
LR Pure 100

De LR Pure 100 is een compacte luchtzuiveraar voor 
oppervlakken tot maximaal 100 m2. De machine is voor-
zien van een innovatief meervoudig fi ltersysteem o.a. 
met gecertifi ceerd H13 HEPA-fi lter, actief koolstoffi lter, 
koud katalysatorfi lter, UV-sterilisatie en zuivering van 
negatieve ionen.

Grovere vervuiling dan stofdeeltjes, worden  opgevangen 
in het voorfi lter. Deze kunt u gemakkelijk en zonder 
gereedschap uit de machine halen en  periodiek 
schoonspoelen.

Het koud-katalysatorfi lter en het actief-koolstoffi lter 
absorberen vluchtige organische verbindingen zoals 
aldehyde en benzeen en werkt tegen geuren, stof, 
pollen, virussen, bacteriën, sigarettenwalm en nog 
veel meer.

De gecertifi ceerde HEPA 13 fi ltert en de antibacteriële 
fi lter, elimineert vervolgens 99,99% van alle over-
gebleven (virus) besmette aerosols, bacteriën, pollen, 
allergenen, fi jnstof en veel andere schadelijke stoffen 
uit de lucht. De schone lucht vermindert klachten 
van hooikoorts, luchtweg-allergieën, hoofdpijn, 
vermoeidheid. 
Wilt u meer informatie over luchtreiniging, vraag het 
ons: info@cleanfi x.nl / 0499-55 00 33

LR Pure 250 

De LR Pure 250 is een gecertifi ceerde luchtzuiveraar 
voor oppervlakken tot maximaal 250 m2.

De machine vernietigt virussen en bacteriën, terwijl 
de meeste andere luchtzuiveraars deze verzamelen 
en opsluiten.

De LR Pure 250 is een gepatenteerde oplossing die 
gebruikmaakt van de meest geavanceerde zuiverings-
technologie incl. HEPA 13 fi lter en UVC licht. 
De machine is in staat om meer dan 99,97 % van 
de virussen (incl. coronavirus) en bacteriën in de 
lucht te vernietigen. Dit is gedocumenteerd door 
onafhankelijke laboratoria. 
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AL JAREN IN GEBRUIK 
IN DE SCANDINAVISCHE 
GEZONDHEIDSZORG!

Kijk voor een uitgebreide uitleg van de werking 
van beide luchtzuiveraars op: 
www.cleanfi x.nl/luchtzuiveraars

Filtert uit uw lucht:
• Stof
• Pollen ( hooikoorts) 
• Virussen/bacteriën
• Rook
• Kookgeuren

Verbeter de luchtkwaliteit!

Geldig t/m 31-8-2021

RA 501 E (incl. waterzuigset)

RA 501 IBC (incl. waterzuigset)
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T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfi x.nl

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

Werkduur: oneindig
Geleverd met 20 meter kabel en keuze uit 
schrobborstel of padhouder.

LAAT U OVERTUIGEN EN BEL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE!LAAT U OVERTUIGEN EN BEL VOOR EEN GEHEEL 
VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE!

BEJAARDENHUIZEN - ZIEKENHUIZEN - SCHOLEN - KANTOREN - RESTAURANTS - KAPSALONS 
HOTELS - SPORTSCHOLEN / GYMS - TANDARTSPRAKTIJKEN - HUISARTSPRAKTIJKEN - SCHOONHEIDSSALONS

FOCUS OP 
EEN SCHONE 
VLOER

LUCHTREINIGING
SCHONE LUCHT VOOR ELKE RUIMTE! 

Foamfi x-2
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Heeft u een camping, recreatiepark, zwembad, sauna, 
sporthal, (sport) school etc. dan is de Foamfi x-2 voor u de 
oplossing voor het intelligent reinigen van uw sanitaire 
ruimten/douchegebouwen. 
Het schoonmaken/ontkalken/desinfecteren van toiletten 
en douches in grote sanitaire ruimten is voor niemand 
een favoriete schoonmaakklus. Toch gebeurt dit nog 
veelal handmatig.

