
 

Vysoká kvalita pre domácnosť teraz za zvýhodnenú cenu 
Užitoční pomocníci do domácnosti so bohatým základným príslušenstvom 

Všetky uvedené ceny sú v EUR s DPH. Akcia platí od 1.10 do 12.11.2020. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  

229,00 € 
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 

289,00 € 
128471206 

128470807 

179,00 € 

NILFISK C 125.7-6 PCAD X-TRA 

Vysokotlakový čistič 

• Max. tlak 125 bar 

• Prietok vody 460 l/h 

• Hliníková hlava čerpadla 

• Dĺžka hadice 6m 

• Automatický štart/stop 

• Uloženie príslušenstva na stroji 

• Max. teplota vstupnej vody 40 °C 

• Hmotnosť 6,6kg 

 

128390050 

179,00 € 

199,00 € 
128390013 

128390011 

128390012 

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 

• 1 valec v základnej výbave 

NILFISK EASY 36V MAX 

Akumulátorový bezvreckový vysávač 
pre domácnosť 2v1 

• Výdrž na jedno nabitie až do 80 min 

• Doba nabíjania do 4h 

• Vstavaná 36V Li-ion batéria 

• Objem nádoby 0,6L 

• Hmotnosť 3,62kg 

• Dva stupne výkonu + TURBO mód 

• Príslušenstvo umiestnené v stroji 

• Umývateľný filter 

NILFISK C 135.1-8I PAD 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 

Základná výbava: priama kefa, 8m 
hadica na odpadové potrubia, plošný 
čistič Patio 


