
verkorte prijslijst 2022 - Q2
wijzigingen voorbehouden

stofzuigunits - met filter

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

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24001021 stofzuigunit AstroVac, type MK20 - met 30 liter stofzak
vermogen 1,5 kW 784,30€           949,00€           
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3.300 ltr/min
onderdruk 26 KPA
airwatts 554
geschikt voor 1 - 5 stofcontacten

24001011 stofzuigunit AstroVac, type MK25 - met 30 liter stofzak
vermogen 1,8 kW 990,91€           1.199,00€        
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3.710 ltr/min
onderdruk 37 KPA
airwatts 694
geschikt voor 1 - 10 stofcontacten

24001017 stofzuigunit AstroVac, type MK28 - met 30 liter stofzak
vermogen 1,8 kW 1.280,17€        1.549,00€        
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3.380 ltr/min
onderdruk 34 KPA
airwatts 631
geschikt voor 5 - 12 stofcontacten

24001020 stofzuigunit AstroVac, type MK35 - met 30 liter stofzak
vermogen 3,6 kW (afzekeren: C20A 1P+N) 1.817,36€        2.199,00€        
aantal motoren 2
luchtverplaatsing 6.520 ltr/min
onderdruk 34 KPA
airwatts 1200
geschikt voor 8 - 35 stofcontacten
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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 30 liter grote stofbak, waarin desgewenst een plastic zak bevestigd kan worden.

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24001003 stofzuigunit AstroVac, type S1800-C 1.057,02€        1.279,00€        
vermogen 1,8 kW
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3.920 ltr/min
onderdruk 26 KPA
airwatts 608
geschikt voor 3 - 10 stofcontacten

24001004 stofzuigunit AstroVac, type S2200-C 1.139,67€        1.379,00€        
vermogen 1,8 kW
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3.920 ltr/min
onderdruk 26 KPA
airwatts 608
geschikt voor 3 - 10 stofcontacten

24001015 stofzuigunit AstroVac, type S2800-C 1.280,17€        1.549,00€        
vermogen 1,8 kW
aantal motoren 1
luchtverplaatsing 3,360 ltr/min
onderdruk 34 KPA
airwatts 631
geschikt voor 5 - 15 stofcontacten

24001018 stofzuigunit AstroVac, type S3500-C 1.817,36€        2.199,00€        
vermogen 3,6 kW (afzekeren: C20A 1P+N)
aantal motoren 2
luchtverplaatsing 6.520 ltr/min
onderdruk 34 KPA
airwatts 1200
geschikt voor 8 - 40 stofcontacten
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Retraflex - slang opbergsysteem

De slang die zichzelf opbergt. Altijd onder handbereik en altijd klaar voor gebruik. De slang van je AstroVac verdwijnt
in de muur. Net zo makkelijk en net zo snel als je hem eruit haalt. Met Retraflex heb je bij elk stofcontact een slang
bij de hand om te stofzuigen. De slang opbergen is niet meer nodig. Met een simpele handbeweging verdwijnt hij zo
weer in de muur. 

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24601070 combikit RF 9 9 meter 362,81€           439,00€           
1x inbouwdoos RF 2x extra lange bocht 22,5°
1x stofcontact RF wit 2x extra lange bocht 45°
1x slang 9 meter RF 3x extra lange bocht 90°

24601072 combikit RF 12 12 meter 404,13€           489,00€           
1x inbouwdoos RF 2x extra lange bocht 22,5°
1x stofcontact RF wit 2x extra lange bocht 45°
1x slang 12 meter RF 3x extra lange bocht 90°

24601074 combikit RF 15 15 meter 445,45€           539,00€           
1x inbouwdoos RF 2x extra lange bocht 22,5°
1x stofcontact RF wit 2x extra lange bocht 45°
1x slang 15 meter RF 3x extra lange bocht 90°

29900000 slanghoes meerprijs, af-fabriek, per slang 41,32€             50,00€             

24601030 handvat DS - direct-start 65,29€             79,00€             
met dit handvat start je de stofzuigunit zodra je de Retraflex
beugel uittrekt

24601031 handvat AU - met schakelaar 102,07€           123,50€           
met dit handvat kun je de stofzuigunit op afstand in- en
uitschakelen. Combineer het handvat met de bijbehorende
draadloze ontvanger. Bereik: 25 à 30 meter.