Uw voordelen: 
• De chemie doet het werk voor u.
• U heeft geen enkel contact met de vervuiling en 
 chemie – no touch cleaning.
• Deze methode kost de gebruiker zeer weinig
 inspanning ongeacht de grootte van het oppervlak!

Andere klanten hebben de Foamfi x-2 recent aangekocht 
voor het ontsmetten van politiecellen, bouwketen en 
mobiele sanitaire ruimten. 

Werkduur: ± 2 uur
Even voorstellen: uw ideale collega voor een schone werkvloer.
• Betrouwbare en robuuste schrob-/zuigmachine voor de 
 middelgrote oppervlakken
• Voorzien van een rechte zuigmond met standaard   
 zuigrubbers
• Superieur in bedieningsgemak
• Eenvoudige 2-knopsbediening
• Optimaal reinigingsresultaat door hoge borsteldruk
• RA 501 verplaatst zich voor- en achterwaarts door   
 borstelrotatie

Geleverd inclusief 2x 76 AH gelbatterijen en een geïntegreerd 
laadapparaat. 
U heeft keuze uit schrobborstel of padhouder.

Heeft u een camping, recreatiepark, zwembad, sauna, 

Foamfi x-2

MAAKT UW 
WERELD 
SCHONER

Wilt u iets vragen, 
een demo aanvragen 
of bestelling plaatsen?

Mail of bel ons: info@cleanfi x.nl 
0499 - 55 00 33 (08.00 uur - 17.00 uur) 

€ 3.950

RA 501 IBC €5274,50

€ 3.355

Foamfi x-2 €3950,-

€ 895,-
LR Pure 100

€ 2.875,-
LR Pure 250

VAKANTIE IN EIGEN LAND 

INTELLIGENT EN CONTACTLOOS REINIGEN =

EXTRA HYGIËNE VOOR UW GASTEN!

€ 2.299

RA 501 E €3139,-

UITLEG WATERZUIGSET: deze bestaat uit een zuigslang, zuigbuis en waterzuigmond. Deze kunt aansluiten op de vuil-
watertank en dan fungeert de RA 501 als een waterzuiger. Superhandig!

Even voorstellen: uw ideale collega voor een schone werkvloer.
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RA 501 IBC (incl. waterzuigset)

FOCUS OP 
EEN SCHONE 

€ 3.950

50

RA 501 IBC (incl. waterzuigset)
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FOCUS OP 
EEN SCHONE 

RA 501 IBC (incl. waterzuigset)

WERKBREEDTE 50 CM 



BS 360

• Professionele borstelzuiger
• Inzetbaar op alle typen tapijt
• De cilindrische borstel is in 
 4 hoogten verstelbaar
• De borstel klopt het vuil uit uw  
 vloerbedekking
• Voorzien van losse buis en slang  
 voor bijv. plinten of plafond
• XTRA 10 stofzakken 

R44-180 

Effectief schrobben van kleine tot middelgrote 
oppervlakken. 
• Krachtige, snaaraangedreven eenschijfsmachine
• Lage toeren = 180 omwentelingen/min 
• Dé keuze van de schoonmaakprofessional 
 voor standaard vloeronderhoud/reiniging
• Bijzonder stabiel door de decentraal 
 geplaatste motor
• Metalen behuizing = kwaliteit
• Nu compleet geleverd met 
 schrobtank + padhouder. 
 Keuze uit doos (5st.) 17” pads 
 (kleur rood, groen of blauw)

FloorMac Deluxe  

Geschikt voor alle denkbare harde vloeren op het werk 
of thuis. Ook voor houten vloeren en traptreden! 
• Zeer gebruikersvriendelijk: te hanteren met 1 hand
• Effectieve reiniging door de 1450 bewegingen/minuut
• Te gebruiken met een borstel of pad
• Kabellengte 7,5 meter
•  Nu compleet geleverd met: 
 -  witte boenpad 
 -  microvezelpad 
 -  borstelring 

Zo kunt u de FloorMac de Luxe 
multifunctioneel inzetten!

