
TW 411  
 •  Tapijtreinigingsmachine  met uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding

•  Ideaal voor optimale reiniging van vloerbedekking, stof-

fen meubels, auto-interieuren etc. 

•  Duidelijk zichtbaar vuil water

•  Krachtige zuigmotor: zeer droog oppervlak

•  Vloerbedekking/meubels zijn vrijwel meteen weer te 

gebruiken

Scrubby
 •  Compacte, accu-aangedreven eenschijfsmachine

 • Snoerloos

 • Ideaal voor hoeken, randen, nissen, plinten, plafonds etc. 

 • Met én zonder telescoopsteel te gebruiken 

 • Dus ook geschikt voor wanden  en werkbanken 

 • Mag op geen enkele schoonmaakwagen ontbreken! 

FloorMac Basic
 •  Zeer eenvoudig te bedienen eenschijfsmachine

 •  Kan zelfs met 1 vinger! 

 •  Geschikt voor parket, linoleum, tegels en tapijt

 •  Ideaal voor thuis, kantoor, boot, sanitaire ruimten, 

trappen(huizen) etc. 

S 10
 •  Zeer ergonomische stofzuiger 

 •  Ongeëvenaard in zuigvermogen

 •  5 Polypropyleen wielen (Ø 50 mm) = stabiel en wendbaar

 •  Kabellengte = 15 meter

 •  5 jaar garantie op polypropyleen delen 

Cleanfix reinigingsmachines worden met grote zorg ontwikkeld en geproduceerd in de eigen 
fabriek in Zwitserland. Hier wordt veel aandacht besteed aan kwalitatief hoogwaardige on-
derdelen en montage-methoden om een lange levensduur te garanderen. 

KIJK NU SNEL VERDER VOOR NOG MEER SUPERDEALS! 

Geldig t/m 15 april 2012

voorjaarsactie

Proudly 
made in
Switzerland

Introductie uitbreiding serie PowerDisc: PowerDisc HD Service: noodzaak voor het behoud van uw reinigingsmachines!

Cleanfix let ook op de kleintjes!

Desondanks is het regelmatig reinigen en onderhouden van deze profes-

sionele machines een absolute must. Reinigingsmachines worden veelal in 

zware werkomgevingen ingezet waarbij men gebruikmaakt van agressieve 

reinigingsmiddelen.

Om de kosten voor de totale levensduur zo laag mogelijk te houden heeft 

Cleanfix een simpel maar effectief SERVICE PLAN ontwikkeld. Hier-

mee behoudt u de optimale waarde van uw machine en/of machinepark. 

Het Cleanfix Service Plan omvat naar gelang van inzet en omgeving,  

periodiek onderhoud voor uw reinigingsmachine(s) bijv. 1,2 of 3 keer 

per jaar of zelfs full-service. Via een overeenkomst geeft u aan hoe vaak 

u service wenst voor uw machine.  Hier is een bepaald bedrag aan gekop-

peld. Handig is dat u precies weet wat u per jaar kwijt bent aan service 

en dat uw machine goed onderhouden wordt. 

De PowerDisc eenschijfsmachines overwinnen elke reinigingsopdracht met gemak! 
Geen uitdaging is hen te groot – van strippen tot onderhoud van harde vloeren,  het 
slijpen en boenen van parket  tot het kristalliseren van marmeren vloeren! 
Deze eenschijfsmachines zijn robuust, zeer wendbaar en garanderen door de trap-
loos verstelbare steel een ergonomische en comfortabele bediening.  Stil, krachtig 
en zonder trillingen zorgen zij voor een schoon en glanzend resultaat. Deze machines 
worden  voor de volle 100 % in de eigen fabriek in Zwitserland geproduceerd – de 
beste kwaliteit is hiermee gegarandeerd.

