
TRANSLATED FROM ORIG. DOC.10074992 - Ver. AA - 10-2017

FR  MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
NL  GEBRUIKSAANWIJZING

ASPIRO DRY R15





DUTCH .............................................................. 1

FRANÇAIS ...................................................... 17

F
R

N
L

3



4

N
L

De aanwijzingen gebruikt in dit document zijn niet bindend.
De fabrikant maakt gebruik van het recht om veranderingen aan te brengen aan elementen,  
details of accessoires indien dit nodig is voor verbeteringen, produceren of commerciële 
redenen. 
Herziening, geheel of gedeeltelijk, van de tekst en tekeningen zijn wettelijk toegestaan. 

Fabrikant houdt zich het recht voor om technische of aanvullende veranderingen aan te 
brengen. De tekeningen zijn alleen voor referentiepunten en niet bindend voor het ontwerp of 
gebruik.

SYMBOLEN VERKLARING GEBRUIKSAANWIJZING

Open boek met een  “i”
Geeft aan dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd

Open boek
Geeft aan dat gebruiker de gebruiksaanwijzing moet lezen voor gebruik

Waarschuwing indicatie
Zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen gemarkeerd met dit symbool 
en observatie van gegevens. Voor de veiligheid van de gebruiker en 
de machine

Verwijderingssymbool
Zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen gemarkeerd met dit symbool 
voor machine verwijdering
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Lees zorgvuldig de instructie in deze handleiding en raadpleeg indien nodig. Het negeren van deze waarschuwing 
kan leiden tot onjuist gebruik. 

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, nietjes e.d.) kan gevaarlijk zijn en moeten daarom buiten het bereik van 
kinderen en gehandicapte personen worden gehouden. Na opening controleren of de machine compleet is en niet 
beschadigt. Indien verpakking niet compleet is of er is sprake van  beschadigingen, in het belang van alle eventuele 
toekomstige reparaties, neem dan contact op met de erkende dealer (binnen 24 uur). Bij de eerste aansluiting op 

elektrische aansluiting. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waar deze voor gemaakt 
is namelijk; opzuigen van stof of vloeistof welke niet ontvlambaar of explosief zijn. Elk ander gebruik word ten 
strengste afgeraden. Houdt de machine weg van gevoelige organen, zoals oren, ogen en mond. Deze machine 
mag niet worden bediend door kinderen of personen met gebrek aan ervaring tenzij ze onder supervisie staan van 
ervaren gebruikers en welke verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. Kinderen mogen de machine niet gebruiken 
als speelgoed. 
De machine niet in het stopcontact laten zitten indien niet in gebruik. Voor het schoonmaken of plegen van ander 
onderhoud controleren of machine los is van het elektriciteitsnet. De machine niet onder water zetten. Geen 
oplosmiddelen gebruiken. Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan personen, dieren of objecten bij 
oneigenlijk gebruik van de machine of voor het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Gebruik de machine niet 
met het snoer over de deksel heen gedraaid maar helemaal los halen voor gebruik. Machine is voor professioneel 
gebruik. 

WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: Bedieners moeten op de juiste manier worden geïnstrueerd om deze machine 
te gebruiken
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING: Deze machine mag alleen gebruikt worden voor stofzuiging
WAARSCHUWING: deze machine mag alleen worden gebruikt in afgesloten gebieden die niet 
buiten zijn
WAARSCHUWING: Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen worden gehouden
BELANGRIJK
BELANGRIJK: Toebehoren worden in het vat geplaatst en moeten verwijderd worden voordat u de 
stofzuiger gebruikt
WAARSCHUWING: Voordat u de mand installeert of openmaakt of voordat u de hulpapparaten 
aansluit of loskoppelt, moet u altijd de stekker uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
BELANGRIJK: als de luchtinlaat of de luchtslang is geblokkeerd, schakel de stofzuiger uit, haal de 
stekker uit het stopcontact en verwijder het vastgelopen papier voordat u de stofzuiger opnieuw start
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Onderstaand zorgvuldig uitvoeren om beschadigingen aan machine en uitvoerder te voorkomen. 