HS 770-2  

Werkduur: oneindig
Met een bezem kan het natuurlijk ook maar 
dit is een stuk handiger en grondiger!
• Ideaal voor het stofvrij vegen van tuinpad, 
 oprit, terras, stoep. 
 Maar denk ook aan de magazijnvloer/
 werkplaats
• Zeer eenvoudig te gebruiken zonder geluid 
 of stofuitstoot
• Voorzien van een additioneel fi jnstoffi lter; het   
 fi jnste stof/zand is ook geen enkel probleem
• Door het gepatenteerde systeem kun je zowel   
 voor- als achterwaarts vegen

KS 650 IBC     (voor binnen & buiten!)

Werkduur: 2,5 uur
• Batterij-aangedreven wendbare veegmachine 
• Standaard 1 x hoofdborstel en 1 x zijborstel
• Veegsnelheid: 5 km/uur
• Inhoud vuilopvangbak: 35 liter
• Multifunctioneel: ook inzetbaar op tapijt bij inzet  
 optionele tapijt-set

     Vraag ons naar de 
     mogelijkheden! 
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TW 311 TapiFix 

• Grondig reinigen van tapijt is altijd al belangrijk, 
 maar zeker nu in deze periode
• Tapijtreinigingsmachine voor middelgrote 
 oppervlakken
• Uiterst effectief door combinatie mechanische   
 vloerreiniging met de sproei-extractiemethode
• Ideaal inzetbaar in bioscopen, restaurants, 
 hotels, kantoren, schoonloopmatten, etc. 
• Echt ongeloofl ijk hoeveel vuil je met deze 
 machine uit het tapijt trekt! 
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SW 21 Aqua 

Geen compromissen voor deze waterzuiger
• 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
• XTRA lange (4 meter) Ø 38 mm 
 zuigset
• RVS buizen

 voor standaard vloeronderhoud/reiniging
• Bijzonder stabiel door de decentraal 
 geplaatste motor
• Metalen behuizing = kwaliteit
• Nu compleet geleverd met 
 schrobtank + padhouder. 
 Keuze uit doos (5st.) 17” pads 
 (kleur rood, groen of blauw)

• Kabellengte 7,5 meter
•  Nu compleet geleverd met: 
 -  witte boenpad 
 -  microvezelpad 
 -  borstelring 

Zo kunt u de FloorMac de Luxe 
multifunctioneel inzetten!

SW 21 Aqua 

Geen compromissen voor deze waterzuiger
• 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
• XTRA lange (4 meter) Ø 38 mm 
 zuigset
• RVS buizen

• Multifunctioneel: ook inzetbaar op tapijt bij inzet  
 optionele tapijt-set

     Vraag ons naar de 
     mogelijkheden! 

Grondig reinigen van tapijt is altijd al belangrijk, 

Tapijtreinigingsmachine voor middelgrote 

Uiterst effectief door combinatie mechanische   
 vloerreiniging met de sproei-extractiemethode

Ideaal inzetbaar in bioscopen, restaurants, 
 hotels, kantoren, schoonloopmatten, etc. 

Echt ongeloofl ijk hoeveel vuil je met deze 

TW 311 TapiFix 

Geen compromissen voor deze waterzuiger

• 5 jaar garantie op polypropyleen delen

• Grote Ø 80 mm wielen, eenvoudig 

TW 311 TapiFix 

• Grondig reinigen van tapijt is altijd al belangrijk, 
 maar zeker nu in deze periode
• Tapijtreinigingsmachine voor middelgrote 
 oppervlakken
• Uiterst effectief door combinatie mechanische   
 vloerreiniging met de sproei-extractiemethode
• Ideaal inzetbaar in bioscopen, restaurants, 
 hotels, kantoren, schoonloopmatten, etc. 
• Echt ongeloofl ijk hoeveel vuil je met deze 
 machine uit het tapijt trekt! 

Geen compromissen voor deze waterzuiger

• 5 jaar garantie op polypropyleen delen

Floobe-2     

Werkduur: 2 uur
• Elegant schoonmaken i.p.v. met een veger en blik
• Handig voor het tussendoor opvegen van   
 kruimels, zand en vuil in huis of op het werk
• Anti-bacteriële coating van handvat en 
 vuilopvangbak
• Compleet geleverd met accu en snellader

Mag eigenlijk in geen enkel bedrijf/gezin ontbreken!