Bezoek Cleanfix stand: 01.405

8 t/m 11 mei

Bezoek Cleanfix 
stand: 01.405
8 t/m 11 mei

Toepassing o.a. : 

• Strippen, schrobben, tapijtreinigen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Dé standaardmachine voor strippen 

en onderhoud van vloeren. De machine 

werkt geruisloos dankzij de snaaraandrij-

ving. Extra gewicht voor meer borstel-

druk is optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Boenen, sprayreinigen 

• High Speed machine 410 1/minuut. 

•  Ideaal voor het boenen en sprayreinigen 

van vloeren. 

•  Extra gewicht voor meer borsteldruk is 

optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Schrobben, kristalliseren, slijpen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Deze Heavy Duty uitvoering weegt 

inclusief standaard geleverd intern en 

extern gewicht 43 kg. 

•  Deze machine is nog extra te verzwaren 

door de optioneel verkrijgbaar extra 

gewichten (2 x 4 kg) = totaal 51 kg.  

Ideaal voor bijv. het kristalliseren van 

kalkhoudende natuurstenen vloeren.

PowerDisc LS 
Low Speed

PowerDisc HS
High Speed

PowerDisc HD
Heavy Duty

Zie introductie-actie  
binnenzijde!

Schrobben met de PowerDisc LS. Parket boenen met PowerDisc HS Kristalliseren van een marmeren 
vloer met PowerDisc HD

NieuwNieuwNieuw

Even voorstellen: onze service monteurs Pepijn Besselink, Peter ter Horst, Emyle Coenen

Even voorstellen: Thijs Stolwijk plant voor u de service in.

Uw Cleanfix Dealer:

T +31 (0)499 - 55 00 33 | www.cleanfix.nl 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.

s i m p l y  c l e a n

Herkent u dit? U sluit een contract en komt hier niet meer vanaf!

Bij het Cleanfix Service Plan kennen wij dit niet. Wij hebben nl. geen 

kleine lettertjes.  

U kunt te allen tijde per direct en kosteloos aangeven dat u geen  

gebruik meer wenst te maken van onze service.  

Het Cleanfix SERVICE PLAN:
 Geen vaste verplichtingen  Inclusief keuringen 

 Optimaal behoud van uw machine(s)  Geplande afspraak 

 Voorrang bij calamiteiten   Betaling achteraf

 Mogelijkheid van leenmachine

Wenst u informatie over prijzen? Ga naar www.cleanfix.nl (tab Service) 

voor de tarieven en overeenkomst Cleanfix Service Plan.

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

van € 450,-

voor € 299,-

van € 485,-

voor € 389,-

van € 245,-

voor € 149,-

van € 595,-

voor € 479,-

Demonstratie? 

Kijk voor demo-film op  

www.cleanfix.nl/assortiment/downloads

TW 411

SCRUBBY

S10

FLOORMAC BASIC



PowerDisc HD 
 • 160 Omwentelingen per minuut

 • Krachtig en veelzijdig

 • Standaard gewicht: 43 kg! 

 • Optioneel nog te verzwaren naar ; 51 kg! 

 • Kabellengte 12,5 meter

 • Leverbaar met diverse pads en borstels

SW 21 Aqua 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

• Kabellengte 10 meter

SW 50 Prof: 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

 •  Kabellengte 15 meter

Proudly 
made in
Switzerland

Reinigen met schuim

Reinigen met stoom

Effectief schrobben

Foamfix schuimreiniger: totaal geen contact 

met vervuild oppervlak en chemie!

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 Foamfix! 

Wilt u zien wat de Foamfix voor u kan betekenen! Bel dan nu 

met uw Cleanfix dealer voor een vrijblijvende demonstratie. 

Laat u overtuigen!

!4-in-1 machine: 

1. Schuimreiniger

2. Waterzuiger

3. Schrob-/zuigmachine

4. Tapijtreinigingsmachine

Overal waar, hygiëne de eerste prioriteit heeft en de best mogelijk prestatie vereist is , 

is de DS 8 de juiste machine! Zelfs ingedroogde en hardnekkige vervuiling wordt met 

behulp van minimaal reinigingsmiddel, opgelost en direct opgezogen.  Vet, olie of andere 

vervuilingen vormen geen enkel probleem voor de DS 8. 

