
 

Pre každodenné upratovanie a čistenie 
Výber zvýhodnených produktov roka 2019 

 329,- € 
č. 50000494 

SW250 

Zametací stroj 

• Pracovná šírka s dvomi kefami až 920 
mm  

• Hlavná kefa až 400mm 

• Kapacita zametania až 2000m2 za 
hodinu 

• 38 litrová nádoba na smti 

• Prachový filter 

• Priamy prevod pohonu hlavnej kefy 
oboma kolesami pre ľahké zametanie 
všetkými smermi  

• 3 pozície pre nastavenie rukoväte  

 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
V akcií do 31.1. 2020 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  

 510,- € 
č. 128470180 

MC 2C-120/520T 

Studenovodná wapka Compact 

• 230V, automatický štart/stop 

• 120 bar, prietok 520 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• Mosadzná hlava čerpadla 

• 2L integrovaná nádoba na chémiu 

• Integrovaný chemický injektor 

MC 2C-150/650 (150 bar) 

128470140  625,- €   

MC 2C-150/650 XT (150 bar, navi-
jak, 15m hadica) 

128470138  665,- € 

MC 5M-180/840 

Studenovodná wapka Mid range 

• 400V, automatický štart/stop 

• 180 bar, prietok 840 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• Čerpadlo s 3 keramickými piestami 

• 1450 ot/min motor 

• Oceľový (30mm) robustný rám 

MC 5M-200/1000 (200 bar) 

107146727  1.400,- €   

MC 5M-200/1000 XT (200 barů, 
navijak, 15m hadica, turbokladivo) 

107146728  1.550,- €   

 1.255,- € 
č. 107146705 

 1.700,- € 
č. 107146751 

MC 6P-250/1100 FA 

Studenovodná wapka Premium 

• 400V, oneskorený auto štart/stop 

• 250 bar, prietok 1100 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• 2 nádoby na chémiu 

• 2 integrované chemické injektory 

• Čerpadlo s 4 keramickými piestami 

• Aktivácia čerpadla prietokom vody 

• Oceľový (30mm) robustní rám 

MC 6P-250/1100 FAXT (250 bar, 
navijak, 15m hadica, turbokladivo) 

107146758  1.900,- €   

 1.999,- € 
č. 107146880 

MH 3C-145/600 PA 

Horúcovodná wapka Compact 

• 230V 

• 145 bar, prietok 600 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• Mosadzná hlava čerpadla 

• Riadenie čerpadla Pressure Activated 

• Výmenník EcoPower 

• Funkcia EcoMode a účinnosťou > 92% 

• Znižuje náklady na PHM   

MH 3C-180/780 PA (180 bar, 400V) 

107146890  2.299,- €   
 2.749,- € 
č. 107146917 

MH 4M-180/860 FA 

Horúcovodná wapka Mid range 

• 400V, oneskorený auto štart/stop 

• 180 bar, prietok 860 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• 2 integrované chemické injektory 

• Čerpadlo s 3 keramickými piestami 

• Aktivácia čerpadla prietokom vody 

• Výmenník EcoPower s EcoMode 

• Integrovaný diagnostický systém 

MH 4M-200/960 FAX (200 bar,  
navijak, 15m hadice) 

107146922  2.999,- €   

MH 5M-210/1100 PAX 

Horúcovodná wapka Premium 

• 400V, oneskorený auto štart/stop 

• 210 bar, prietok 1100 l/h 

• Pištoľ Ergo 2000 a prísl. Ergo plus 

• 30 litrová nádrž na naftu 

• Čerpadlo s 3 keramickými piestami 

• Riadenie čerpadla Pressure Activated 

• Výmenník EcoPower 

• Funkcia EcoMode a účinnosťou > 92% 

• Znižuje náklady na PHM   
• Integrovaný diagnostický systém 

• Navijak s 20m hadicou 

 3.799,- € 
č. 107146950 

Turbokladivo W12 040 (pre MC 5M
-180/840) 

65437     99,- € 

Turbokladivo W12 050 (pro MC 5M
-200/1000 a 200/1000 XT) 

301001108    79,- € 

Ergo nástavec, rovný - 1080mm 
(pre všetky druhy wapiek) 

106403033    59,- € 

Filter vstupnej vody (ochrana 
čerpadla pred nečistotami vo 
vstupnej vode) 

107145802    25,- € 

 Príslušenstvo k 

wapkám 
výber z katalógu 

AUTO ACTIVE 10 L 

• Špeciálne vyvinutý pre umývanie auto-
mobilov 

105301634    32,90 € 

UNIVERSAL 10 L 

• Vysoko účinný, neutrálny prostriedok 

105301678    29,90 € 

105301681 (4x2,5l)   35,90 € 

Penovací nástavec (pre efektívne 
aplikácie chémie wapkou) 

106408234 (6-9 l/min.) 