KS 650 IBC     (voor binnen & buiten!)

Met een bezem kan het natuurlijk ook maar 

 vegen van tuinpad, 

• Zeer eenvoudig te gebruiken zonder geluid 

• Voorzien van een additioneel fi jnstoffi lter; het   
 fi jnste stof/zand is ook geen enkel probleem
• Door het gepatenteerde systeem kun je zowel   

Met een bezem kan het natuurlijk ook maar 

 vegen van tuinpad, 

• Zeer eenvoudig te gebruiken zonder geluid 

• Voorzien van een additioneel fi jnstoffi lter; het   
 fi jnste stof/zand is ook geen enkel probleem
• Door het gepatenteerde systeem kun je zowel   

KS 650 IBC     (voor binnen & buiten!)

S 10 Plus HEPA

• Ergonomische stofzuiger
• Standaard uitgevoerd met HEPA fi lter voor extra 
 fi ltratie
• Het snoer is eenvoudig door uzelf om de kop te 
 wikkelen 
• Mechanische zuigkrachtregeling
• Door de ronde vorm en 5 wielen volgt de stofzuiger 
 u moeiteloos waar u wilt.  
•  Standaard met 10 meter afneembare kabel
• XTRA 5 HEPA stofzakken   

S 10 Plus HEPA

• Ergonomische stofzuiger
• Standaard uitgevoerd met HEPA fi lter voor extra 
 fi ltratie
• Het snoer is eenvoudig door uzelf om de kop te 
 wikkelen 

S 10 Plus HEPA

• Ergonomische stofzuiger
• Standaard uitgevoerd met HEPA fi lter voor extra 
 fi ltratie
• Het snoer is eenvoudig door uzelf om de kop te 

S 07 Plus HEPA 

• Effi ciënte stofzuiger met kabeloprolsysteem in   
 de kop
• Standaard uitgevoerd met HEPA fi lter voor   
 extra fi ltratie 
• Stofzuiger heeft 2 vaste achterwielen en 
 1 zwenkwiel aan voorzijde
•  Standaard met 15 meter kabel
• XTRA 10 stofzakken

  

€ 229,-

S 10 Plus HEPA
€309,-

€ 975,-

TW 311 Tapifi x

€ 159,-

S 07 Plus HEPA
€212,-

€ 329

SW 21 Aqua €487,-

€ 398,-

HS 770-2 €531,-

€ 3.599

KS 650 IBC €4883,25

WEG MET BEZEM, VEGER EN BLIK! 
VEEG GEZOND, GEBRUIK EEN VEEGMACHINE

• De borstel klopt het vuil uit uw  

• Voorzien van losse buis en slang  
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stofzakken   

€ 395,-

BS 360 €535,-
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Werkduur: 2 uur
• Elegant schoonmaken i.p.v. met een veger en blik
• Handig voor het tussendoor opvegen van   
 kruimels, zand en vuil in huis of op het werk
• Anti-bacteriële coating van handvat en 

• Compleet geleverd met accu en snellader

Mag eigenlijk in geen enkel bedrijf/gezin ontbreken!
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Werkduur: 2 uur
• Elegant schoonmaken i.p.v. met een veger en blik
• Handig voor het tussendoor opvegen van   
 kruimels, zand en vuil in huis of op het werk
• Anti-bacteriële coating van handvat en 
 vuilopvangbak
• Compleet geleverd met accu en snellader

Mag eigenlijk in geen enkel bedrijf/gezin ontbreken!

€ 99,-

Floobe-2 €139,-

FloorMac Deluxe

Geschikt voor alle denkbare harde vloeren op het werk 
of thuis. Ook voor houten vloeren en traptreden! 

FloorMac Deluxe  

Geschikt voor alle denkbare harde vloeren op het werk 

FloorMac Deluxe

€ 475,-

FloorMac Deluxe
€639,70

€1295,-

-  1 liter vloerreiniger en 
-  500 ml Clean & Polish

€ 1.095

R44-180 €1497,75