Wanden, vloeren  en ramen  worden hygiënisch gereinigd en zijn weer als nieuw. De DS 

8 werkt alleen met pure stoom, dus zonder reinigingsmiddel. Is reinigingsmiddel om de 

een of andere reden toch echt nodig dan kan het betreffende oppervlak daarmee vante-

voren worden behandeld. Alleen daar waar het echt nodig is en ook hoeveel als nodig is. 

Dat spaart reinigingsmiddel. Dat spaart het mileu! 

Probeer de DS 8 ook eens op uw eigen locatie.  

Bel voor een vrijblijvende demonstratie!

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide  

productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide product- 

brochure op www.cleanfix.nl

RA 505 IBC

FOAMFIX

DS 8

van € 4.725,-

voor € 3.799,-

van € 5.000,40

voor € 3.999,-

van € 2.485,-

voor € 1.999,-

RA 505 IBC
	 •   Platte borstelkop 

	 •   Makkelijk te besturen

	 •   Verplaatst zichzelf voorwaarts (borstelrotatie)

	 • Ergonomisch door het hypermoderne design

 • Keuze uit schrobborstel of padhouder

RA 505 IBC

Alle batterij-machines compleet met:
• Schrobborstel(s) • Lader • Onderhoudsvrije batterijen

Advies nodig!  Vraag vrijblijvend een demo-afspraak aan!

Innovatief schrobben zonder inzet van personeel
De Robo 40 is een uiterst intelligente  en wendbare schrob-/zuigrobot. Er is  gebruik gemaakt  van de meest geavanceerde en innova-

tieve schoonmaaktechnologie ter wereld.

Na het vullen van de tank met water/chemie kan de Robo 40 geheel zelfstandig (zonder personeel) een ruimte schrobben/zuigen in  

1 arbeidsgang. De Robo 40 is het meest geschikt voor het schrobben van grote, open ruimten zoals bijvoorbeeld gymzalen/sporthallen.

De Robo 40 heeft een gegarandeerde terugverdienperiode d.m.v. :

• Vermindering van personeelsuren

• Besparing op reinigingsmiddelen

Wilt u nu meteen de Robo 40 aan het werk zien? 

Kijk dan op www.cleanfix.nl voor de demo-film  

en voor de uitgebreide productbrochure.

Heeft u interesse? Vraag uw Cleanfix dealer om een demonstratie.

Inhoud ketel:  
22 liter

Inhoud ketel:  
50 liter

SW 21 Aqua (los)
Actieprijs: 329,-       

SW 50 Prof (los)
Actieprijs: 849,-      

Set
PowerDisc HD + SW 21 Aqua        

van € 1.821,35

voor € 1.299,-

Set
PowerDisc HD + SW 50 Prof        

van € 2.436,35

voor € 1.799,-

PowerDisc HD

van € 1.336,20

voor € 999,-

Nieuw

= Incl. Platinum Full Service 

t.w.v. 820,00

van € 11.810,-

voor € 10.249,-



PowerDisc HD 
 • 160 Omwentelingen per minuut

 • Krachtig en veelzijdig

 • Standaard gewicht: 43 kg! 

 • Optioneel nog te verzwaren naar ; 51 kg! 

 • Kabellengte 12,5 meter

 • Leverbaar met diverse pads en borstels

SW 21 Aqua 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

• Kabellengte 10 meter

SW 50 Prof: 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

 •  Kabellengte 15 meter

Proudly 
made in
Switzerland

Reinigen met schuim

Reinigen met stoom

Effectief schrobben

Foamfix schuimreiniger: totaal geen contact 

met vervuild oppervlak en chemie!