106408235 (9-16 l/min.) 

106408236 (16-24 l/min.)    49,00 € 

 Chémia          
a aplikácia 

výber z katalógu 



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
Vysávače 

 139,- € 
č. 107415322 

VP300 HEPA Basic 

Vysávač pre komerčné priestory  

• 10l nádoba 

• Možnosť aj bezvreckového vysávania 

• Certifikovaný HEPA filter H13 

• Nízka hmotnosť, iba 5,5 kg 

• Nízka hladina hluku, iba 69dB 

 

  

VP600 HEPA Basic 

Výkonný vysávač pre komerčné priestory 

• 10l nádoba  

• Certifikovaný HEPA filter H13 

• Nízka hmotnosť, iba 7 kg 

• Ešte nižšia hladina hluku, iba 62dB 

• Jednoduchá výmena prívodného kábla 

• Vysoký sací výkon 

 

 

 229,- € 
č. 107418541 

 99,- € 
č. 107406600 

AERO 21-01 PC 

Mokro-suchý dielenský vysávač 

• 20l nádoba 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• Funkcia fúkania 

• Umývateľný PET filter s účinností 99,9% 

• Push&Clean systém čistenia filtra 

 

AERO 26-21 PC  

• 25l nádoba a 3,5m hadice 

• Elektrická zásuvka s funkciou auto on-off 

• Adaptér na náradie s reguláciou sania 

107406606    149,- €   

 

č. 107412101 

399,- € 

ATTIX 33-01 IC 

Výkonný mokro-suchý vysávač 

• InfiniClean™  automatické čistenie filtra 

• 30l nádoba 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• PTFE filter s účinností 99,9%  

 

ATTIX 33-2L IC 

• Trieda prašnosti L (pro stavebníctvo) 

• Elektrická zásuvka s auto on-off 

• adaptér na ruční náradie s reguláciou 
sania 

107412103    469,- €  

 

č. 107412107 

629,- € 

ATTIX 44-2L IC MOBILE 

Najlepšia voľba pre stavebníkov 

• InfiniClean™  automatické čistenie filtra 

• 42l nádoba 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• PTFE filter s účinnosťou 99,9% 

• Trieda prašnosti L (pro stavebníctvo) 

• Elektrická zásuvka s auto on-off 

• adaptér na ručné náradie 

• 4m dlhá hadica 

• Transportná rukoväť 

• Systém pre uloženie náradia v kufroch 

ATTIX 961-01 

Dvojmotorový priemyselný vysávač 

• Dva sacie motory 

• 70 litrová nádoba 

• Nerezová nádoba 

• Výklopný systém odpadovej nádoby 

• Push&Clean systém čistenia filtra 

• PET filter triedy M 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• 4m dlhá hadica 

• Oceľový rám 

• Systém pre uloženie príslušenstva 
 849,- € 
č. 302002900 

ATTIX 30-01 PC 

Mokro-suchý priemyselný vysávač 

• 30l nádoba 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• Umývateľný PET filter s účinností 99,9% 

• Push&Clean systém čistenia filtra 

• 3,5m dlhá hadica 

• Nízka hladina hluku pri práci (59 dB) 

• Systém pre uloženie príslušenstva 

 

č. 107413591 

279,- € 

 1.549,- € 
č. 4012300068 

VHS 120 CB 

Dvojmotorový priemyselný vysávač 

s extra filtráciou 

• Dva sacie n°2 by-pass motory  
• 37 litrová nádoba 

• Nerezová nádoba 

• Hviezdicový filter triedy L  

• 16.000 cm2 plocha filtra 

• Manuálny oklep filtra 

• Možnosť vysávania vody, kvapalín 

• 5m dlhá PU hadica 

• Vstupné hrdlo pre príslušenstvo 50mm 

• Vrátanie priemyselnej sady príslušenstva 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
Starostlivosť o podlahy 

 799,- € 
č. 107408103 

SC 100E FULL PKG 

Vertikálny podlahový umývací stroj  

• Flexibilné upratovanie: Eco pre ľahké 
čistenie a dvojitý prietok vody pre ná-
ročné čistenie 

