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SEBO. 
UW SPECIALIST  IN STOFZUIGEN
De eerste SEBO werd in 1978 ontwikkeld om aan de hoge eisen 
van professionals te voldoen: innovatief, gedegen, ergonomisch 
en economisch. In zeer korte tijd werd het jonge bedrijf SEBO 
Stein & Co. uit Velbert in Duitsland de wereldmarktleider voor 
hoogwaardige staande stofzuigers in de objectsector. SEBO 
staat voor technische innovatie en intelligente detailoplossin-
gen. Veel goede ideeën van SEBO zijn de maatstaf geworden 
voor eersteklas stofzuigers, bijvoorbeeld de gepatenteerde 
Airbelt-stootbescherming en de geïntegreerde handzuigslang 
in de SEBO steelstofzuigers.

SEBO-stofzuigers zijn in elk opzicht geoptimaliseerde hulpmid-
delen voor het reinigen en onderhouden van tapijt en harde 
vloeren. Ze zijn technisch geavanceerd en volwassen, solide 
vervaardigd, gemakkelijk te gebruiken en functioneel ontwor-
pen. De hoogwaardige producten worden exclusief in Velbert 
ontwikkeld en geproduceerd. Meer dan zes miljoen
gekochte stofzuigers bewijzen de uitstekende prestaties van 
SEBO.

Tegenwoordig voelen SEBO-stofzuigers zich thuis op de rode 
loper en op de glanzende parketvloer. Ze worden gebruikt in 
het Witte Huis in Washington, Buckingham Palace in Londen, in 
deDuitse Bondsdag in Berlijn en in toonaangevende hotels ter 
wereld, van Tokio, Kaapstad, Parijs tot Las Vegas en Singapore.

Aanbevolen door bekende vloerfabrikanten:



DE VOLGENDE SEBO GENERATIE
SEBO AIRBELT D. GEWOON BETER

De SEBO AIRBELT D is voorzien van vele extra functies. Vooral 
het extra comfort, de hoge prestaties, het grote volume, de 
sterke prestaties en de driedelige accessoires overtuigen. 

Ook het design van de nieuwe SEBO generatie springt in het oog.



ALLES WAT EEN GOEDE STOFZUIGER NODIG HEEFT.
GEWOON EEN BEETJE MEER. SEBO AIRBELT D
De SEBO AIRBELT D is voorzien van vele extra's die het leven makkelijker maken. De grote actieradius van 15,5 m* 

zorgt voor extra mobiliteit. De filterzak van 6 l neemt veel meer stof op. De geoptimaliseerde luchtwegen en de 

conische slang verhogen de zuigkracht. De traploze vermogensregeling op de ergonomische handgreep zorgt voor 

meer comfort. Daarnaast zijn er alle voordelen die typisch zijn voor SEBO: de gepatenteerde SEBO Airbelt, de 

ergonomische handgreep, het duurzame microfilter en de zachte softstart.

LED-licht.

› De hoogwaardige led-loopverlichting op de 
SEBO AIRBELT D4 laat zien welke zuigkracht 
er wordt gebruikt.
› Bij laag vermogen draait de led-looplamp 
langzaam, bij maximaal vermogen het snelst.

› Deze nieuwe technologie maakt de uitste-
kende zuigkracht van SEBO zichtbaar.
› Het ondersteunt de keuze van de optimale 
zuigkracht, afhankelijk van het oppervlak en 
het materiaal.

Driedelige accessoire.
Geïntegreerd klaar voor gebruik.
› De kierenzuigmond, meubelzuigmond en 
meubelborstel ruimtebesparend in de SEBO 
AIRBELT D geïntegreerd.
› Ze zijn klaar voor gebruik en kunnen met een 
handomdraai worden verwijderd.
› Hierdoor kan heel eenvoudig worden 
overgeschakeld van tapijt naar gestoffeerde 
oppervlakken naar gordijnen en naar randen 
en voegen.
› De accessoires kunnen worden aangepast 
aan het handvat of de buis.



Inhoud filterzak 6 l. voor veel meer inhoud.
› Het grote opnamevolume maakt de SEBO 
AIRBELT D uiterst zuinig in gebruik.
› De filterzak is gemaakt van hoogwaardig 
elektret-materiaal voor optimale filter-
prestaties.
› Het plaatsen van de filterzak is kinderspel. 
Om te voorkomen dat er stof in de filterkamer 
komt, kan het apparaat niet worden afgeslo-
ten zonder filterzak.
› Een display geeft aan wanneer de filterzak 
moet worden vervangen.
› De hygiënehoes voorkomt stof wanneer deze 
wordt verwijderd.

Vier rubberen wielen.
› De vier rondom beweegbare rollen zijn 
gemonteerd op stalen assen. Zo glijdt de 
SEBO AIRBELT D gemakkelijk en veilig over 
de grond, ook in bochten.
› De rubberen wielen zijn bijzonder duurzaam.
› Ze lopen geruisloos en beschermen 
gevoelige vloerbedekkingen.

