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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.

De SEBO FELIX is standaard uitgerust met een unieke, flexibele draai-kiepverbinding en een geïnteg-
reerd slangmondstuk en zet nieuwe technische maatstaven in tapijtreiniging. SEBO FELIX voldoet ook 
visueel aan de hoogste eisen! Dankzij de grote verscheidenheid aan varianten past een SEBO FELIX bij 
elke stijl. Zelfs mensen met een allergie vinden hun geluk bij de SEBO FELIX: alle modellen zijn 
uitgerust met de hoogwaardige S-Klasse allergiefiltratie van SEBO.

DE TOPKLASSE BORSTELSTOFZUIGER VOOR HET OPTIMAAL 
STOFZUIGEN VAN TAPIJT.

Aanbevolen door bekende vloerfabrikanten:
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SEBO FELIX. VOORZIEN VAN DE BESTE FILTERKWALITEIT.
VOOR ZUIVERE LUCHT EN SCHONE RUIMTES.

Het SEBO-filtersysteem voldoet aan de strengste eisen van astma- en allergiepatiënten, omdat de 
fijne stofdeeltjes niet opnieuw worden uitgeblazen, maar in het gesloten systeem van de SEBO FELIX 
blijven. De SEBO FELIX is standaard uitgerust met een 3-staps filtersysteem en heeft bewezen uitste-
kende filterresultaten te behalen. Het vervangen van de filterzak is ook erg hygiënisch. De SEBO-
filters zijn ontworpen voor een optimale werking en een lange levensduur en zijn daardoor ook voor-
delig in gebruik.

(A) Felix filterzak – geteste filterkwaliteit.

Drie filtertrappen reinigen de lucht voordat deze 

weer wordt uitgeblazen. De meerlaagse filterzak 

FELIX vormt de eerste fase van het zeer gevoelige 

microfiltersysteem. Hij wordt van bovenaf gevuld, 

zodat het vuil tijdens het stofzuigen neerslaat en 

niet verder ronddwarrelt. De zuigkracht houdt aan 

zolang er ruimte is voor de filterzak. En hij heeft 

veel ruimte: 3,5 liter. De ingebouwde hygiënehoes 

voorkomt stof bij het verwijderen van de filterzak. 

Ook het motorbeschermingsfilter en het luchtafvo-

erfilter kunt u net zo gemakkelijk verwisselen.

(B) Motorbeschermingsfilter.

De tweede fase is het motorbeschermingsfilter, dat 

zich onder de filterzak bevindt. Het vangt de rester-

ende stofdeeltjes op.

(C) Uitlaatfilter gemaakt van elektreetmateriaal.

Als derde trap wordt het afvoerluchtfilter van ele-

ktreetmateriaal gebruikt. In tegenstelling tot con-

ventionele filtratiesystemen vindt de filtratie van de 

SEBO FELIX niet plaats door een fysieke barrière, 

maar volgens het principe van elektrostatica. Indivi-

dueel geladen microvezels trekken de tegengesteld 

geladen stofdeeltjes aan. Het resultaat is een veel 

fijnere filtratie. Het grote, dichte oppervlak van 1648 

cm2 houdt zelfs de kleinste deeltjes tegen en laat de 

schone lucht in fijne doses weer ontsnappen.

Uitlaatfilter – mooi schoon.

Het luchtafvoerfilter heeft een zeer specialistische 

taak en ziet er tegelijkertijd goed uit. De slijtvaste 

stof is verkrijgbaar in verschillende designs.

3-staps filtersysteem

principe van elektrostatica

PEARL ROSSO

WHITE PLATINUM
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Telescoopsteel* – Kort of lang.
In een handomdraai past de SEBO FELIX zich 
ergonomisch aan elke lichaamsgrootte aan. 
Het handvat wordt stevig vastgezet in de 
gewenste positie met een grendel.

Draai- en kantelscharnier – hypermobiel in 
gebruik. De SEBO FELIX is een acrobaat: of 
het nu gaat om een   elektrische tapijtborstel of 
een gecombineerde vloerzuigmond. Dankzij 
het draai-kiepgewricht, dat verticaal 90° en 
horizontaal 180° kan worden versteld is de 
SEBO FELIX enorm mobiel. 

Draaggreep - alles onder controle. Grote en 
kleine handen, rechts en links, kunnen deze 
ergonomisch gevormde handgreep vast-
pakken. Bij het stofzuigen met het slang-
mondstuk neem je de SEBO FELIX gewoon in 
de andere hand. 

MULTIFUNCTIONEEL
SEBO FELIX. STOFZUIGEN MET GOEDE IDEEËN.

