
simply cleansimply clean simply clean

35 cm

RA 355 IBC: STOP MET MOPPEN!

RA 355 IBC

• Compacte en handzame schrob-/zuigmachine voor 
kleinere oppervlakken

• Parabolische zuigmond direct achter de borstel en 
voor de wielen

• Uniek en makkelijk te bedienen handvat; 2 knoppen
• Schoon-/vuilwatertank 16/18 liter
• De afneembare vuilwatertank maakt het legen zeer 

eenvoudig
• De machine is makkelijk in te klappen waardoor deze 

compact opgeborgen kan worden
• Werktijd: tot 80 minuten
• Inclusief geïntegreerd laadapparaat en 12 V/63 Ah gel 

batterij
• Keuze uit padhouder óf schrobborstel

introductieprijs

.8 8 88 8 2 9 51€

TW Compact

• Sproeien - borstelen - zuigen van grote tapijtoppervlakken
• Voor de échte professionele tapijtreinigingsspecialist
• Reinigt zeer effectief zowel bij voorwaartse als achterwaartse bewegingen
• De verstelbare beugel verzekert een makkelijke ergonomische manier van reinigen
• Multifunctioneel inzetbaar door de optionele accessoires bijv. t.b.v. meubelreiniging

XTRA 1 jaar gratis Service Zilver t.w.v. € 268,00. 
Houd uw machine in topconditie!

33 cm

TW Compact

FloorMac Basic

BS 360

S 10 Plus

S 07

Geldig t/m 30 september 2015
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.

Afgebeelde productspecifi caties kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Uw Cleanfi x dealer:

T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfi x.nl Volg Sepp op Twitter : @Cleanfi xBenelux

Zuigmond achter borstel

TW COmpact

.8 8 88 8 3 5 02€

floormac basic

 8 8 88 8  9 53€

FloorMac Basic

• Zeer eenvoudig te bedienen eenschijfsmachine
• Kan zelfs met 1 vinger! 
• 1450 excentrische bewegingen per minuut
• Geschikt voor thuis, kantoor, boot, sanitaire ruimten, 

trappen(huizen) etc. 
• Wordt geleverd inclusief padhouder

Demonstratie? 
Kijk voor demo-fi lm op: www.cleanfi x.nl!

Voordelen
• In 4 hoogten verstelbare borstel
• Elk type tapijt inzetbaar
• Zeer grondig stofzuigen
• Borstel klopt vuil uit tapijt
• Geïntegreerde losse buis en slang
• Verwisselbare borstelstrips
• Werkbreedte 35 cm 

Ondergrond
Diverse tapijten (hoog – of kortpolig), 
karpetten, inloopmatten

Werkomgeving
Kantoren,  hotels, bioscopen, foyers

Voordelen
• Koersstabiel
• Kiepstabiel; motor in ketel
• Parkeerstandaard zuigbuis
• Voetbediende aan-uitschakelaar
• Afvoer statische elektriciteit
• Eenvoudig te vervangen kabel

Ondergrond
Parket, lino, PU en kortpolig tapijt

Werkomgeving
Lange gangen, kantoren, hotels, mkb 
en sport & recreatie

Voordelen
• uiterst wendbaar
• uiterst volgzaam
• zeer robuust
• handbediende aan-/uitschakelaar
• parkeerstandaard zuigbuis
• eenvoudig te vervangen kabel

Ondergrond
Diverse tapijten, lino, gietvloeren, parket

Werkomgeving
Kantoren, kantines, hotels, mkb en sport & 
recreatie

XTRA: 10 stuks stofzakken gratis

XTRA: 10 stuks stofzakken gratis

XTRA: 10 stuks stofzakken gratis

BS 360

 8 8 88 8  8 93€

S 07

 8 8 88 8  4 91€

s 10 Plus

 8 8 88 8  6 91€

* Voorrijkosten/arbeidsloon is gratis. 
Gebruikte onderdelen/slijtdelen worden wel gefactureerd.
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C

A
B
C
D
E
F
G

ENERG
енергия . ενέργεια

Swiss Made Quality.