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 Foamfix! 

Wilt u zien wat de Foamfix voor u kan betekenen! Bel dan nu 

met uw Cleanfix dealer voor een vrijblijvende demonstratie. 

Laat u overtuigen!

!4-in-1 machine: 

1. Schuimreiniger

2. Waterzuiger

3. Schrob-/zuigmachine

4. Tapijtreinigingsmachine

Overal waar, hygiëne de eerste prioriteit heeft en de best mogelijk prestatie vereist is , 

is de DS 8 de juiste machine! Zelfs ingedroogde en hardnekkige vervuiling wordt met 

behulp van minimaal reinigingsmiddel, opgelost en direct opgezogen.  Vet, olie of andere 

vervuilingen vormen geen enkel probleem voor de DS 8. 

Wanden, vloeren  en ramen  worden hygiënisch gereinigd en zijn weer als nieuw. De DS 

8 werkt alleen met pure stoom, dus zonder reinigingsmiddel. Is reinigingsmiddel om de 

een of andere reden toch echt nodig dan kan het betreffende oppervlak daarmee vante-

voren worden behandeld. Alleen daar waar het echt nodig is en ook hoeveel als nodig is. 

Dat spaart reinigingsmiddel. Dat spaart het mileu! 

Probeer de DS 8 ook eens op uw eigen locatie.  

Bel voor een vrijblijvende demonstratie!

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide  

productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide product- 

brochure op www.cleanfix.nl

RA 505 IBC

FOAMFIX

DS 8

van € 4.725,-

voor € 3.799,-

van € 5.000,40

voor € 3.999,-

van € 2.485,-

voor € 1.999,-

RA 505 IBC
	 •   Platte borstelkop 

	 •   Makkelijk te besturen

	 •   Verplaatst zichzelf voorwaarts (borstelrotatie)

	 • Ergonomisch door het hypermoderne design

 • Keuze uit schrobborstel of padhouder

RA 505 IBC

Alle batterij-machines compleet met:
• Schrobborstel(s) • Lader • Onderhoudsvrije batterijen

Advies nodig!  Vraag vrijblijvend een demo-afspraak aan!

Innovatief schrobben zonder inzet van personeel
De Robo 40 is een uiterst intelligente  en wendbare schrob-/zuigrobot. Er is  gebruik gemaakt  van de meest geavanceerde en innova-

tieve schoonmaaktechnologie ter wereld.

Na het vullen van de tank met water/chemie kan de Robo 40 geheel zelfstandig (zonder personeel) een ruimte schrobben/zuigen in  

1 arbeidsgang. De Robo 40 is het meest geschikt voor het schrobben van grote, open ruimten zoals bijvoorbeeld gymzalen/sporthallen.

De Robo 40 heeft een gegarandeerde terugverdienperiode d.m.v. :

• Vermindering van personeelsuren

• Besparing op reinigingsmiddelen

Wilt u nu meteen de Robo 40 aan het werk zien? 

Kijk dan op www.cleanfix.nl voor de demo-film  

en voor de uitgebreide productbrochure.

Heeft u interesse? Vraag uw Cleanfix dealer om een demonstratie.

Inhoud ketel:  
22 liter

Inhoud ketel:  
50 liter

SW 21 Aqua (los)
Actieprijs: 329,-       

SW 50 Prof (los)
Actieprijs: 849,-      

Set
PowerDisc HD + SW 21 Aqua        

van € 1.821,35

voor € 1.299,-

Set
PowerDisc HD + SW 50 Prof        

van € 2.436,35

voor € 1.799,-

PowerDisc HD

van € 1.336,20

voor € 999,-

Nieuw

= Incl. Platinum Full Service 

t.w.v. 820,00

van € 11.810,-

voor € 10.249,-



PowerDisc HD 
 • 160 Omwentelingen per minuut

 • Krachtig en veelzijdig

 • Standaard gewicht: 43 kg! 

