
Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 30.6.2020. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 

*Splátka je  orientačná, pri  akontácií 0% na 48 splátok. Možnosť nákupu na leasing podlieha schváleniu leasingovou spoločnosťou. 

 

Čistite teraz akékoľvek povrchy rýchlo ...  
- tepovací automat s príslušenstvom aj na menšie plochy a čalúnený nábytok 

Cena 

1.559,00 € 
Na leasing od* 

41,00€ / mesiac 

CEX410-EU + hubice + Topwash obj.č. 50000546A 

AS380/15C-EU obj.č. 50000201 

Cena  

999,00 € 
Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob 15L / 15L 

Plošný výkon 750 m2/h 

Priemer kefy 380 mm / 15“ 

Sacia lišta 490 mm (zahnutá) 

Napájanie 230 V 

Dĺžka kábla 15 m 

Hmotnosť 40 kg 

Nastaviteľná rukoväť                         s 

parkovacou polohou 

Vo výbave:                                        

Kefa, sacia lišta 

TOPWASH 10L 

na tepovanie 

Tepovací automat s extrakciou        

+ podlahová hubica + ručná hubica 

+ Topwash 10L 

Objem nádob 35L / 23L (roztok/špinavá) 

Pracovná šírka 410 mm (kefa) 

Šírka sacej lišty 460 mm 

Prietok vody 2,8 L/min 

Dĺžka kábla 15 m 

Hmotnosť 55 kg 

Stroj má nastaviteľnú rukoväť 

s parkovacou polohou, nastaviteľný prítlak kefy 

Priemyselný vysávač na                   

mokré a suché nečistoty 

Objem nádoby 55L / 35L 

Počet motorov 2 / 1  

Príkon 2000 / 1000 W 

Podtlak 2250 / 2020 mm H2O 

Prietok vzduchu 5000 / 2500 L/min 

Prívodný kábel 8m / 7m 

Výbava: hadica, sacie trubky, hubica                       

na suché a hubica na mokré nečistoty, kruhová  

kefka, štrbinová hubica, filter na suché vysávanie 

35L verzia nemá kovovú rukoväť a vypúšťaciu hadicu 

LSU255-EU obj.č. 50000126 

Cena  

279,00 € 

LSU135-EU obj.č. 50000110 

Cena  

149,00 € 

Podlahová hubica 

na koberce     

(2,5m hadica) 

Ručná hubica na 

čalúnenie     

(hadica 63-250 cm) 



 

... kvalitne, a za zvýhodnenú cenu. 
- umývacie automaty s odsávaním, jednokotúčový stroj na náročné drhnutie 

Vysávač na suché nečistoty 

Objem nádoby 12 L 

Dĺžka kábla 10m 

Prietok vzduchu 1834 / 1267 l/min (ECO) 

Podtlak 220 / 160 mbar (ECO) 

Hladina hluku 65 / 60 dB (ECO) 

Rozmery (DxŠxV) 38,8x37,4x47,5 cm 

Hmotnosť 5,5 kg 

Príkon motora 880 W 

Napätie 230V 

Výbava: 2m sacia hadica, kovové sacie    

trubky, kombi podlahová hubica,              

štrbinová hubica, kruhová kefka,             

hubica na čalúnenie, filter HEPA 13 

DSU12-EU HEPA obj.č. 50000515 

Cena      

99,00 € 

Jednokotúčový stroj 

Priemer kefy 432 mm 

Otáčky 160 ot/min 

Dĺžka kábla 10 m 

Príkon motora 1800 W 

Ochrana IPX4 

Hmotnosť 38,2 kg 

Nastaviteľná ergonomická    

rukoväť s mäkkými plochami  

Výbava: nádrž na roztok,     

disková kefa PPL 

LS160HD obj.č. 50000253 

Cena  

599,00 € 

Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob 40L / 40L 

Plošný výkon 1 600 m2/h 

Priemer kefy 430 mm / 17“ 

Sacia lišta 730 mm (zahnutá) 

Napájanie 24V (B) / 230V (C) 

Prítlak kefy 30kg (B) / 35kg (C) 

Verzia B nabíjačka + batérie  

Hmotnosť 152 kg 

Verzia C 20m kábel 

Hmotnosť 120 kg 

Kefa a sacia lišta v základnej výbave 

AS430B obj.č. 50000218 

Cena  

2.149,00 € 

AS430C obj.č. 50000220 

Cena  

1.399,00 € 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 30.6.2020. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 


