
Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 15.7.2019. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 

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

 

Upratujte rýchlo, kvalitne ...  
- umývacie automaty s odsávaním na rôzne veľkosti plôch a typy povrchov 

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 

Výbava: kefa, sacia lišta, vstavaná 

nabíjačka, batérie, ukazovateľ stavu vody 

Cena 

5.490,00 € 
Na leasing od* 

140,00€ / mesiac 

AS530R-EU obj.č. 50000415 

AS380/15C-EU obj.č. 50000201 

Cena  

999,00 € 
Na leasing od* 

27,00€ / mesiac 

AS430B-EU obj.č. 50000218 

Cena 

2.290,00 € 
Na leasing od* 

60,00€ / mesiac 

Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob 15L / 15L 

Plošný výkon 750 m2/h 

Priemer kefy 380 mm / 15“ 

Sacia lišta 490 mm (zahnutá) 

Napájanie 230V 

Dĺžka kábla 15m 

Výbava: kefa, sacia lišta 

+ teraz k stroju 

navyše 25L chémie 

na priemyselné aj 

komerčné podlahy 

J 25 MULTI 

ZADARMO 
Umývací automat s odsávaním 

Objem nádob 72L / 73L (čistá/špinavá) 

Plošný výkon 2 650 m2/h 

Priemer kefy 530 mm / 21“ 

Sacia lišta 730 mm (zahnutá) 

Max. rýchlosť 5,5 km/h 

Max. stúpanie 10% 

Napájanie 24V 

Výbava: kefa, sacia lišta, vstavaná nabíjačka, 

batérie, ukazovateľ stavu vody, nastaviteľné 

dávkovanie roztoku 

+ teraz k stroju 

navyše 10L chémie 

na priemyselné aj 

komerčné podlahy 

J 25 MULTI 

ZADARMO 



 

... za rozumnú cenu 
- vysávače na rôzne nečistoty, tepovač s extrakciou, zametač na vonkajšie plochy 

Priemyselný vysávač na mokré 

a suché nečistoty 

Objem nádoby 55L / 75L 

Počet motorov 2 / 3  

Príkon 2000 / 3000 W 

Podtlak 2250 mm H2O 

Prietok vzduchu 5000 / 7500 L/min 

Prívodný kábel 8m  

Výbava: hadica, sacie trubky, hubica na 

suché a hubica na mokré nečistoty, 

kruhová kefka, štrbinová hubica 

Mechanický zematací stroj 

Plošný výkon 2.800 m2/h 

Objem nádoby 38 L 

Šírka hlavnej kefy 480 mm 

Max prac. šírka 700 mm (s bočnou kefou) 

Rozmer (zložený) 860 x 810 x 390 mm 

Hmotnosť  19,5 kg 

Nastaviteľná výška hlavnej kefy, bočná kefa 

výklopná a nastaviteľná  

PS480-EU obj.č. 50000492 

Cena  

265,00 € 

LSU255-EU obj.č. 50000126 

Cena  

299,00 € 

Vysávač na suché nečistoty 

Objem nádoby 12 L 

Dĺžka kábla 10m 

Podtlak 220 / 160 mbar  

Hmotnosť 5,5 kg 

Príkon motora 880 W 

Napätie 230V 

DSU12-EU HEPA obj.č. 50000515 

Cena   

110,00 € 
Cenníková cena 

125,50 € 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 15.7.2019. Všetky uvedené informácie majú iba informatívny charakter. 

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

LSU375-EU obj.č. 50000140 

Cena  

359,00 € 

+ teraz k stroju 

10ks filtračných 

vreciek 

ZADARMO 

Tepovací stroj  s extrakciou 

Nádoba na roztok 25L 

Nádoba na nečistoty 75 L 

Nástrek 70 PSI 

Prietok vzduchu 5000 L/min 

Prívodný kábel  10 m 

Hmotnosť 33 kg 

Výbava: nástavec na tepovanie 

kobercov, nástavec na tepovanie  

čalúnení  

CAR275-EU obj.č. 50000209 

Cena  

659,00 € 