 • Optioneel nog te verzwaren naar ; 51 kg! 

 • Kabellengte 12,5 meter

 • Leverbaar met diverse pads en borstels

SW 21 Aqua 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

• Kabellengte 10 meter

SW 50 Prof: 
 • 5 jaar garantie op polypropyleen delen

 •  Kabellengte 15 meter

Proudly 
made in
Switzerland

Reinigen met schuim

Reinigen met stoom

Effectief schrobben

Foamfix schuimreiniger: totaal geen contact 

met vervuild oppervlak en chemie!

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 Foamfix! 

Wilt u zien wat de Foamfix voor u kan betekenen! Bel dan nu 

met uw Cleanfix dealer voor een vrijblijvende demonstratie. 

Laat u overtuigen!

!4-in-1 machine: 

1. Schuimreiniger

2. Waterzuiger

3. Schrob-/zuigmachine

4. Tapijtreinigingsmachine

Overal waar, hygiëne de eerste prioriteit heeft en de best mogelijk prestatie vereist is , 

is de DS 8 de juiste machine! Zelfs ingedroogde en hardnekkige vervuiling wordt met 

behulp van minimaal reinigingsmiddel, opgelost en direct opgezogen.  Vet, olie of andere 

vervuilingen vormen geen enkel probleem voor de DS 8. 

Wanden, vloeren  en ramen  worden hygiënisch gereinigd en zijn weer als nieuw. De DS 

8 werkt alleen met pure stoom, dus zonder reinigingsmiddel. Is reinigingsmiddel om de 

een of andere reden toch echt nodig dan kan het betreffende oppervlak daarmee vante-

voren worden behandeld. Alleen daar waar het echt nodig is en ook hoeveel als nodig is. 

Dat spaart reinigingsmiddel. Dat spaart het mileu! 

Probeer de DS 8 ook eens op uw eigen locatie.  

Bel voor een vrijblijvende demonstratie!

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide  

productbrochure op www.cleanfix.nl

Kijk voor de uitgebreide product- 

brochure op www.cleanfix.nl

RA 505 IBC

FOAMFIX

DS 8

van € 4.725,-

voor € 3.799,-

van € 5.000,40

voor € 3.999,-

van € 2.485,-

voor € 1.999,-

RA 505 IBC
	 •   Platte borstelkop 

	 •   Makkelijk te besturen

	 •   Verplaatst zichzelf voorwaarts (borstelrotatie)

	 • Ergonomisch door het hypermoderne design

 • Keuze uit schrobborstel of padhouder

RA 505 IBC

Alle batterij-machines compleet met:
• Schrobborstel(s) • Lader • Onderhoudsvrije batterijen

Advies nodig!  Vraag vrijblijvend een demo-afspraak aan!

Innovatief schrobben zonder inzet van personeel
De Robo 40 is een uiterst intelligente  en wendbare schrob-/zuigrobot. Er is  gebruik gemaakt  van de meest geavanceerde en innova-

tieve schoonmaaktechnologie ter wereld.

Na het vullen van de tank met water/chemie kan de Robo 40 geheel zelfstandig (zonder personeel) een ruimte schrobben/zuigen in  

1 arbeidsgang. De Robo 40 is het meest geschikt voor het schrobben van grote, open ruimten zoals bijvoorbeeld gymzalen/sporthallen.

De Robo 40 heeft een gegarandeerde terugverdienperiode d.m.v. :

• Vermindering van personeelsuren

• Besparing op reinigingsmiddelen

Wilt u nu meteen de Robo 40 aan het werk zien? 

Kijk dan op www.cleanfix.nl voor de demo-film  

en voor de uitgebreide productbrochure.

Heeft u interesse? Vraag uw Cleanfix dealer om een demonstratie.