OPGELET!
Voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing lezen en onderstaande veiligheid instructies opvolgen. De 
veiligheid sticker op de machine geeft belangrijke informatie voor veilig gebruik. Naast de gebruiksaanwijzing 
gelden de heersende veiligheidswetten voor de veiligheid en moeten ook als zodanig worden opgevolgd. 

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Het voltage zoals aanbevolen op de machine moet overeenkomen met de voltage van het elektriciteitsnet. 
Vermijd aanraking van de aansluiting met natte handen, Snoer niet draaien, platdrukken of klemmen om 
beschadigingen te voorkomen. Snoer beveiligen tegen warmte, olie en scherpe voorwerpen. Indien snoer wel 
is beschadigd deze laten vervangen door de fabrikant of aangewezen dealer. Machine niet reinigen met een 
hogedruk reiniger.  

GEBRUIK
Controleer voor gebruik de machine en in het bijzonder het elektriciteitssnoer of deze veilig en in perfecte staat 
zijn. Anders machine niet gebruiken. 
De machine is ontworpen om normale stofvervuiling op te zuigen. Geen explosieve of uitzetbare gassen, stoffen 
of vloeistoffen opzuigen en ook geen gezondheidsgevaarlijke stoffen opzuigen. Geen zuren of oplosmiddelen 
opzuigen. Vloeistoffen welke ook vermeden dienen te worden; benzine, thinner en motorolie om vlambare 
situaties te voorkomen en om beschadigingen van de binnenkant te voorkomen vloeistoffen als aceton, zuren 
en oplosmiddelen vermijden. Aluminium en magnesiumstoffen niet opzuigen, deze stoffen beschadigen de 
binnenzijde van de machine. 
Vermijd gloeiende en brandende voorwerpen. Niet gebruiken om personen of dieren met te stofzuigen. Bij 
zeer lage temperaturen machine niet gebruiken. Voor gebruik in bijvoorbeeld benzine stations moeten extra 
veiligheidsmaatregelen genomen worden. Het is verboden om de machine in zeer ontplof gevaarlijke ruimtes te 
gebruiken. Deze machine is geschikt voor gebruik in hotels, scholen, ziekenhuizen, industrie, kantoren, winkels 
en andere ruimtes. 

BEDIENING 
De gebruiker moet de machine gebruiken volgens de handleiding. De gebruiker moet alle voorzorgsmaatregelen 
nemen en voorzichtig zijn met gebruik in omgeving waar volwassenen en kinderen zijn. Bediening van de 
machine mag alleen geschieden door personen opgeleid of onder supervisie van leidinggevende. Houd machine 
uit de buurt van kinderen. Laat machine niet onbeheerd achter tenzij uitgeschakeld en verwijderd van het 
elektriciteitsnet. 

TRANSPORT
Zet de motor uit voor transport. 

ONDERHOUD
Zet de machine uit voor onderhoud, vervanging van onderdelen of schoonmaak. Haal de machine van het 
elektriciteitsnet voor verdere handelingen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de erkende dealer of 

OPMERKINGEN

ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
Gebruik alleen toebehoren en onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Originele accessoires en 
onderdelen garanderen dat de machine veilig en zonder eventuele storingen kan worden gebruikt.

STOFZUIGER
Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het verwijderen van stof of vloeistoffen die gevaarlijk voor 

gebruiksaanwijzing! Bewaar het apparaat niet bij zeer koude temperaturen.

AANDACHTSPUNT

te voorkomen.
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CONTROLE VAN DE MACHINE

Als de machine is overgedragen aan de ontvanger moet er gecontroleerd worden of al het materiaal, 
genoemd op de paklijst ontvangen zijn. Tevens moet de machine gecontroleerd worden op schade die 
ontstaan kan zijn gedurende transport. Indien dit het geval is moet de schade direct gemeld worden aan 
de vervoerder en aan de klantenservice (binnen 24 uur). Alleen bij directe melding van vermissing of 
schade zal worden overgegaan tot aanvulling of vergoeding.

INTRODUCTORY COMMENT
ASPIRO DRY is een droog stofzuiger.