24601032 draadloze ontvanger 81,82€             99,00€             
monteer de draadloze ontvanger bij de stofzuigunit als je met
het handvat AU de stofzuigunit op afstand wilt kunnen in- en
uitschakelen. 
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Slangen - zonder schakelaar

De centrale stofzuigunit treedt automatisch in werking bij het aansluiten van een slang op een stofcontact. 
Wordt geleverd inclusief een mof en een handvat met valse-luchtregelaar

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24002012 slang 7 meter direct-start 131,40€           159,00€           
24002011 slang 9 meter direct-start 139,67€           169,00€           

24002008-11 slang 11 meter direct-start 147,93€           179,00€           
24002008-13 slang 13 meter direct-start 156,20€           189,00€           
24002008-15 slang 15 meter direct-start 164,46€           199,00€           

Slangen - met schakelaar

Tijdens het gebruik kan de stofzuigunit met behulp van de tuimelschakelaar op het handvat worden in- en uitgeschakeld
zonder de slang los te koppelen.

24101601 slang 7 meter met schakelaar - model VT 189,26€           229,00€           
24101602 slang 9 meter met schakelaar - model VT 197,52€           239,00€           
24101603 slang 11 meter met schakelaar - model VT 205,79€           249,00€           
24003059 slang 12 meter met schakelaar - model VT 222,31€           269,00€           

24003061 slang 7 meter met schakelaar - model GV 164,46€           199,00€           
24003060 slang 9 meter met schakelaar - model GV 172,73€           209,00€           
24003062 slang 11 meter met schakelaar - model GV 180,99€           219,00€           
24101609 slang 15 meter met schakelaar - model GV 205,79€           249,00€           

Slangen - met elektronische toerenregeling

Met de schuifschakelaar op het handvat kan de stofzuigunit op afstand worden in- en uitgeschakeld, en is ook het 
toerental van de motor traploos regelbaar. Zuinig als het kan; krachtig als het moet

24003083 slang 7 meter met toerenregeling 164,46€           199,00€           
24003086 slang 9 meter met toerenregeling 172,73€           209,00€           
24003089 slang 12 meter met toerenregeling 180,99€           219,00€           
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Borstelsets

Onderstaande samengestelde borstelsets kunnen worden gecombineerd met elke conventionele slang. De afgebeelde

slangen zijn niet inbegrepen bij de levering van de borstelsets.

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24202100 Borstelset Comfort 90,08€             109,00€           
combi borstel 2 standen (werkbreedte 25 cm)
meubelmondstuk
opzetstuk voor gladde vloeren
plumeau (afstofborstel)
kierenzuiger
verchroomde telescoopsteel
slang ophangbeugel
opbergzak voor de hulpstukken

24002070 Borstelset De Luxe 123,14€           149,00€           
combi borstel 2 standen (werkbreedte 30 cm)
tegel- en parketborstel
meubelmondstuk
plumeau (afstofborstel)

kierenzuiger

verchroomde telescoopsteel
ophangbeugel voor slang

afbeelding wijkt af. de slang is niet inbegrepen

24002071 Borstelset Excellent 156,20€           189,00€           

combi borstel 2 standen (werkbreedte 30 cm)

tegel- en parketborstel
meubelmondstuk
plumeau (afstofborstel)
kierenzuiger
verchroomde telescoopsteel
ophangrek voor slang en borstels

afbeelding wijkt af. de slang is niet inbegrepen
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Luchtafvoer
artikelen die je toepast als je de retourlucht via de gevel naar buiten afvoert

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

geluiddemper wit

24203003 voor AstroVac Betere Buis Ø 50,8 mm 29,67€             35,90€             
24003003 voor standaard PVC buis Ø 50 mm 29,67€             35,90€             

24003002 gevel uitblaasrooster kunststof 29,67€             35,90€             
grijs Ø 50,8 mm
zonder bewegende delen

24203000 gevel uitblaasrooster kunststof 14,01€             16,95€             
wit Ø 50,8 mm
met terugslagklep

24103002 gevel uitblaasrooster RVS 36,32€             43,95€             
met terugslagklep Ø 100 mm
incl. verloop Ø 100 - 50 mm

opbouw stofcontact

rechtstreeks te bevestigen in een T-stuk, bocht of verbindingsmof

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24203037 opbouw stofcontact kunststof excl btw incl btw
geschikt voor slangen: 32,64€             39,50€             
 direct-start
 met schakelaar
 met elektronische toerenregeling
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inbouw stofcontacten

90 x 90 mm. met 2 contactpunten voor de 24V stuurstroombekabeling naar de stofzuigunit.
geschikt voor alle slangen 

