
 

Geldig t/m juni 2018
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.

 1, 2, 3 Schrob je vloer 

Uw Cleanfix dealer:

simply clean

60 cm

RA 500 IBCT

€ 8 9 5 0.

INTRODUCTIE PRIJS

Geen ruimte is te moeilijk!

EdgeFix M
De EdgeFix M is de meest compacte variant 
van de EdgeFix excentrische machines. 

• Zeer geschikt voor het reinigen van kleine moeilijke 
 ruimtes of randen.
• De machine is volledig RVS uitgevoerd, oerdegelijk en zeer 
 gebruiksvriendelijk. 
• Werkoppervlak: 30 x 20 cm

Met het uitgebreide assortiment pads kunnen er zeer 
uiteenlopende schoonmaaktaken worden verricht. 

Multifunctioneel inzetbaar! 

Reinigen met een stoom-/extractiemachine =  DS 8 
Perfect inzetbaar overal waar hygiëne de eerste prioriteit heeft 
én de best mogelijke prestatie is vereist! 

• DS 8 werkt in principe alleen met pure stoom! 
• Volledig RVS boiler = gering onderhoud
• Ideaal voor het verwijderen van (huis)vetten, kalk en bacteriën
• Maakt de voegen eenvoudig volledig schoon

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

€ 2 1 2 5.

Foamfix

€ 3 9 9 5.

 1, 2, 3 Reinig je sanitair 

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

Ketelinhoud:
bruto 20 liter

XTRA: GRATIS
Brushpad voor 
grondige reiniging

NIEUW

Zien doet geloven! Bel voor een 
vrijblijvende demonstratie. 

Edgefix M

€ 9 5 0

Wilt u uw kennis vergroten? 
U kunt geheel kosteloos een training met ons 
assortiment Excentrische eenschijfsmachines en 
de diverse pads voor de zeer uiteenlopende 
schoonmaaktaken volgen. 

Info en aanmelden: 

www.cleanfix.nl tab ‘TRAINING’.

Trainingen

Grootse prestaties; 
extreme wendbaarheid
RA 500 IBCT

• Zeer smalle doorrijbreedte = deur / kassa breedte! 
• Geschikt voor 500 m2 – 5.000 m2

• De kleinste opzit-schrobzuigmachine in zijn klasse!
• Automatisch chemie doseren = CADS
• Ideaal voor sportlocaties, hallen en gangen
• Volledig geïntegreerde zuigmond
• Compleet met batterijen en geïntegreerde lader
• Keuze uit schrobborstel of padhouder

Standaard

Mobiel reinigen met schuim = Foamfix
In weinig tijd; veel m2 intensief reinigen in sanitaire ruimten! 
Hygiënisch werken; no-touch-cleaning!

3 stappen: 
1 Door middel van de lage druk pomp; inschuimen van 
 wanden, toiletpotten en vloeren
2 Schuim laten inwerken
3 Met lage druk de ingeschuimde oppervlakken afspuiten 

• Geen kapotte voegen
• Laag watergebruik
• Zeer precies werken bijv. om handdoekautomaat heen

Nu meteen aan de slag!
GRATIS STARTERSKIT 
1x Foam Zuur
1x Foam Alkalische

Lease en huur zijn beide mogelijk. 
Vraag naar de mogelijkheden. 

SW Special

€ 2 5 0



Xtra
1x can tapijtreiniger

bij aanschaf 
TW 311 / TW 411 

of TW Compact

bij aanschaf 
TW 311 / TW 411 

of TW Compact

Voor het innevelen van vlekken
• Tukan drukspuit 10 liter

simply clean

 1, 2, 3 Reinig je tapijt 

TW 411

• Extreem handzame tapijtreinigingsmachine  
• Optimale reiniging van textiele oppervlakken 
• Krachtige motor zuigt behandelde oppervlak bijna geheel droog
• Met optionele schrobadapter: ook evt. harde vloeren reinigen

TW 411

€ 4 9 5

In deze tijd waarbij tapijt niet meer van-
zelfsprekend is om te  kiezen als vloer-
bedekking, is de reiniging vaak het 
 ondergeschoven kindje. Vanzelfsprekend 
weet de echte specialist wel raad. Maar 
wist u dat u zelf met enige kennis en hulp 
van onze zijde dit ook goed kunt aanpak-
ken? 