• Nízky profil umývacej hlavy s presahom 
pre čistenie ťažko dostupných miest 

• Upratuje oboma smermi vpred i vzad, 
sacie stierky umiestnené pred i za kefou 

• Umývací záber 310mm 

• Odpojiteľný kábel 10m 

• Indikátor hladiny roztoku 

• Automatické vypínanie roztoku 

• Vrátane sady na čistení kobercov 

• Externá sacia sada pre vysávanie rohov 

SC 250 34 CB 

Batériový kompaktný umývací stroj 

• Efektívne upratovanie: Zametá, umýva, 
suší v jednom kroku (valcová hlava) 

• Batériový pohon umožňuje dosiahnuť 
nízku hlučnosť 

• Upratuje oboma smermi vpred i vzad, 
sacie stierky umiestnené pred i za kefou 

• Umývací záber 340mm 

• Veľkosť nádrže 6L / 6L (čistá/použitá.) 

• Li-ion batéria 36V 

• 40 min. práce na jedno nabitie 

• Prítlak kefy 12 kg 
 1.809,- € 
č. 9087380020 

 

č. 9087341020 

2.499,- € 

SC 351 FULL PKG 

Batériový stroj s otočnou hlavou 

• Upratuje oboma smermi vpred i vzad s 
použitím otočnej umývacej hlavy 

• Nárazníky pre upratovanie pozdĺž stien 

• Umývací záber 370mm 

• Šírka stierky 470mm 

• Veľkosť nádrže 11L / 11L (čistá/použitá) 

• Batéria 12V/55Ah 

• Integrovaná nabíjačka batérií 

• Prítlak kefy až 27 kg 

 3.555,- € 
č. CM50000336A 

SC530 53B GO FULL PKG 

Veľký výkon pre komerčné upratovanie 

• Školy, nemocnice, obchody, verejné 
budovy 

• Umývací záber 530mm 

• Šírka stierky 740mm 

• Veľkosť nádrže 61L / 61L (čistá/použitá) 

• Batérie 2x12V/105Ah gélové 

• Integrovaná nabíjačka batérií 

• Prítlak kefy až 27 kg 

 

SC530 53BD GO FULL PKG 
(pojazd) 

CM50000335A     3.949,- € 

 5.900,- € 
č. CM908714020A 

BA 551C D FULL PKG 

Stroj s valcovou umývacou hlavou 

• Efektívne upratovanie: Zametá, umýva, 
suší v jednom kroku (cylindrická hlava) 

• Až 3 hodiny práce na jedno nabitie 

• Pojazd s reguláciou rýchlosti pojazdu 

• Umývací záber 510mm 

• Šírka stierky 760mm 

• Veľkosť nádrže 55L / 55L (čistá/použitá) 

• Batérie 12V/110Ah 

• Nabíjačka batérií 

• Prítlak kefy až 26 kg 

CAR 275 

Kobercový extraktor a tepovací stroj 

• Robustné riešenie pro dennú prácu v 
upratovacích firmách i autoservisoch 

• Dva sacie motory 

• Silné čerpadlo pre nanášanie roztoku 

• 75 litrová nádoba na použitý roztok 

• 25 litrová nádoba na čistý roztok 

• Nerezová nádoba 

• Jednoduché vypúšťanie odpadovej 
nádoby pomocou vypúšťacej hadice 

• Kobercový nástavec s dvomi trykami 

• Ručný adaptér na čalúnenie 

 

č. 50000209 

SC401 43B FULL PKG 

Najobľúbenejší stroj medzi zákazníkmi 

• Až tri hodiny prevádzky na jedno nabitie 

• Umývací záber 430mm 

• Šírka stierky 720mm 

• Veľkosť nádrže 30L / 30L (čistá/použitá) 

• Batéria 12V/76Ah Gélová 

• Integrovaná nabíjačka batérií 

• Prítlak kefy až 24 kg 

SC401 43BD FULL PKG (pojazd) 

9087398020    3.699,- €   

SC401 43E  (s el. káblom) 

9087392020    1.970,- €   

 3.219,- € 
č. 9087390020 

QUICKFRESH 10 L 

• Špeciálne vyvinutý pre strojové umýva-

nie podláh 

105301657    29,90 € 

INTENSIVE 10 L 

• Vysoko účinný, všestranný prostriedok 

pre intenzívny účinok  

105301644    32,90 € 

 DETERGENTY 

výber z katalógu 

659,- € 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  