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

inbouw stofcontact afgeronde hoeken model ES
24203034 wit kunststof 16,45€             19,90€             
24203033 amandel kunststof 8,22€               9,95€               
24203035 ivoor kunststof 8,22€               9,95€               
24203032 zwart kunststof 16,45€             19,90€             

inbouw stofcontact afgeronde hoeken model ES
24003050 wit metaal 40,91€             49,50€             
24003051 amandel metaal 20,62€             24,95€             
24003057 RVS look metaal 20,62€             24,95€             
24003056 zwart metaal 40,91€             49,50€             

inbouw stofcontact vierkante hoeken model QA
24703034 wit ABS 21,45€             25,95€             
24703036 RVS look ABS 21,45€             25,95€             
24703032 zwart ABS 21,45€             25,95€             

inbouwmaterialen

Originele AstroVac inbouwmaterialen. Geschikt voor alle inbouw stofcontacten uit de ES en QA serie

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

inbouwdoos
24203020 voor AstroVac Betere Buis Ø 50,8 mm 12,36€             14,95€             
24003020 voor standaard PVC Ø 50 mm 12,36€             14,95€             

24101502 montagering 6,57€               7,95€               
voor bevestiging van het stofcontact rechtstreeks (dus zonder 
inbouwdoos) in de wand of in de vloer. Ideaal voor toepassing 
in bestaande bouw
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AstroVac Betere Buis

Witte kunststof buis Ø 51 mm met inwendig naadloze verbindingen. Loopt - mits correct gemonteerd - volledig 
naadloos over in de bijbehorende bochten, T-stukken en verbindingsmoffen

Minimale kans op verstoppingen

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

AstroVac Betere Buis
24206007 prijs per meter pakket (10 x 1,75 meter) 3,22€               3,90€               

24206000 T-stuk 90° getrokken 3,51€               4,25€               
slagvast stromend T-stuk 90°. kleur: wit

24206001 T-stuk 45°
slagvast stromend T-stuk 45°. kleur: wit 3,51€               4,25€               

24205999 T-stuk 90° haaks 3,51€               4,25€               
slagvast haaks T-stuk 90°, voor montage achter inbouwdoos

24206004 bocht 90° getrokken 4,09€               4,95€               
slagvaste stromende lange bocht 90°. kleur: wit

24206002 bocht 45° mof/mof 2,02€               2,45€               
slagvaste bocht 45°. mofmof. kleur: wit

24206003 bocht 45° mof/spie 2,02€               2,45€               
slagvaste bocht 45°. mofspie. kleur: wit

24206005 verbindingsmof recht
voor het verlijmen van 2 rechte buizen 1,53€               1,85€               

24205003 spie-spie koppeling 2,89€               3,50€               
verbindt 2 hulpstukken met een mofkant
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art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24206006 bevestigingszadel, met kabelklem 1,24€               1,50€               
bevestig de AstroVac Betere Buis met 2 schroeven en 
de 24V kabel onder de handige clip

25618732 pvc lijm 250 cc
verlijm de AstroVac Betere Buis met deze PVC snellijm. 8,22€               9,95€               
Met handige borstel. THF vrij. Vorstvrij bewaren. 

20107213 zwakstroomkabel 2x0,8 mm², per meter
2x0,8 mm². 0,83€               1,00€               

inbouwkits

Uitgekiende installatiepakketten, met originele AstroVac inbouwmaterialen. Bij uitstek geschikt voor de woningbouw.

24205803 kit 3 3 stofcontacten | ca. 200 m² 214,05€           259,00€           
24205804 kit 4 4 stofcontacten | ca. 250 m² 255,37€           309,00€           
24205805 kit 5 5 stofcontacten | ca. 300 m² 296,69€           359,00€           
24205806 kit 6 6 stofcontacten | ca. 350 m² 338,02€           409,00€           
24205807 kit 7 7 stofcontacten | ca. 400 m² 379,34€           459,00€           

correctie- en aansluitmaterialenmaterialen

handige artikelen voor de montage

verloop Ø 51 - 50 mm
24003030 originele verloopring van AstroVac Betere Buis naar standaard 4,92€               5,95€               

grijze buis

verlengpijpje 
vult de ruimte op tussen een te diep ingebouwde inbouwdoos en 
het stofcontact

24003026 lengte 2 cm (stapelbaar) kunststof 5,74€               6,95€               
24003023 lengte 15 cm (inkortbaar) metaal 12,36€             14,95€             
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art. nr. omschrijving excl btw incl btw

artikelnummer 5025254326 meer informatie

flexibele aansluitset Ø 50 mm excl btw incl btw
voor het maken van een flexibele en demontabele 16,49€             19,95€             
verbinding tussen de stofzuigunit en het leidingsysteem.
2x 20 cm flexibele buis + 4x slangklem Ø 40  60 mm

handige accessoires

handige accessoires voor nog meer gebruiksgemak

WallyFlex
handig, snel en altijd klaar voor gebruik. Wordt bevestigd
op de wand of weggewerkt in een keuken- of badkamerkastje.
met 24V schakeling. aan te sluiten op een ES inbouwdoos

24003074 wit 81,82€             99,00€             
24003073 zwart 81,82€             99,00€             

plintafzuiging
te monteren in de plint van het keukenblok. Voert kruimels
etc. efficiënt af. Incl. 24V aansluiting en flexibel aansluit-
materiaal.