Trockensauger
S 10 plus

Y IJA

IE IA

ENERGIE . ENERGY . ENERGIA . ENERGÍA
ENERGI . ENERGIA . ΕΝΕΡΓΕΙΑ . ENERJİ 

665/2013 - I665/2013 - I

34,7
kWh/annum

77dB

ABCDEFGABCDEFG

ABCDEFG

SERVICESERVICESERVICESERVICE

ZILVER

Wij komen 2 x per jaar 
langs om uw machine te 
onderhouden *



simply cleansimply clean simply clean

4-in-1 machine: 

1. Schuimreiniger
2. Waterzuiger
3. Schrob-/zuigmachine
4. Tapijtreinigingsmachine

Het schoonmaken van wanden/vloeren is vaak voor de schoonmaker zelf, 
een niet erg hygiënische activiteit in: 
 • toiletgroepen
 • zwembaden
 • douche-gelegenheden
 • sauna’s
 • slachthuizen
 • (groot)keukens

Zeker indien men met de hand schoonmaakt, komt men in contact met de 
ver-vuiling en chemie. Daarnaast is het schoonmaken van (tegel)wanden 
een relatief zwaar werk. 
Dat is nu verleden tijd met de Foamfi x! 

Foamfi x schuimreiniger: totaal geen contact 
met vervuild oppervlak en chemie!

ra 431 IBC 1 uur

.8 8 88 8 3 9 91€

8 88 5 61€
huur 36 maanden */**

p/mnd
8 80 0

ra 431 IBC 2 uur

.8 8 88 8 3 9 93€

NIEUW IN ASSORTIMENT

43 cm

Zuigmond achter borstel/pad

RA 433 IBC
• Robuuste schrob-/zuigmachine voor middelgrote oppervlakken
• Parabolische zuigmond direct achter de borstelkop  en voor de wielen
• Daardoor ook ideaal voor kleinere oppervlakken zoals kleedhokjes, toiletruimten etc.  
• Verplaatst zich d.m.v. borstelrotatie 

• Inclusief geïntegreerde lader en keuze uit batterijen voor resp. 1 uur of 2 uur schrobben.
• Nu in actie geleverd met padhouder en 1 x Twister pad blauw

XTRA gratis servicebezoek na 6 maanden

* Huur inclusief Full Service = min. 2 x per jaar servicebeurt. U heeft geen kosten voor servicebezoeken, onderdelen en slijtdelen
** Financiële toetsing kan onderdeel zijn van de huurovereenkomst

Nu met gratis BBQ multitool!

RA 433 IBC RA 800 B

76 cm

RA 800 B 
• Stabiele opzit-schrob-/zuigmachines 
• Zeer eenvoudig te bedienen: slechts met 5 knoppen
• 4 wielen = lage druk per wiel / extreem stabiel
• Afhankelijk van de vloer wordt de schrobdruk automatisch 

aangepast 
• Flexibele zuigmond = blijft nergens achter hangen
• Compleet met 240 Ah batterijen en laadapparaat

Optioneel: 50% korting op 1 jaar Full Service.  U betaalt geen € 977,00 maar € 488,50. 
U heeft naast dit bedrag geen kosten meer. Ook geen onderdelen of slijtdelen! 

ra 800 b

.8 8 88 8 3 5 01 9€
Speed Variable Dosing
S-DOSE

 standaard:

1.5

0.3
Cleanfix Advanced Dosing System

optioneel:

Foamfi x
foamfix

.8 8 88 8 3 5 09€

INTRODUCTIE

EdgeFix XL
EdgeFix XL ; het paradepaardje van de vloerreiniging

• Voor reinigen, strippen, polijsten, schuren en verwijderen van verf, coatings, lijmresten etc..
• Machine is geheel uitgevoerd in RVS = zeer degelijk 
• Bijzonder effectief dankzij de excentrische bewegingen
• Pad maakt per minuut 2800 kleine rondjes van 7 mm groot 
• Er kan vlak langs de randen, plinten en in hoeken gewerkt worden
• Bijna zonder weerstand in de gewenste richting te bewegen 
• Uitgebreid assortiment pads en slijpmaterialen voor alle schoonmaaktaken

Geleverd met doos pads à 5 stuks (kleur naar keuze)

SW 60-2

edgefix xl

.8 8 88 8 2 5 09€
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SW 60-2
• Industriële stof-/waterzuiger met zeer hoge zuigkracht 
• Inhoud ketel 55 liter 
• Voorzien van 2 zware by-pass zuigmotoren
• Werkradius: ongeveer 20 meter
• Zware aluminium zuigbuizen met een omhulsel van aluminium / 

kunststof

sw 60-2

8 8 88 4 9 54€

inhoud ketel: 
55 liter