Deze machine mag alleen voor deze doeleinden worden ingezet. 

Zelfs de beste machines werken alleen correct als ze goed onderhouden en op de juiste manier 

gebruikt worden. Wij raden u derhalve aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te 

raadplegen indien er storingen op treden. Indien nodig kunt u contact op nemen met de klantenservice 

(in samenwerking met onze dealers) voor advies of hulp

GEBRUIKSDOELEINDEN
Deze machine is geschikt voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, 
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. 

De machine is niet geschikt voor gebruik in de regen of onder water. Het is VERBODEN om de 

machine te gebruiken voor het opzuigen van gevaarlijke of explosieve stoffen. Ter aanvulling, 

deze machine is niet geschikt voor het vervoer van personen of objecten. 

SERIE NUMMER PLAATY
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TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING

UM ASPIRO DRY
 

VOLTAGE V 220-240

FREQUENTIE Hz 50/60

POWER NOM/MAX W 800

ONDERDRUK mbar 200

LUCHTVERPLAATSING l/s 40

TANK INHOUD/STOFZAK L 15

MATERIAAL TANK - PP

E-KABEL LENGTE m 10

GEWICHT Kg 6

GELUIDSNIVEAU dB 70+/-2

ACCESSORIES DIAMETER mm 32

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
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GEBRUIKSHANDLEIDING

Plaats het snoer (1) in het stopcontact 
en druk op de aan/uit knop om de 
machine te activeren. (2)

AAN / UIT

Druk de zuigslang in de inlaat en draai hem naar rechts zodat 
deze wordt vastgezet. Mocht de ASPIRO DRY een schroefdraad 
koppeling hebben, draai deze dan op de machine.
Om de slang te verwijderen draait men de zuigslang naar links 
zodat deze los komt te zitten en uit de machine kan worden 
gehaald.

AANSLUITEN VAN DE  ZUIGSLANG OP DE INLAAT
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Voordat u de ASPIRO DRY open doet, dient u de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

machine en mag niet gebruikt worden in ruimtes waar gereinigt dient te worden met 

goedgekeurde stofzuigers welke hiervoor speciaal zijn geproduceerd. 

Om de stofzuiger te openen trekt men de hendel naar debuiten en tilt men de kop naar boven.

(2).

Plaats de HEPA in de beschermingsring en plaats deze in de zelfde positie 

terug en draai deze naar rechts vast.

 

HET PLAATSEN VAN DE HEPA FILTER
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De mogelijkheid om eenvoudig het snoer te 

vervangen kan alleen op de R modellen.

Voordat men het snoer mag vervangen dient de 

stekker uit het stop contact te worden gehaald. 

Druk de veiligheidspin naar de buitenkant om de 

stekkerhouder los te krijgen. De vervanging dient 

te worden gedaan door de fabrikant, importeur 

vervaning te mogen uitvoeren. 

deze.

Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer er onderhoud aan de machine wordt 
gedaan.

De machine is ontworpen om vaak te worden gebruikt. Afhankelijk van de aantal uren dat men met 

De machine is uitgerust met een thermische beveiliging om de motor te beschermen tegen 

oververhitting. Mocht de machine thermisch uitgaan, dient men minimal 10-15 minuten te wachten 

voordat deze zich AUTOMATISCH reset. Wanneer men wacht dient men de machine op UIT stand 

zker ervan te zijn dat deze de luchtverplaatsing niet blokkeren. Controleer:

Stofzak vervangen wanneer deze vol is: open de stofzuiger zoals getoond in hoofdstuk 1, verwijder 

de zuigslang en vervang de stofzak. Let op dat de kartonnen stofzakkop op de juiste manier wordt 

geplaatst in de daarbij benoemde gleuf. 

Om de stofzuiger te sluiten, plaats de achterzijde pinnen van de machine in de daarbij behorende 

de ketel sluit. Druk de openingsknop naar binnen om de ketel vast te zetten. 

VERVANGING VAN HET SNOER

ONDERHOUD, REINIGING EN REPARATIE
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Sla de machine binnen op een droge plaats op. 
Sproei nooit water op de stofzuiger, dit is gevaarlijk voor personen en 
heft kans op kortsluiting.
Reinig de machine oppervlak met een droge of klamvochtige doek 
met een klein beetje reinigingsmiddel. 

