Oiva er en tradisjonell, kraftig sentralstøvsuger 
hvor støvet samles opp i et støvkammer med en kapasi-
tet på 21 liter. Ved normal bruk blir det kun nødvendig å 
tømme kammeret 2-3 ganger i året. Når kammeret tøm-
mes bør filterenheten rengjøres. Denne bør skiftes ut et-
ter ca. 2 års bruk. Det er mulig å bruke forfilterposer i 
Oiva, for å holde filteret renere over lengre tid.  

Både Oiva og Eeva er utviklet for å kunne ettermonteres 
i eksisterende bygninger. Hele monteringen tar kun noen 
timer. Vi gir råd om hvilken utstyrspakke som passer 
best med tanke på husets størrelse. Ved å se på husets 
tegninger kan vi avgjøre antall uttak og slangelengde. 
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-  en klassisk sentralstøvsuger



   Teknisk informasjon Puzer Easy

Maksimal motorkraft.   1400 W

Nominell kraft    1200 W

Luftmengde    165 m3/h

Vakuum    30 kPa

Maksimal sugekraft   550 W

Lydnivå     68 dB (A)

Høyde/plassbehov   46/53 cm

Bredde/dybde    46/28 cm

Spenning min-maks.   210-244V 50 Hz

Beskyttere mot overoppheting (ant.)  2

Sikring (automatisk)   10 A (treg)

   HEPA12-filter (våtrengjøring)

  

Puzer Easy

Puzer Easy er den første sentralstøvsugeren i verden som 
enkelt kan monteres i en eksisterende leilighet. Tidligere 
kunne ikke beboere i selveierleiligheter, terassehus eller 
fritidsboliger nyte fordelene ved sentralstøvsugere. Hvor 
ren inneluft du kan ha er ikke lenger avhengig av  
boligtypen din. Du kan kjøpe Easy selv hvis du leier. Når 
du flytter, fjerner du ganske enkelt sentralenheten fra 
veggen og monterer den i ditt nye hjem. Det kan ikke bli 
enklere. 

 Design og teknologi stemmer overens med Puzer Eeva, 
men den er utstyrt med et Hepafilter. Utslippsgassene fra 
støvsugeren passerer gjennom Hepafilteret, og ikke på 
utsiden gjennom et utslippsrør som i tradisjonelle sen-
tralstøvsugere. Puzer har patent på filterløsningen i Puzer 
Easy. Den lille størrelsen betyr at den kan monteres på 
veggen eller kanskje I et rengjøringsskap. Støvposene i 
Easy samler opp 99,95% av støvet, og Hepafilteret samler 
opp 99,95% av alle skadelige partikler ned til 0,15 mikro-
ners størrelse. På denne måten kan både støv, middavfø-
ring, soppsporer og dyreallergener filtreres bort. Dersom 
enheten monteres i et skap vil dessuten utslippene fra 
støvsugerens være begrenset til et lukket område, og ikke 
spres utover rommene i leiligheten. 
 
Puzer Easy er utstyrt med sugekontakt direkte på sentra-
len. For en leilighet  vill slangen dekke hele arealet fra det 
det ene uttaket.. Dersom det er ønskelig kan den bygges 
ut med tilleggsrør og så mange uttak man ønsker. 
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  - en patentert sentralstøvsuger med HEPA12-filtre