Kabelhaken – eenvoudig in het gebruik 
Een slimme draai aan de FELIX: 9,5 m kabel is 
direct klaar voor gebruik wanneer de 
kabelhaak wordt gedraaid. Het gesleep en de 
vervelende werkonderbreking bij het 
ompluggen naar een nieuw stopcontact wordt 
u bespaard door de lange snoerlengte. 

Traploze vermogensregeling* – 
Gecontroleerde zuigkracht.  Vuil kent geen 
regels, daarom heeft SEBO FELIX geen vaste 
zuigkracht: je kunt op het apparaat continu 
kiezen hoe hard je op het tapijt wilt blijven of 
hoe voorzichtig je de gestoffeerde meubels 
wilt stofzuigen.

Slanke stofzuiger voor krappe plekken
Sommige stofzuigers zijn onhandig voor 
krappe en lastig te bereiken plaatsen. De 
SEBO FELIX  is zo vlak en scharnierend dat je 
ook op moeilijk bereikbare plaatsen komt, 
zoals onder banken of bedden. 

  * Afhankelijk van het model.
** De afgebeelde SEBO meubelborstel is optioneel verkrijgbaar als accessoire.
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Voetschakelaar* – eenvoudig uitschakelen.
Voor het reinigen van gevoelige vloerbedek-
kingen kan de borstel met een simpele 
voetstap worden uitgeschakeld. Dankzij het 
indicatielampje zie je in één oogopslag of de 
borstel uit staat of niet.

Automatische positionering van de filterzak - 
vuil onder slot en grendel.
U kunt de filterzak in de SEBO FELIX niet 
verkeerd gebruiken. De filterzak staat rechtop 
en vindt automatisch de juiste positie als de 
deksel gesloten is.

Ronde borstelwals – In een mum van tijd 
verwijderd.
De ronde borstel kan in een handomdraai en 
zonder gereedschap worden verwijderd om 
hem te bevrijden van opgerolde haren en 
draden. Een versleten ronde borstel vervangt 
u net zo gemakkelijk.

Slangmondstuk – altijd bij de hand. 
Het geïntegreerde slangmondstuk is klaar 
voor gebruik met een handvat. Het reinigt 
moeiteloos moeilijk bereikbare hoeken, 
randen en scheuren die anders niet bereikt 
kunnen worden. Elk SEBO-accessoire (zie 
pagina 7) kan voor speciale taken aan het 
slangmondstuk worden bevestigd.**

Slipstopper voor stabiliteit.
De SEBO FELIX vindt altijd zijn stabiliteit door 
de slipstopper zodat hij bij het parkeren zijn 
evenwicht niet verliest. Zo valt hij niet zomaar 
om en wordt het interieur niet beschadigd. 

Luchtafvoerfilter – functioneel design.
Achter dit prachtige oppervlak gaat de 
modernste filtertechniek schuil: de S-klasse 
filtratie van SEBO. Het extreem grote 
oppervlak van het luchtafvoerfilter verdeelt en 
doseert de schone luchtstroom en dempt het 
motor geluid.
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VAN BASIC TOT PREMIUM.
SEBO FELIX. ALLE MODELLEN IN 1 OOGOPSLAG.

FELIX 1 PREMIUM FELIX 1 PREMIUM FELIX 1 FELIX 2 PREMIUM FELIX 3 FELIX 4 KOMBI FELIX 4 KOMBI

PLATINUM 
(zwart/zilver)
PEARL
(wit/zwart)

ROSSO  
(rood, grijs/zwart)

WHITE
(wit)

PEARL
(Wit/zwart)

PLATINUM
(zwart/zilver)

PLATINUM 
(zwart/zilver)
PEARL
(wit, zwart)

ROSSO  
(rood, grijs/zwart)

Nominaal zuigvermogen 700 W 700 W 700 W 700 W 1000 W 890 W 890 W

Nominaal vermogen SEBO 
ET/UHS boenmachine

175 W 175 W 175 W 195 W 200 W – –

Actieradius 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m

Arbeidsbreedte SEBO ET-1:31 cm,
SEBO KOMBI: 28 cm

SEBO ET-1:31 cm,
SEBO KOMBI: 
28 cm

31 cm SEBO ET-2: 37 cm
SEBO KOMBI: 
28 cm

UHS Bohner: 
30 cm
SEBO KOMBI: 
28 cm

28 cm 28 cm

Kantenzuigmogelijkheid Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogte aanpassing /
vloeraanpassing

SEBO ET-1:  
4x manueel
SEBO-COMBI:
voetschakelaar voor 
tapijt en
harde vloeren

SEBO ET-1:  
4x manueel
SEBO-COMBI:
voetschakelaar voor 
tapijt en
harde vloeren

4x manueel SEBO ET-2:  
4x manueel
SEBO-COMBI:
voetschakelaar 
voor tapijt en
harde vloeren