Bestel alleen originele onderdelen en toebehoren welke verkrijgbaar 
zijn bij de locale dealer/importeur. 

Voor reparative, contacteer u locale dealer/importeur 

Schraap het apparaat in een sloop of geautoriseerde 
verzamelfaciliteit.
Voordat u het apparaat schraapt, verwijder en scheid de 
volgende materialen en verzend ze naar de verschillende 
verzamelplaatsen volgens de geldende milieuhygiënische 
normen:

Elektrische en elektronische componenten *
Plastic onderdelen (tanks en stuurband)
Metalen onderdelen (hefbomen en frame)

(*) Om elektrische en elektronische componenten te 
demonteren, contact op met uw distributeur.normale 
huishoudelijke afval op voorwaarde dat u geen materialen 
heeft opgezogen welke hier niet mogen worden aangeboden.

VERWIJDER HET VUILNIS
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BEDRADINGSDIAGRAM

met Energie besparing
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LDe ondertekende fabrikant:

BOMA n.v
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen

Belgium

verklaart onder zijn verantwoordelijkheid dat de producten

DROOG STOFZUIGER: ASPIRO DRY 15

voldoen aan de vereisten van de volgende richtlijnen:
• 2014/30/UE    EMV

• 2006/42/EG         MR

• 

• 2009/125/EU Ecodesign

• 2013/666/EU Ecodesign voor aspiratoren

De persoon die gemachtigd is voor het technisch dossier

Mr. Luc Bresseleers

ADDRESS.  Noorderlaan 131

TOWN. 2030 Antwerpen

CONTACT. +32(0(3 231 33 89

BOMA  Wettige vertegenwoordiger:

BREMAS bvba, vertegenwoordigd door

Dhr Luc Bresseleers, afgevaardigd bestuurder

Fabrikant:                                                                                                                                            
                                                                                                             
Tmb S.r.l                                                                                                                   
Via Cà Nova Zampieri 5                                                                                                                       
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057                                                                                          
Tel. +39 045-8774299                                                                                                             
Fax. +39 045-8774245                                                                                                        
tmb@tmbvac.it

Aavranger

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpern - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
 info@boma.be       

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
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Les descriptions contenues dans cette publication ne sont pas contraignantes. 
La société se réserve donc le droit d’apporter à tout moment d’éventuelles 

opportunes pour des améliorations ou pour tout autre exigence de caractère 
constructif ou commercial.
La reproduction même partielle des textes et des dessins contenus dans cette 
publication est interdite par la loi.

SYMBOLES UTILISES DANS CE MODE D’EMPLOI

Symbole du livre ouvert avec le i :

Symbole du livre ouvert

machine

Symbole d’avertissement
Lire attentivement les sections précédées par ce symbole et suivre 

opérateurs et de la machine

Symbole d’élimination
Pour l’élimination de la machine, lire attentivement les sections 
précédées de ce symbole
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AVERTISSEMENTS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, par des personnes 

sécurité de l’appareil et des dangers inhérents à l’usage. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent être effectués par des enfants sans 
surveillance.

durant le nettoyage ou l’entretien et le remplacement de composants ou avant de 
convertir la machine à une autre fonction. 

- Ne pas immerger le produit dans l’eau. 
- Ne pas utiliser de solvant. 
- Le constructeur ne peut être tenu responsable des éventuels dommages aux personnes, 

non-respect des avertissements contenus dans le présent livret ou à défaut d’exécution 
des consignes incluses. 
- Ne pas utiliser l’aspirateur avec le câble d’alimentation enroulé sur la tête. Cet appareil 
peut être utilisé dans divers lieux publics, comme les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les 
usines, les magasins, les bureaux et dans les habitations.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il est à remplacer par le constructeur ou par 

