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 1, 2, 3 Vloerreiniging 

EdgeFix XL 
• Volledig gemaakt van duurzaam RVS
• Bijzonder effectief dankzij de 
 excentrische bewegingen
• Eenvoudig en door iedereen 
 te gebruiken 
• Er kan vlak langs de randen, plinten  
 en in hoeken gewerkt worden
• Bijna zonder weerstand in de 
 gewenste richting te bewegen
• Inclusief 4x 6 kg gewichten (= 2+2)
 (foto wijkt af)
• 15 meter kabel

 XTRA voorzien van: 
• Brush pad; de grove vezels werken als  
 een borstel; voor grondige reiniging
• Schrobtank; 12 liter water

Reinigen van vlonders
1.  Vul de schrobtank met water 
 en maak de vlonder nat 
2.  Ga met de Brush pad over 
 het oppervlak
3.  Zuig de oplossing van vuil / 
 water op met de SW 60. 

EdgeFix XL

€ 3 1 9 5.

JUISTE VERZORGING
Belgisch hardsteen met het 
Diamantpad stappenplan:

Revolutionair reinigingssysteem door 
de miljarden microscopisch kleine 
diamantjes in de pad. En... alleen water 
toevoegen!

1. Witte diamantpad: 
 Verwijderen van diepe krasjes     
 S 714.340 / € 52,80* per stuk  
2. Gele diamantpad: 
 Verwijderen van de 
 oppervlakkige krasjes  
 S 714.341 / € 52,80* per stuk 
3. Groene diamantpad:  
 Zorgt voor mooie glans en verdichting
  van oppervlak. Tevens geschikt voor  
 dagelijks voeronderhoud.                     
 S 714.342 / € 52,80* per stuk

Uw Cleanfix dealer:

Niet alleen voor binnen maar ook 
zeker perfect inzetbaar voor buiten! 

SW 60-2 
• Industriële stof-/waterzuiger 
 met zeer hoge zuigkracht 
• Inhoud ketel 55 liter 
• Voorzien van 2 zware by-pass
  zuigmotoren
• Zware aluminium zuigbuizen
  met een omhulsel van 
 aluminium/kunststof

 * te bestellen per 2 stuks

SW 60-2

€ 5 9 5

EdgeFix XL heeft vele mogelijkheden 
o.a. door inzet diamantpads. 

Geef je op voor een gratis workshop!
Kijk bij ‘Training’ op cleanfix.nl.
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 Stap 1: eerst vegen 

HS 770 
• Handbediende veegmachine 
• Borstelaandrijving door voortbeweging
• Inklapbare duwbeugel = eenvoudig op te bergen
• Opklapbare zijborstel = voorkomt stofvorming

 Stap 2:  Oppervlak innevelen 
 met Algenreiniger 

• Tukan drukspuit 10 liter

 Stap 3: Terras schrobben 

PowerDisc LS 
• Krachtige,  snaaraangedreven 
 eenschijfsmachine
• Toerental = 160 per minuut
• Handvat is traploos verstelbaar

 XTRA: Uitgerust met schrobborstel 
 voor zware vervuiling en 12 liter 
 schrobtank

simply clean

Tukan drukspuit

€ 2 0

HS 770

€ 3 9 5

 Vuil/water opzuigen met 
 SW 35-1 stof-/waterzuiger 

SW 35-1
• Industriële stof-/waterzuiger 
 met zeer hoge zuigkracht 
• Inhoud ketel 35 liter 
• Voorzien van 1 zware 
 by-pass zuigmotor
• Zware aluminium 
 zuigbuizen met een 
 omhulsel van aluminium/
 kunststof

SW 35-1

€ 4 4 5

PowerDisc LS

€ 9 9 5



 Stap 1:  Grondig stofzuigen 

BS 360:  borstelzuiger
• In 4 hoogten verstelbare borstel
• Elk type tapijt inzetbaar
• Zeer grondig stofzuigen
• Borstel klopt vuil uit tapijt

 Stap 2:  Innevelen van vlekken 

• Tukan drukspuit 10 liter
• 2 x 5 liter Tapijtreinigingsmiddel

• Het tapijt vertoont bruine vlekken
 Dit kan gebeuren als het tapijt te nat is

 gereinigd en de onderlaag van de tapijt

 afgeeft. Daar valt helaas niet veel aan 

te doen.Eventueel  vaak de reiniging 

herhalen zonder te veel water te 

gebruiken.  Daardoor zullen de vlekken 

iets minder worden. 

• Het tapijt stinkt
 Er is  te nat gereinigd. U zult het tapijt  

geheel opnieuw moeten reinigen en 

goed droogzuigen. 

 Advies: hiermee niet te lang wachten,  

anders gaat het tapijt schimmelen.

• Het tapijt is snel weer vuil
 Er is teveel  reinigingsmiddel gebruikt 

of het vuil / water is niet voldoende 

uit het tapijt gezogen. U zult het tapijt  

geheel opnieuw moeten reinigen (met 

weinig tot geen chemie) en daarna goed 

droogzuigen. 

 Stap 3: Vloerbedekking reinigen 

TW Compact
• Sproeien - borstelen – zuigen 
 van grote tapijtoppervlakken
• Reinigt zeer effectief zowel bij 
 voorwaartse als achterwaartse 
 bewegingen
• De verstelbare beugel verzekert 
 een makkelijke ergonomische
 manier van reinigen

Vraag om een vrijblijvende demonstratie. 
En zie wat ‘n ongelofelijk verschil dat 
wij kunnen maken!

 1, 2, 3 Vloerreiniging 

BS 360

€ 3 9 5

TW Compact

€ 3 1 9 5.

Tukan drukspuit

€ 2 0



T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.
Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Uw Cleanfix dealer:

simply clean

Floormac Basic
• Eenvoudig  te bedienen 
 eenschijfsmachine 
• Ideaal voor onderhoud en 
 reiniging houten vloeren
• Geschikt voor thuis, kantoor, 
 boot, sanitaire ruimten, 
 trappen(huizen)
• Wordt geleverd met 
 padhouder + boenpad wit
• Multi inzetbaar door 
 optionele borstelring

Floormac Basic

3 9 5

 1, 2, 3 Vloerreiniging 

Tips voor onderhoud van 
houten vloeren

• Zand schuurt de vloer, stofzuig of veeg 
daarom dagelijks uw houten vloer.

• Schaf een goede schoonloopmat aan, 
 zo voorkom je inloop van vuil.
• Maak de vloer wekelijks schoon met de 

FloorMac  Basic.
• Plaats viltjes onder stoel- en tafelpoten, 
 zo voorkom je krassen.
• Wees voorzichtig met vocht op uw 
 houten vloer.
• Zorg voor een goede luchtvochtigheid.
• Bij vragen neem contact op met de 
	 Cleanfix	expert.

 
Onderhoud van olievloer
Heel belangrijk: Vloer vantevoren goed stofzuigen!

1. Soap Naturel OH 23:
 Reinigende en beschermende werking
 LE012 / € 15,40 per liter 
2. Oil Care OH 22:
 Onderhoudsolie voor wekelijkse verzorging
 LE006 / € 20,90 per liter
3. Vloerolie:
 Voor het totaal opnieuw oliën van houten vloeren 
 LE019 / € 36,75 per 0,75 liter

€

Borstelring optioneel


