
 

Vysoká kvalita pre domácnosť teraz za zvýhodnenú cenu 
Vysoko výkonné stroje pre domáce použitie 

Všetky uvedené ceny sú v EUR s DPH. Akcia platí do 30.6. 2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter. 

229,00 € 
č. 128471172 

NILFISK C 135.1-8I X-TRA 

Vysokotlakový čistič s indukčným 
motorom s dlhou životnosťou 

• Max. tlak 135 bar, prietok vody 440 l/h 

• Hliníková hlava čerpadla 

• Dĺžka hadice 8m, prívodný kábel 5m 

• Automatický štart/stop 

• Integrovaný podvozok 

• Držiak na hadicu, kábel  

• Uloženie príslušenstva na stroji 

• Max. teplota vstupnej vody 40 °C 

• Hmotnosť 15,8kg 

339,00 € 
č. 128471185 

č. 128471195 

399,00 € 

NILFISK E 145.4-9 X-TRA 

Vysokotlakový čistič s nízkou hluč-
nosťou a dlhou životnosťou 

• Max. tlak 145 bar, prietok vody 500 l/h 

• Hliníková hlava čerpadla 

• Dĺžka hadice 9m s navijakom 

• Teleskopická rukoväť 

• Automatický štart/stop 

• Uloženie príslušenstva na stroji 

• Pištoľ s mäkčenou rukoväťou 

• Max. teplota vstupnej vody 40 °C 

• Hmotnosť 18,6kg 

NILFISK E 160.1-10 H X-TRA 

Vysokotlakový čistič s vysokým 

výkonom a dlhým dosahom hadice 

• Max. tlak 160 bar, prietok vody 500 l/h 

• Hliníková hlava čerpadla 

• Dĺžka hadice 10m s navijakom 

• Teleskopická rukoväť 

• Automatický štart/stop 

• Uloženie príslušenstva na stroji 

• Pištoľ s mäkčenou rukoväťou 

• Max. teplota vstupnej vody 40 °C 

• Hmotnosť 20,6kg 

 

č. 128390053 

229,00 € 199,00 € 
č. 128471195 

NILFISK COMBI + 

Kombinovaný umývací stroj pre 

domácnosť 

• Objem nádob 0,525L / 0,55L 

• Napájanie 230V/50Hz 

• Dĺžka kábla 7m (pracovný dosah 8m) 

• Pracovná šírka valca 24cm 

• Max. teplota vody 60 °C 

• Hmotnosť 5,1kg 

• Uloženie kábla na stroji 

• 2 valce v základnej výbave 

NILFISK EASY 28V MAX 

Akumulátorový bezvreckový vysávač 
pre domácnosť 2v1 

• Výdrž na jedno nabitie až do 60 min 

• Doba nabíjania do 3h 

• Vstavaná 28V Li-ion batéria 

• Objem nádoby 0,6L 

• Hmotnosť 3,17kg 

• Dva stupne výkonu + TURBO mód 

• Príslušenstvo umiestnené v stroji 

• Umývateľný filter 

Široká ponuka originálneho príslušenstva NILFISK 

Penovacia 

tryska 

Penovacia 

tryska 

Penovacia 

tryska 



 

Vysoká kvalita pre domácnosť teraz za zvýhodnenú cenu 

Vysoko výkonné stroje pre domáce použitie 

139,00 € 
č. 18451551 

199,00 € 
č. 18451553 

NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC 

Univerzálny mokro-suchý vysávač 

• Objem nádoby max. 30L 

• Podtlak 210 mbar 

• Príkon motora max. 1400W 

• Prívodný kábel 5m 

• Sacia hadica 4m, priemer 36mm 

• Hmotnosť 10,5kg 

• Funkcia fúkania 

• Indikátor zaneseného filtra 

• Čistenie PE filtra PUSH&CLEAN 

• Držiaky kábla, hadice a príslušenstva 

• Zásuvka na náradie s auto zap./vyp. 

NILFISK MULTI II 22 INOX 

Univerzálny mokro-suchý vysávač 

v kompaktnom prevedení 

• Objem nádoby max. 22L 

• Podtlak 200 mbar 

• Príkon motora max. 1200W 

• Prívodný kábel 5m 

• Sacia hadica 2,2m, priemer 36mm 

• Hmotnosť 9,2kg 

• Funkcia fúkania 

• Indikátor zaneseného filtra 

• Čistenie PE filtra PUSH&CLEAN 

• Držiaky kábla, hadice a príslušenstva 

NILFISK ONE 

Malý praktický vysávač pre menšie 

priestory a byty 

• Hmotnosť 4,5kg 

• Objem vrecka 3L 

• Podtlak 14,5kPa 

• Prietok vzduchu 29L/s 

• Dĺžka kábla 5m (pracovný dosah 8m) 

• Filter EPA 10 

• Navíjanie kábla 

• Indikátor plného vrecka, uloženie 

príslušenstva vo vysávači, parkovacia 

poloha 

• Energetická trieda A++ 

NILFISK SELECT 

Vysávač s vysokým stupňom filtrácie, 

čistiacim výkonom a ľahkým použitím 

• Podtlak 17,5kPa 

• Objem vrecka 3,1L 

• Hmotnosť 6,4kg 

• Prietok vzduchu 38L/s 

• Dĺžka kábla 8m (prac. dosah 11,2m) 

• Filter HEPA 13 

• Navíjanie kábla 

• Indikátor plného vrecka (elektronický), 

uloženie príslušenstva vo vysávači, 

parkovacia poloha, teleskop. trubka 

• Energetická trieda A+ 

NILFISK ELITE 

Šampión - silné sanie, vynikajúca 

filtrácia, extra funkcie, pekný dizajn 

• Objem vrecka 3,6L 

• Hmotnosť 7,2kg 

• Podtlak 15,5kPa,  

• Prietok vzduchu 33L/s 

• Dĺžka kábla 8m (prac. dosah 11,2m) 

• Filter HEPA 14 

• Rukoväť s info centrom 

• Navíjanie kábla 

• Indikátor plného vrecka (elektronický), 

uloženie príslušenstva vo vysávači, 

parkovacia poloha, teleskop. trubka 

č. 128471195 

129,00 € 

č. 128390053 

229,00 € 299,00 € 
č. 128350554 

Všetky uvedené ceny sú v EUR s DPH. Akcia platí do 30.6. 2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter. 

Široká ponuka originálneho príslušenstva NILFISK 