AVERTISSEMENT : Les opérateurs doivent être convenablement informés sur l’usage de 
cette machine
AVERTISSEMENT : cette machine n’est pas adaptée à la collecte de poussières 
dangereuses
AVERTISSEMENT
ATTENTION 
ATTENTION
IMPORTANT 
IMPORTANT : les accessoires sont placés dans le fût et il faut les retirer avant
d’utiliser l’aspirateur
AVERTISSEMENT : Toujours éteindre et débrancher l’aspirateur du réseau avant
d’assembler, ouvrir ou vider le bac à déchet ou avant de brancher/débrancher les
dispositifs auxiliaires.
IMPORTANT : Si l’entrée d’air ou le tuyau sont obstrués, éteindre l’aspirateur et
retirer l’obstruction avant de faire repartir l’aspirateur
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ATTENTION! 
Avant la mise en service, lire le mode d’emploi de l’appareil et observer en particulier les 
consignes de sécurité.

indications importantes pour une utilisation sure.
Outre les avertissements des consignes d’utilisation, observer également les normes 
générales de sécurité et de préventions contre les accidents.

ATTENTION

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE. 

d’alimentation ou de rallonge ne subisse de lésions ou de dommages générés par des roues 
de véhicules en transit, par écrasement, arrachement ou autre. Protéger le câble de la chaleur, 
de l’huile ou des angles vifs. Contrôler régulièrement les éventuels dommages sur le câble 

câble est à remplacer avant de continuer à utiliser l’appareil. Le nettoyage de l’appareil ne doit 

autres dommages).

UTILISATION. 
Avant l’utilisation, contrôler l’état régulier et la sécurité de service de l’appareil avec les 

l’appareil est interdit.

solvants non dilués ! En font partie l’essence, les diluants pour peintures et l’huile combustible, 

l’acétone, les acides et solvants non dilués, les poussières d’aluminium et de magnésium. Ces 
substances peuvent par ailleurs corroder les matériaux utilisés pour la fabrication de l’appareil.

personnes ou des animaux. 
En cas d’utilisation de l’appareil en zones de danger (ex. stations services), observer les 
normes de sécurité relatives. Il est défendu d’utiliser l’appareil en milieux dont l’atmosphère est 
potentiellement explosive.
L’appareil est adapté à l’usage collectif dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les 
magasins, les bureaux et les résidences.
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USAGE. 
L’opérateur doit utiliser l’appareil de manière régulière. Il doit considérer les conditions 
locales et, durant le travail avec l’appareil, faire attention à la sécurité des tiers et 

L’usage de l’appareil est autorisé aux enfants ou personnes faibles sous surveillance 

TRANSPORT. 
Pour le transport de l’appareil, éteindre le moteur et arrêter la machine de manière 
sure.

ENTRETIEN. 
Avant le nettoyage et l’entretien de l’appareil et avant le remplacement des pièces, 
l’appareil doit être éteint et, pour les appareils alimentés par le réseau, débrancher 

éteint.
Les réparations doivent être effectuée exclusivement par des centres d’assistance ou 
par des techniciens autorisés en la matière, familiers à toutes les normes de sécurité 
inhérentes.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE. 
Seul l’utilisation d’accessoires et de pièces de rechange autorisés par le fabricant 
est autorisée. Les accessoires d’origine et les pièces de rechange garantissent un 
fonctionnement sûr et sans problèmes de l’appareil.

ASPIRATEUR. 
Cet appareil est adapté à l’aspiration des poussières dangereuses pour la santé 

sécurité dans le mode d’emploi !
L’appareil doit être protégé du gel.

ATTENTION! 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il est à remplacer dans un centre 



21

F
R

LIVRAISON DE LA MACHINE

informant également notre service après-vente. Il sera possible d’obtenir 
un dédommagement seulement en respectant cette procédure d’une façon 
ponctuelle et précise.

AVANT PROPOS

ASPIRO DRY est un aspirateur.
La machine doit être utilisée seulement pour ce but. Un entretien soigné et 
rigoureux est la seule garantie pour la productivité maximale de la machine. 
Nous vous prions de bien vouloir lire ce mode d’emploi pour la mise en 
route et l’entretien de votre machine et de le consulter au besoin. En cas 

collaboration étroite avec nos concessionnaires et reste à votre disposition 
pour tout conseil

UTILISATION PRÉVUE - UTILISATION ENVISAGÈE

L’aspirateur est destiné au nettoyage de surfaces et de sols à usage 
exclusivement professionnel en milieux industriels, commerciaux et 
publics. La machine est conçue pour une utilisation en environnements 
fermés ou couverts exclusivement.