24003064 wit 48,76€             59,00€             
24003070 zwart 48,76€             59,00€             

voorafscheider
voorkomt dat grove materialen in het leidingwerk terecht kunnen
komen

24002104 zonder filter 73,55€             89,00€             
24002105 met filter 81,82€             99,00€             

Vroom!
24003078 Ideaal voor montage in een keukenkastje, garage of hobbyruimte.

Met slang en vergrendeling. Inclusief 7 meter slang en handvat 288,43€           349,00€           
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stofzakken

Originele stof(opvang)zakken, speciaal ontwikkeld voor de vermogenseisen en de afmetingen van AstroVac stofzuigunits. 
Zo weet je zeker dat de stofzakken perfect bij je stofzuigunit passen en voor de juiste stofopname en filterwerking zorgen.

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24002122 stofzak HPB1
voor filter stofzuigunits met een luchtafvoer naar buiten
inhoud 30 liter. afsluitbaar d.m.v. een plakstrip

per stuk 9,05€               10,95€             
per set (10 stuks) 82,60€             99,95€             

24002121 stofzak HPB2H
voor filter stofzuigunits met en zonder een luchtafvoer naar buiten
inhoud 30 liter. afsluitbaar d.m.v. een plakstrip

per stuk 11,53€             13,95€             
per set (10 stuks) 107,40€           129,95€           

plastic opvangzak
24002125 voor filterloze stofzuigunits

inhoud 30 liter. Dikwandig

per set (4 stuks) 4,09€               4,95€               

24001038 foam filter
foam filter voor DCMC stofcontainer 40,91€             49,50€             

24004014 bouwvuilfilter
tijdelijk bouwvuilfilter voor filterloze stofzuigunits 37,98€             45,95€             
met lus, om eenvoudig te kunnen verwijderen

Blz. 11 van 26



Losse borstels en toebehoren
passend op alle originele AstroVac onderdelen

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

24202110 combiborstel 25 cm 27,23€             32,95€             
omstelbare borstel voor harde èn zachte vloeren. 
werkbreedte 25 cm

24102033 combiborstel 30 cm 35,50€             42,95€             
omstelbare borstel voor harde èn zachte vloeren. 
werkbreedte 30 cm

24102034 combiborstel 30 cm - verrijdbaar 35,50€             42,95€             
omstelbare borstel voor harde èn zachte vloeren. 
werkbreedte 30 cm. met looprol. 

24102043 tegel- en parketborstel 28,88€             34,95€             
verrijdbaar. Volledig kunststof

24202111 kleine zuigmond + opzetstuk 24,75€             29,95€             
voor harde en zachte oppervlakken

24102035 meubelmondstuk 6,57€               7,95€               
met pluizenstrip

24002032 plumeau 10,70€             12,95€             
afstofborstel, met echt haar

24102031 kierenzuiger 4,92€               5,95€               
kunststof kierenzuiger
lengte: 21 cm

24002031 huisdierenborstel 11,53€             13,95€             
verwijdert vuil en losse haren uit de vacht van je huisdier en
voert ze meteen hygiënisch af naar je centrale stofzuiger
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Losse borstels en toebehoren
passend op alle originele AstroVac onderdelen

art. nr. omschrijving excl btw incl btw

luchtaangedreven klopborstel 73,55€             89,00€             
24102026 wordt door de zuigkracht van de stofzuigunit aangedreven.

bij uitstek geschikt voor laagpolig tapijt. met looprol.

24002051 ophangbeugel 8,22€               9,95€               
kunststof ophangbeugel voor de slang
met blokkeer rand

24103104 ophangrek 43,39€             52,50€             
verchroomd metalen ophangrek voor de slang en een 
borstelmand voor de borstels. Afm (HxBxD): 38 x 38 x 14 cm

24002036 zwabberborstel 12,36€             14,95€             
ideaal voor kwetsbare vloeren.
met klittenband bevestiging

24002065 telescoopsteel, verchroomd 31,36€             37,95€             
uitschuifbaar, dus eenvoudig aan te passen aan de 
lengte van de gebruiker. Met vergrendeling.

handvat 
24002061 voor direct-start slang diameter Ø 32 mm (inwendig) 23,10€             27,95€             

voor direct-start slang diameter Ø 35 mm (inwendig) 23,10€             27,95€             
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