DS 8 Krachtpatser met stoom

TW 411

TAPIJTREINIGEN

€ 495
TW 411
• Extreem handzame tapijtreinigingsmachine
• Optimale reiniging van textiele oppervlakken
• Krachtige motor zuigt behandelde oppervlak
bijna geheel droog
• Met optionele schrobadapter:
ook evt. harde vloeren reinigen
• Afneembare watertank
• Kabellengte 10 meter

Overal waar hygiëne de eerste prioriteit heeft én
de best mogelijk prestatie vereist is , is de DS 8 de
juiste machine! Zelfs ingedroogde en hardnekkige
vervuiling wordt met behulp van minimaal
reinigingsmiddel, opgelost en direct opgezogen.
Vet, olie of andere vervuilingen vormen geen enkel
probleem voor de DS 8. Wanden, vloeren en ramen
worden hygiënisch gereinigd en zijn weer als nieuw.
De DS 8 werkt alleen met pure stoom, dus zonder
reinigingsmiddel. Is reinigingsmiddel om de een of
andere reden toch echt nodig dan kan het betreffende
oppervlak daarmee vantevoren worden behandeld.
Alleen daar waar het echt nodig is en ook hoeveel als
nodig is. Dat spaart reinigingsmiddel. Dat spaart het
mileu!

Probeer de DS 8 ook
eens op uw eigen locatie.
Bel voor een vrijblijvende
demonstratie!

Ervaar wat een
ongelofelijk verschil
wij kunnen maken!
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RA 395 IBC

€ 99

€ 2.3 9 5

S 08 STOFZUIGER

RA 395 IBC

•
•
•
•

• Compacte schrobzuigmachine
• Handig inzetbaar in kantoren en kleine
sanitaire ruimten
• Incl. 1 x 55 Ah batterij + geïntegreerde lader
• Werktijd 1 uur
• Parabolische zuigmond meteen achter de borstel
• Schoon-/ vuilwatertank: 10 / 12 liter
• U heeft de keuze uit:
schrobborstel of padhouder

Praktische stofzuiger
Ongeëvenaard in zuigvermogen
Ketelinhoud 12 liter
2 Grote, vaste achterwielen, 2 zwenkwielen
aan de voorkant
• Zuigkrachtregeling in handvat
• Kabellengte = 15 meter
• Geluidsniveau 58 dB

XTRA 1 pak à 5 stuks stofzakken

SCHROBBEN

€ 1. 9 9 5

NIEUW • NIEUW

DS 8

STOOMREINIGEN

simply clean

Vraag om een vrijblijvende demonstratie.

XTRA: bij aankoop RA 395 IBC
ontvangt u gratis een
stofzuiger S 08 erbij.

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.

Geldig t/m 15 juli 2019

39 cm

46 cm

R44-Duo Speed

EdgeFix L Pointed

€ 1.4 9 8

KS 650 IBC

€ 1.1 9 5

€ 3.9 0 0

R44-Duo Speed

EdgeFix L Pointed

• Krachtige eenschijfsmachine voor schrobben
én boenen
• Keuzemogelijkheid in toerental:
190 of 380 toeren
• Multi inzetbaar voor reiniging én onderhoud
• Ideaal voor het inoliën van parket
• In combinatie met diverse pads geschikt
voor allerlei typen harde vloeren

• Excentrische eenschijfsmachine:
2800 bewegingen /minuut
• Ideale machine om vervuiling te verwijderen
tot op de rand / in hoekjes
• Ook makkelijke onder een toiletpot te gebruiken
• Kabellengte: 15 meter
• Zeer eenvoudig te hanteren
• Levenslange garantie bij afname servicecontract

XTRA: • Keuze uit kunststof padhouder
			of schrobborstel
		
• Schrobtank 12 liter

SW 21 Aqua
•
•
•
•
•
•
•
•

Superkrachtige waterzuiger
5 jaar garantie op polypropyleen delen
Stabiel – 4 wenkwielen
Schuimreducerende vlotter
Grote Ø 80 mm wielen, eenvoudig over obstakels/drempels
Professionele 37 cm brede waterzuigmond
Extra lange (4 meter) Ø 38 mm zuigset
RVS buizen

Set: R44-DuoSpeed
+ SW 21 Aqua
SETPRIJS

€

50 cm

1.6 9 9

Set: EdgeFix L
+ SW 21 Aqua
SETPRIJS

€

1.4 9 9

€ 2.8 9 0

KS 650 IBC

RA 433 IBC

• Robuuste batterij aangedreven veegmachine
voor binnen en buiten
• Hoge filtratie van stof
• Inhoud vuilopvangbak 35 liter
• Inclusief geïntegreerde lader en 76 AH batterij
• Werktijd 2, 5 uur
• Efficiënte veegsnelheid van 5 km/per uur
• Optioneel: tapijtset = mogelijkheid tot
tapijtreiniging

• Robuuste schrob-/zuigmachine voor middelgrote oppervlakken
• Parabolische zuigmond direct achter de borstel
en voor de wielen
• Daardoor ook ideaal voor kleinere oppervlakken
zoals kleedhokjes, toiletruimten etc.
• Verplaatst zich d.m.v. borstelrotatie
• Optimale reiniging door hoge borsteldruk
• Inclusief geïntegreerd laadapparaat, 2 x 12 V/76
Ah gel batterijen en schrobborstel of padhouder
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XTRA: Brush pad
		
De grove vezels zorgen voor
		
een grondige reiniging

SW 21 Aqua

€ 329
Geen
compromissen
voor deze
waterzuiger

WATERZUIGEN

BOENEN &
SCHROBBEN

30 cm

VEGEN

Let op de uniek
vormgegeven kop
44 cm

RA 433 IBC

SCHROBBEN
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71 cm

43 cm