Cleanfix heeft een mooi assortiment 
aan tapijtreinigers: 

Cleanfix heeft een zeer uitgebreid assortiment pads. Naast de ‘gewone’pads voert Cleanfix 
bijvoorbeeld ook diamant pads. Deze pads zijn voorzien van miljarden microscopische 
diamantjes die de vloer met alleen water schoonmaken/onderhouden. Deze pads kunnen 
voor bijna alle vloeren gebruikt worden. In combinatie met een Cleanfix eenschijfsmachi-
ne of schrob-/zuigmachine kunt u heel eenvoudig een vloer schoonmaken/onderhouden.

Uw voordelen:
• Besparing in schoonmaaktijd
• Geen periodiek onderhoud nodig
• Geen reinigingsmiddel nodig

TW 311 TapiFix 
Tapijtreinigingsmachine met 
elektroborstel

Deze machine combineert borstelreiniging 
met sproeiextractie d.w.z. injecteren van 
water en opzuigen van de vuiligheid. Ideaal 
om oppervlakten tot 250 m2 intensief te 
reinigen. Denk ook aan inloopmatten en 
losse tapijten. De TapiFix is krachtig door 
zijn zachte borstel, hierdoor krijgt u geen 
schade aan het tapijt. 
Ideale combinatiemachine!

TW 311 TAPIFIX

€ 9 7 5

TW Compact

De Cleanfix TW Compact is al jaren de 
ideale machine om grote  oppervlakten 

250 m2-2000 m2 gecombineerd te reinigen. 
D.m.v. van borstelreiniging en sproeiex-

tractie voor waarts én achterwaarts is het zeer 
gemakkelijk  werken met de machine. Doordat 

men achter de machine aanloopt, werk je 
ergo nomisch en zeer efficiënt. U kunt kiezen 
uit een harde of zachte borstel,  waardoor u 

vele typen tapijtondergronden kunt reinigen. 
Door de  optioneel beschikbare accessoires is 

de machine ook nog inzetbaar als meubel-
reiniger  of als schrobzuigmachine. 

Vraag om 
een vrij-

blijvende
demonstratie. 

Tukan drukspuit

€ 2 0

Model 2017
OPRUIMING

PowerDisc LS 

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

 XTRA: met padhouder

Pads maken uw machine 
multifunctioneel inzetbaar! 
Zie hieronder welke schoonmaak-
taken u met welke pad kunt doen! 

Kleuren / toepassing normale pads
Wit  Polijsten van schone/droge vloeren
Rood  Lichte en dagelijkse reinigingstaken, inclusief spraycleaning
Blauw  Middelzware schrobtaken, verwijderen oude vloerlagen
Groen  Zeer grondig schrobben/ lichte striptaken
Bruin  Middelzware striptaken
Zwart  Zware striptaken

Kleuren / toepassing diamant pads
Wit  Stap 1 Diamant-methode: 
 verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een zijdeglans
Rood  Grondig reinigen van versleten (natuur)stenen vloeren
Geel  Stap 2 Diamant-methode
Groen  Eindstap 3 methode en tevens geschikt voor 
 dagelijks vloeronderhoud
Retail oranje  Stap 1 voor dagelijkse/wekelijkse reiniging/bewerking
 na vloerrenovatie
Retail blauw  Stap 2 voor dagelijkse/wekelijkse reiniging/bewerking na
vloerrenovatie

Kleuren / toepassing speciale pads
Brush  Grondig schrobben van grove vloeren (met voegen)
Melamine  Onderhoud van keramische vloeren, marmer, terrazzo etc. 
 Nooit droog gebruiken
Combo melamine  Idem als melamine; door minder harde werking, langer te gebruiken
Microvezel  Dagelijkse reiniging van watervaste vloeren met zeer gering 
 watertoevoeging
High speed porko  Polijsten van vloer tot hoogglans (vloeren met harde vloerafwerking)
Maroon  Milieuvriendelijk strippen zonder chemie; alleen met water
Bonnet  Reinigen van zachte vloeren zoals tapijten, vloerbedekking etc.

< 250 m2

< 250 m2

TW Compact

€ 2 9 9 5.

<  250 -
2000 m2

Tijdens de training excentrisch reinigen (www.cleanfix.nl > tab Training) worden de 
mogelijkheden met het gebruik van pads uitgebreid behandeld. Meld u aan!

PowerDisc LS

€ 7 9 5


