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Zuigmond meteen
achter schrobborstel

september
inruilmaand

RA 395 IBC 
 
• Zeer compacte schrob-/zuigmachine
• Zuigmond zit meteen achter de borstel
• Werktijd 1 uur 
• Schoon-/ vuilwatertank: 10/12 liter
• Werk-/zuigbreedte 39/46 cm
• U heeft keuze uit schrobborstel of padhouder
• Incl. 1 x 12V/55 Ah batterij + geïntegreerde lader

Door zijn compacte vorm/draaicirkel ook heel handig 
inzetbaar voor de toiletruimten en kleedkamers/
doucheruimten. 

Hoge kortingen i.c.m. uw oude 
schrob-/zuigmachine!

Of bij inruil van uw oude schrob-/zuigmachine 
(ongeacht staat van de machine) :
•	 Iedere	vergelijkbare	30-40	cm	machine	(niet	Cleanfix)  
  = € 300,- extra korting 
•	 Cleanfix	types	RA	410	/	RA	400	/	RA	300
  = € 400,- extra korting 

39/46 cm

RA 395 IBC

€ 2 1 9 5.

RA 500 IBCT      INTRODUCTIE 
 
• Meest compacte 50cm schrob-/zuigmachine
• Zuigmond zit meteen achter de borstel
•	 Extreem	flexibele	rijprestatie
• Uitermate hoge schrobprestatie
• Tot 3 uur schrobben! 
•	 Voorzien	van	doseersysteem	voor	reinigingsmiddel	(CADS	)	
• U heeft keuze uit schrobborstel en padhouder
• Inclusief 2x batterijen 12V/105 Ah en geïntegreerde lader

Of bij inruil van iedere opzitter of uw oude 
>60 cm achterloper:  = € 1.500,- extra korting 

Een opzitter voor de prijs van een achterloper! 
RA 500 IBCT

€ 8 9 5 0.



T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.
Afgebeelde	productspecificaties	kunnen	afwijken	van	de	werkelijkheid.

Uw	Cleanfix	dealer:

RA 501 IBC
 
•	 Robuuste	schrob-/zuigmachine	
 voor middelgrote oppervlakken
• Optimale reiniging door 
 hoge borsteldruk (34 kg) 
• Superieur in eenvoud
• Schoon-/vuilwatertank 35/40 liter
• U heeft keuze uit schrobborstel 
 of padhouder
• Inclusief 2x batterijen 12V/76 Ah 
 en geïntegreerde lader

RA 505 IBC 
 
• Platte borstelkop 
• Zeer eenvoudig te besturen
• Verplaatst zichzelf voorwaarts 
 (borstelrotatie) 
• Minimum aan elektronica in machine
• Ergonomisch door het 
	 hypermoderne	design
• U heeft keuze uit schrobborstel 
 of padhouder
• Inclusief 2x batterijen 12V/105 Ah 
 en geïntegreerde lader

Of bij inruil van uw oude schrob-/
zuigmachine 
(ongeacht staat van de machine) :
• Iedere vergelijkbare 40-50 cm
	 machine	(niet	Cleanfix)	
  = € 400,- extra korting 
•	 Alle	machines	Cleanfix	RA	5/4	-serie	
  = € 500,- extra korting 

Of bij inruil van uw oude schrob-/
zuigmachine 
(ongeacht staat van de machine):
• Iedere vergelijkbare 50-60 cm 
	 machine	(niet	Cleanfix)	
  = € 500,- extra korting 
•	 Cleanfix	types	RA	501	/	505	/	605
  = € 600,- extra korting 

RA 501 IBC

€ 3 4 9 5.

RA 505 IBC

€ 4 4 9 5.

Vraag om een vrijblijvende demonstratie.
En zie wat ‘n ongelofelijk verschil wij

 kunnen maken!


