
simply cleansimply clean simply clean

ra 505 ibc

.8 8 88 8 4 2 03€

> 50 cm

RA 505 IBC: Effectief schrobben van 
                       (middel)grote oppervlakken!

• Platte borstelkop; kan op moeilijke plaatsen 
schrobben

• Makkelijk te besturen
• Minimum aan elektronica in machine
• Ergonomisch door het hypermoderne design
• Inclusief geïntegreerd laadapparaat, 

2 x 12 V / 76 Ah Gel-batterijen en 
schrobborstel

         Of met inruil van uw 
oude schrobzuigmachine 
(ongeacht merk of staat)!

werkbreedte uw extra korting
< 40 cm 200,00
40-50 cm 250,00
> 50 cm 350,00

European Cleaning Machines Recycling

Geldig t/m 30 juni 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

MEGA
INRUILACTIE

scan deze code 
om de demofi lm 

te bekijken

DS 8 werkt in principe alleen met pure stoom! 
Is reinigingsmiddel om de één of andere reden toch echt nodig dan kan het betreffende oppervlak 
daarmee van tevoren worden behandeld. Alleen daar waar het echt nodig is én ook hoeveel als nodig is. 
Dat spaart reinigingsmiddel. Dat spaart het mileu! 

DS 8 is perfect inzetbaar waar : 
• hygiëne de eerste prioriteit heeft 
• én de best mogelijke prestatie is vereist! 
Denk aan: vloeren en wanden in keukens, sanitaire ruimten, industrie etc. 

U moet deze machine echt zelf proberen op uw eigen locatie. 
Zien doet geloven! Bel voor een vrijblijvende demonstratie. 

Door de optioneel te bestellen accessoires 
is de DS 8 zeer multifunctioneel inzetbaar!

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op 
www.cleanfi x.nl/assortiment/downloads.

scan deze code 
om de demofi lm 

te bekijken

DS 8

.8 8 88 8 2 5 02€

Kabeloprolsysteem

Maximaal stabiele en wendbare stofzuiger

• 2 x Vaste achterwielen en 
 1 x zwenkwiel aan voorzijde
• Kabeloprolsysteem in de kop
• HEPA fi lter voor extra fi ltratie 
• Schokbestendige metalen ketel
• Ergonomisch verantwoorde voet-

bediende aan/uit schakelaar
• Parkeerstandaard voor zuigbuis

XTRA 1 pak à 10 stuks stofzakken

Met trots introduceren wij de S 07 Plus! 
Inclusief kabeloprolsysteem en HEPA fi lter. 

introductieprijs

8 8 88 8 6 91€

REINIGEN MET STOOM! INTRODUCTIE: S 07 PLUS



simply cleansimply clean

RA 330 IBC

.8 8 88 8 1 9 59€

46 cm

35 cm

RA 330 IBC

RA 3o0 E

.8 8 88 8 1 9 54€ FloorMac DeLuxe
• Zeer eenvoudige te bedienen 

eenschijfsmachine  voor alle typen vloeren
• Kan zelfs met 1 vinger! 
• 1450 oscillerende bewegingen per minuut
• Geschikt voor thuis, kantoor, boot, sanitaire 

ruimten, trappen( huizen) etc. 
• Wordt geleverd inclusief boenpad wit, 

microvezel pad, padhouder, tank(houder), Vloerreiniger 1 liter en 
Clean Polish 500 ml

Ook ideaal in combinatie met SW 21 Aqua 
voor het schrobben én zuigen van kleine 
ruimten

Compact schrobben & zuigen van ruimten 20 - 500 m2

RA 300 E
• Compacte schrob-/zuigmachine met 2 

schijfborstels voor alle harde vloeren in 
kleinere rumten

• Reinigt bij zowel voorwaartse als 
achterwaartse beweging

• Met 7,5 meter netsnoer
• Verstelbare duwbeugel maakt reinigen 

onder tafels mogelijk
• Wilt u er ook tapijt mee reinigen? 

Dat kan met de optionele accessoires-kit!
 Ook heel handig voor onder stoelen!

52 cm

33 cm

scan deze 
code om de 
demofi lm te 
bekijken

• Met batterij + geïntegreerd laadapparaat
• Werkcapaciteit 45-60 minuten
• Verstelbare duwbeugel maakt reinigen onder 

tafels mogelijk
• De afneembare tank maakt ledigen van het 

vuile water zeer eenvoudig
• De 2 contra-roterende borstels maken ook 

diepe voegen of veiligheidsvloeren hygiënisch 
schoon 

• Reinigt bij zowel voorwaartse als achterwaartse 
beweging

44 cm

sw 21 aqua

8 8 88 8 5 03€

R44-190/380

.8 8 88 8 1 9 54€

Vloerreiniging voor de professional!

SW 21 Aqua
• Superkrachtige waterzuiger
• 5 jaar garantie op polypropyleen delen
• Kabellengte 10 meter
• Stabiel – 4 zwenkwielen
• Schuimreducerende vlotter
• Grote Ø 80 mm wielen, eenvoudig over 

obstakels/drempels
• Professionele 37 cm brede 

waterzuigmond
• Extra lange zuigset van 4 meter
• RVS buizen

R 44-190/380 Duo Speed 
• Krachtige eenschijfsmachine 

voor schrobben én boenen
• Keuzemogelijkheid in borsteltoerental: 190 of 380 toeren!

Inhoud ketel:
22 liter

Nu XTRA met:
• Paddriver PRO (combinatie van borstel/pad)
• 5 stuks pads 15” (kleur naar keuze)

FLOORMAC DEluxE

8 8 88 8 5 04€
scan deze code 

om de demofi lm 
te bekijken

setprijs

floormac deluxe

+ SW 21 aqua

8 8 88 8 5 07€

Is het een borstel? NEE! 
Is het een pad? NEE! 
De Paddriver PRO is het beste van twee producten. 
Voor de vlakke gedeelten op de vloer wordt de pad gebruikt, voor de voegen/gaten 
en oneffenheden de borstelrand. Hierdoor wordt uw vloer gegarandeerd schoner!
De borstelrand rondom de Paddriver PRO heeft verschillende borstelhoogtes waardoor voegen en 
gaten uitstekend worden gereinigd. Normaliter lukt dit niet met alleen een pad. 
Omgekeerd kunt u alleen met een borstel niet altijd alle oppervlakten schoon krijgen.  NU WEL! 
Doel: Grondig schrobben van zowel lage (voegen) als hoge delen van een vloer. 
Voordeel: U hoeft tijdens uw schoonmaakwerkzaamheden niet te wisselen van borstel/pad. 
Ideaal voor: 
• zowel verzegelde als onverzegelde cementdekvloeren
• terrazzo
• pvc vloeren
• keramische of natuurstenen tegels
• linoleum 
• Perfect voor oneven vloeren en vloeren met smalle voegen. 

INTRODUCTIE PADDRIVER PRO

setprijs

R44 Duospeed

+ edgefix

+ SW 21 aqua

.8 8 88 8 2 9 53€

edgefix

8 8 85 9 95€

borstel

15” Pad 
Edgefi x
• Ideale oplossing voor reiniging langs randen!
• Of voor kleine oppervlakken (toilet, trap etc.)
• Maakt 3.000 voor- en achterwaartse bewegingen per minuut
• Hier kan geen doodlebug tegenop!
• 12 meter snoer

• Wordt geleverd met 20 stuks Maroon Chemical Free Stripping pads

NIEUW

inclusief:

introductieprijs

8 8 88 8 9 9€