Automatisch
Elektronisch

Voetschakelaar 
voor tapijt en
harde vloeren

Voetschakelaar voor 
tapijt en
harde vloeren

Gewicht van 4,5 tot 7,0 kg* van 4,5 tot 7,0 kg* van 4,5 tot 7,0 kg* van 4,5 tot 7,2 kg* van 4,5 tot 8,4 kg* van 4,5 tot 7,0 kg* van 4,5 tot 7,0 kg*

Geluidsvermogensniveau 79 dB 79 dB 79 dB 80 dB 82 dB 79 dB 79 dB

Filtratie S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

S-Klasse-
Filtratie

Filterzak Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Meerlaags
electret-filterzak

Filterzak volume 3,5 l 3,5 l 3,5 l 3,5 l 3,5 l 3,5 l 3,5 l

Automatische positionering 
van de filterzak

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Motorfilter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Electret uitblaasfilter 
(1648cm2)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Elektrische tapijtborstel (ET) SEBO ET-1 SEBO ET-1 SEBO ET-1 SEBO ET-2 Optioneel Optioneel Optioneel

SEBO KOMBI Ja Ja Optioneel Ja Ja Ja Ja

SEBO PARQUET Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

SEBO DISCO Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Ja Optioneel Optioneel

Draai-kiep verbinding Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hoogte verstelbaar
telescopisch handvat

Ja Ja – Ja Ja Ja Ja

Elektronische
zuigkrachtregeling:

Ja Ja – Ja Ja Ja Ja

Bescherming tegen over-
verhitting

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Toebehoren Verlengbuis, 
bekleding-
en kierenmondstuk

Verlengbuis, 
bekleding-
en kierenmondstuk

Bekleding-
en kierenmond-
stuk

Verlengbuis, 
bekleding-
en kierenmondstuk

Bekleding-
en kierenmondstuk

Verlengbuis, 
bekleding-
en kierenmondstuk

Verlengbuis, 
bekleding-
en kierenmondstuk

Indicator voor filterzak-
vervanging

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Uitschakelen bij blokkering Ja Ja Ja Ja Ja Nur mit SEBO ET Nur mit SEBO ET

ET voetschakelaar Ja Ja – Ja – – –

Garantie 4 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 4 Jaar 2 Jaar

Harde vloeren Ideaal met SEBO 
COMBI

Ideaal met SEBO 
COMBI

Voorwaardelijk 
geschikt

Ideaal met SEBO 
COMBI

Ideaal Ideaal Ideaal

Tapijt en karpetten Ideaal met SEBO ET Ideaal met SEBO ET Ideaal Ideaal met SEBO ET Voorwaardelijk 
geschikt /
Optioneel met 
SEBO ET ideal

Geschikt, door 
de foot slider te 
veranderen /
Optioneel met 
SEBO ET ideaal

Geschikt, door 
de foot slider te 
veranderen /
Optioneel met SEBO 
ET ideaal

Dierenhaar Ideaal met SEBO ET Ideaal met SEBO ET Ideaal Ideaal met SEBO ET Voorwaardelijk 
geschikt /
Optioneel met 
SEBO ET ideaal

Voorwaardelijk 
geschikt /
Optioneel met 
SEBO ET ideaal

Voorwaardelijk 
geschikt /
Optioneel met SEBO 
ET ideaal

Traptreden De SEBO FELIX kan gemakkelijk worden vervoerd met behulp van de draagbeugel. Indien nodig kunnen alle mondstukken uit de SEBO-accessoires worden 
aangepast aan het slangmondstuk. 

BIJZONDERHEDEN Door het slangmondstuk uit de zuigopening aan de zijkant te verwijderen, kan de slang alleen of met SEBO-accessoires gebruikt worden.

* Afhankelijk van de zuigbevestiging.
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FELIX 4 KOMBI
ROSSO

FELIX 1 PREMIUM
PEARL

FELIX 1
WHITE

FELIX 1 PREMIUM
ROSSO

Kierenmondstuk* 
Art.Nr. 1092gs
Bijzonder smal en lang voor moeilijk 
bereikbare, diepe plekken.

Stofborstel
Art.Nr. 1387ER
Met zijn lange, zachte borstelharen reinigt 
hij op betrouwbare wijze gevoelige en 
geprofileerde voorwerpen zoals boeken, 
meubels, enz.

ANDERE ACCESSOIRES

FELIX 3
PLATINUM

* Serienmäßig integriert.

Wand- en meubelzuigmond
Art.Nr. 1325GS
Voor harde vloeren die te ruw zijn of
zijn te delicaat en voor het snel afstoffen van 
textielbehang, gordijnen
en gestoffeerde meubels.

SEBO DUO-Clean-Box 
Art.Nr. 0478/0
Het droge reinigingspoeder en de 
geïntegreerde handborstel zijn ideaal voor 
het snel en eenvoudig verwijderen van 
vlekken uit tapijt of stoffering.