La machine ne peut être utilisée sous la pluie ou sous jets d’eau. IL EST 

des poussières dangereuses. De plus, elle n’est pas utilisable comme moyen 
de transport de choses ou de personnes.
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PLAQUE SIGNALÈTIQUE

TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING

UM ASPIRO DRY
 

VOLTAGE V 220-240

FREQUENTIE Hz 50/60

POWER NOM/MAX W 800

ONDERDRUK mbar 200

LUCHTVERPLAATSING l/s 40

TANK INHOUD/STOFZAK L 15

MATERIAAL TANK - PP

E-KABEL LENGTE m 10

GEWICHT Kg 6

GELUIDSNIVEAU dB 70+/-2

ACCESSORIES DIAMETER mm 32
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CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

Insérez le cordon d’alimentation (1) 
dans la prise murale et appuyez sur le 
bouton d’alimentation pour allumer la 
machine. (2)

ON/OFF

Poussez le tuyau d’admission dans l’entrée et tournez-le 

machine.
Pour retirer le tuyau, faites pivoter le tuyau d’admission 

machine.

BRANCHEMENT DU TUYAU SUCEUR D’ASPIRATION
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Avant d’ouvrir l’aspirateur, le débrancher du réseau électrique.

HEPA sont utilisées pour le nettoyage.

Retirer la grille de protection du moteur : tourner la grille dans le sens antihoraire et la retirer.

 

insonorisante, introduire la cartouche et replacer la grille.

POSITIONNEMENT DE CATOUCHES FILTRE
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De mogelijkheid om eenvoudig het snoer te vervangen 

kan alleen op de R modellen.

Voordat men het snoer mag vervangen dient de 

stekker uit het stop contact te worden gehaald. 

Druk de veiligheidspin naar de buitenkant om de 

stekkerhouder los te krijgen. De vervanging dient te 

worden gedaan door de fabrikant, importeur of service 

mogen uitvoeren. 

veiligheidspin terug om de stekkerhouder te 

grendelen.

REMPLACEMENT DU CÂBLE

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET RÉPARATION
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Conserver la machine en intérieur et en lieu sec

revendeur local.

Pour les éventuelles réparations, contacter le revendeur local

suivants et les envoyer aux centres de collecte et de tri en 

environnementale :

• Feutre ;

• 

• 

• 

consulter le distributeur le plus proche.

ÉLIMINATION
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met Energie besparing

SCHÉMA ÉLECTRIQUE
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La société de fabrication soussignée :
BOMA n.v

Noorderlaan 131
2030 Antwerpen

Belgium

Déclare sous sa responsabilité que les produits

ASPIRATEUR À POUDRE: ASPIRO DRY 15

    sont conformes aux directives :
• 2014/30/UE   EMV

• 2006/42/EG         MR

• 

• 2009/125/EU Ecodesign

• 2013/666/EU Ecodesign pour les aspirateurs

Mr. Luc Bresseleers

ADDRESS.  Noorderlaan 131

TOWN. 2030 Antwerpen

CONTACT. +32(0(3 231 33 89

BOMA  Représentant légal:

BREMAS bvba, représenté par

Dhr Luc Bresseleers, directeur adjoint

Fabricant:                                                                                                                                            
                                                                                                         
Tmb S.r.l                                                                                                                   
Via Cà Nova Zampieri 5                                                                                                                       
San Giovanni Lupatoto (VR) Italy 37057                                                                                          
Tel. +39 045-8774299                                                                                                             
Fax. +39 045-8774245                                                                                                        
tmb@tmbvac.it

Demandeur:

BOMA n.v.
Noorderlaan 131
2030 Antwerpern - Belgium
+32 (0) 3 231.33.89
 info@boma.be       

Le représentant légal BOMA n.v.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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