Traploze vermogensregeling.
Gecontroleerde zuigkracht.
› Het vermogen van de SEBO AIRBELT D kan 
gemakkelijk aan de handgreep of aan het 
apparaat worden aangepast tot een maximaal 
vermogen van 1.200 watt.
› Zo kunnen ook lopers, stoffering en gordijnen 
moeiteloos en voorzichtig worden gestofzuigd.

Gepatenteerde luchtband voor impact-
bescherming.
› De Airbelt absorbeert schokken en 
beschermt meubelair, randen en muren 
› Betrouwbaar tegen krassen en vlekken.

15,5 m actieradius*.
Extra lange, comfortabele lijn.
› De SEBO AIRBELT D reinigt grote oppervlak-
ken zonder van stopcontact te wisselen.
› Zo kunnen grote oppervlakken veel sneller 
en zonder omwegen worden gereinigd.
› De kabel is tot 12 m lang en wordt met een 
druk op de knop opgerold.

Parkeerhulp.
› Voor ergonomisch werken kan het vloer-
mondstuk tijdens korte stofpauzes snel in de 
achterkant van de stofzuiger worden gehaakt.
› Bovendien is de SEBO AIRBELT D zeer 
comfortabel om te dragen. Voor transport zijn 
de buis en slang stevig vergrendeld aan de 
onderkant van het apparaat.
› Het kan ook worden opgeborgen om ruimte 
te besparen.

SEBO KOMBI voor alle vloeren.
Met draai-kiep verbinding.
› Het hoogwaardige gecombineerde vloer-
mondstuk met 90° draai-kiepscharnier en 
geïntegreerde schokdemper biedt een 
uitstekend zuigcomfort.
› Hij glijdt bijzonder gemakkelijk en wendbaar 
over de vloer op vier rubberen wielen.
› De voetensteun kan naar wens worden 
versteld voor een optimale verzorging van har-
de vloeren en tapijten.
› De SEBO KOMBI loopt niet vast,
hierdoor is hij aangenaam eenvoudig te 
geleiden. De belasting is erg laag, zelfs bij 
maximaal vermogen.
› Het Twin-Stream afzuigkanaal garandeert 
een optimale stofopname.
› Het mondstuk is uitgerust met een strook 
voor natuurlijke borstelharen.
› De dubbele, brede draadopnemer neemt 
pluizen en draden veilig op.



VLOERZUIGMONDEN EN ELEKTRISCHE TAPIJTBORSTEL.
SEBO AIRBELT D. PERFECT GEREEDSCHAP VOOR IEDERE 
VLOER.

De SEBO AIRBELT D is voorbereid op iedere situatie. Of het nu gaat om tapijt, parket of andere harde 
vloeren, het juiste zuighulpstuk is in een handomdraai klaar voor gebruik. Voor elke situatie is er een 
passende zuigmond. Alle SEBO stofzuigers hebben een speciaal vergrendelingsmechanisme tussen de 
zuigbevestigingen, zuigbuis en handgreep. Dit garandeert een nauwkeurige pasvorm en maakt de 
verbinding veilig. Eenvoudig in elkaar klikken - eenvoudig los te maken met een druk op de knop.

SEBO PARKET* – Veilig voor harde vloeren
Het mondstuk reinigt zacht maar grondig en neemt zelfs het fijnste stof op. Hij kan worden uitgerust met het 
wendbare draai-kiepscharnier en is met vier wielen heel gemakkelijk te leiden. Indien nodig kunnen de 
natuurlijke haren strips worden verwijderd en vervangen.

SEBO ET* – Vezeldiepe reiniging
De SEBO ET met zijn eigen elektromotor reinigt textielvloeren en tapijten grondig en voorzichtig en vermindert 
op lange termijn de vorming van looppaden. Het pakt vervelende haren en pluisjes vezeldiep op. Met de 
4-voudige handmatige hoogteverstelling kan de SEBO ET optimaal worden aangepast aan elke poolhoogte.
De ronde borstel kan zonder gereedschap worden gereinigd en verwisseld.

SEBO KOMBI* – gemakkelijk manoeuvreren gegarandeerd.
Het nieuwe gecombineerde vloermondstuk is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.
Of het nu gaat om tapijt of harde vloeren - Met één handeling selecteert de SEBO KOMBI de juiste instelling. Uw 
90˚ verticaal en 180˚ horizontaal verstelbare kantel- en draaikoppeling en de vier zachte rollen bieden enorme 
flexibiliteit met aanzienlijk verminderde duwkrachten. Het innovatieve Twin-Stream afzuigkanaalsysteem en de 
halvemaanvormige strip met natuurlijke haren garanderen een gerichte stofopname tot aan de rand. Daarnaast 
heeft de SEBO KOMBI vier ingebouwde slijtstrippen en een vloerplaat van roestvrij staal voor hoge belastingen. 
Twee draadheffers ondersteunen de verzameling van draden en pluisjes.
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