Bekleding mondstuk* 
Art.Nr. 1491gs
Het wordt gebruikt voor alle gestoffeerde 
meubelen met vlakke stoffen, bijv. fauteuils.

Draagriem
Art.Nr. 7158
Om de SEBO FELIX . gemakkelijk mee te 
nemen over de schouder zodat onbereikbare 
plaatsen zoals trappen, plafonds etc. 
comfortabel zijn kan worden bereikt met het 
slangmondstuk.

Bekleding turboborstel SEBO PT-C 
Art.Nr. 6179ER
Borstel aangedreven door de zuigstroom
voor het reinigen van slijtvaste gestoffeerde 
meubels, matrassen enz. Zelfs hardnekkige 
pluisjes en dierenhaar wordt verwijderd.

SEBO FRESH geurstokjes
Art.Nr. 0496/1
Voor een aangenaam frisse geur bij het 
stofzuigen.

FELIX 2 PREMIUM 
PEARL

FELIX 4 KOMBI
PEARL

FELIX 4 KOMBI
PLATINUM

FELIX 1 PREMIUM
PLATINUM
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Elektrische tapijtborstels en vloerzuigmonden - subtiele verschillen, groot effect. De SEBO FELIX is 
voorbereid op elke toepassing. Of het nu gaat om tapijt, parket of andere harde vloeren, het juiste 
zuighulpstuk is in een handomdraai aangesloten. Kies de juiste uitrusting voor uw vloeronderhoud op 
basis van uw behoeften.

ZUIGMONDEN EN ELEKTRISCHE TAPIJTBORSTELS.
SEBO FELIX. DE PERFECTE STOFZUIGER VOOR IEDERE VLOER

SEBO Nederland B.V. 

Boylestraat 46 • 6718 XM EDE • (085) 064 6443 • info@sebo.nl • www.sebo.nl 

© 2022 SEBO Nederland ® geregistreerd handelsmerk. Wijzigingen in constructie, ontwerp en aanbod voorbehouden. 01/2022

  * Afhankelijk van het model

SEBO DISCO* – specialist in het boenen van vloeren
Voor het dagelijks reinigen en polijsten van harde vloeren is de innovatieve Ultra High Speed   (UHS) 
vloerpolijstmachine de beste keuze. Zo behoudt de vloer zijn glans en waarde.

SEBO ET* – maakt vezeldiep schoon, ook bij dierenhaar.
De elektrische tapijtborstel is ideaal voor een grondige en zachte reiniging van tapijten. Het pakt 
ook hardnekkige haren en pluisjes van huisdieren op. Door de 4-voudige handmatige hoogtever-
stelling is de SEBO ET eenvoudig aan te passen aan verschillende tapijtpolen. Als de borstel 
geblokkeerd is, schakelt het apparaat automatisch uit. De ronde borstel kan met een druk op de 
knop eenvoudig worden verwijderd voor reiniging, gereinigd of vervangen. Het zachte schokverband 
vergeeft elke hobbel. Bij gevoelige vloerbedekkingen kan de borstelmotor eenvoudig met de 
voetschakelaar* worden uitgeschakeld.

SEBO KOMBI* – gemakkelijk manoeuvreren gegarandeerd.
Het nieuwe gecombineerde vloermondstuk is speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik.
Of het nu gaat om tapijt of harde vloer - één schakelaar van de voetschuif en selecteert al SEBO 
KOMBI het juiste programma. Het 90˚ verticaal en 180˚ horizontaal verstelbare kantel- en 
draaischarnier en de vier soepele zwenkwielen bieden een enorme flexibiliteit met aanzienlijk 
verminderde duwkrachten. Het innovatieve Twin-Stream afzuigkanaalsysteem en de halvemaanvor-
mige strip met natuurlijke haren garanderen een gerichte stofopname tot aan de rand. Daarnaast 
is de SEBO KOMBI met vier ingebouwde slijtstrippen en een roestvrijstalen vloerplaat voor hoge 
belastingen. Twee draadheffers helpen bij het oppakken van draden en pluisjes.

SEBO PARKET* – parketborstelveiligheid geschikt voor iedere harde vloer.
Deze zuigmond is speciaal ontwikkeld voor parketvloeren. Het reinigt zacht maar grondig gevoe-
lige, gladde harde vloeren en neemt zelfs het fijnste stof op. Uitgerust met het wendbare draai-
kiepscharnier en vier zwenkwielen kan hij gemakkelijk worden geleid. Een rechte en halvemaan-
vormige strip van natuurlijke haren geleiden de zuigstroom en zijn tegelijkertijd veerbelast. Daarom 
reinigen ze ook op oneffen ondergrond, zoals voegen, en kunnen ze eenvoudig worden vervangen.