Inhoud ketel:  
22 liter

Inhoud ketel:  
50 liter

SW 21 Aqua (los)
Actieprijs: 329,-       

SW 50 Prof (los)
Actieprijs: 849,-      

Set
PowerDisc HD + SW 21 Aqua        

van € 1.821,35

voor € 1.299,-

Set
PowerDisc HD + SW 50 Prof        

van € 2.436,35

voor € 1.799,-

PowerDisc HD

van € 1.336,20

voor € 999,-

Nieuw

= Incl. Platinum Full Service 

t.w.v. 820,00

van € 11.810,-

voor € 10.249,-



TW 411  
 •  Tapijtreinigingsmachine  met uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding

•  Ideaal voor optimale reiniging van vloerbedekking, stof-

fen meubels, auto-interieuren etc. 

•  Duidelijk zichtbaar vuil water

•  Krachtige zuigmotor: zeer droog oppervlak

•  Vloerbedekking/meubels zijn vrijwel meteen weer te 

gebruiken

Scrubby
 •  Compacte, accu-aangedreven eenschijfsmachine

 • Snoerloos

 • Ideaal voor hoeken, randen, nissen, plinten, plafonds etc. 

 • Met én zonder telescoopsteel te gebruiken 

 • Dus ook geschikt voor wanden  en werkbanken 

 • Mag op geen enkele schoonmaakwagen ontbreken! 

FloorMac Basic
 •  Zeer eenvoudig te bedienen eenschijfsmachine

 •  Kan zelfs met 1 vinger! 

 •  Geschikt voor parket, linoleum, tegels en tapijt

 •  Ideaal voor thuis, kantoor, boot, sanitaire ruimten, 

trappen(huizen) etc. 

S 10
 •  Zeer ergonomische stofzuiger 

 •  Ongeëvenaard in zuigvermogen

 •  5 Polypropyleen wielen (Ø 50 mm) = stabiel en wendbaar

 •  Kabellengte = 15 meter

 •  5 jaar garantie op polypropyleen delen 

Cleanfix reinigingsmachines worden met grote zorg ontwikkeld en geproduceerd in de eigen 
fabriek in Zwitserland. Hier wordt veel aandacht besteed aan kwalitatief hoogwaardige on-
derdelen en montage-methoden om een lange levensduur te garanderen. 

KIJK NU SNEL VERDER VOOR NOG MEER SUPERDEALS! 

Geldig t/m 15 april 2012

voorjaarsactie

Proudly 
made in
Switzerland

Introductie uitbreiding serie PowerDisc: PowerDisc HD Service: noodzaak voor het behoud van uw reinigingsmachines!

Cleanfix let ook op de kleintjes!

Desondanks is het regelmatig reinigen en onderhouden van deze profes-

sionele machines een absolute must. Reinigingsmachines worden veelal in 

zware werkomgevingen ingezet waarbij men gebruikmaakt van agressieve 

reinigingsmiddelen.

Om de kosten voor de totale levensduur zo laag mogelijk te houden heeft 

Cleanfix een simpel maar effectief SERVICE PLAN ontwikkeld. Hier-

mee behoudt u de optimale waarde van uw machine en/of machinepark. 

Het Cleanfix Service Plan omvat naar gelang van inzet en omgeving,  

periodiek onderhoud voor uw reinigingsmachine(s) bijv. 1,2 of 3 keer 

per jaar of zelfs full-service. Via een overeenkomst geeft u aan hoe vaak 

u service wenst voor uw machine.  Hier is een bepaald bedrag aan gekop-

peld. Handig is dat u precies weet wat u per jaar kwijt bent aan service 

en dat uw machine goed onderhouden wordt. 

De PowerDisc eenschijfsmachines overwinnen elke reinigingsopdracht met gemak! 
Geen uitdaging is hen te groot – van strippen tot onderhoud van harde vloeren,  het 
slijpen en boenen van parket  tot het kristalliseren van marmeren vloeren! 
Deze eenschijfsmachines zijn robuust, zeer wendbaar en garanderen door de trap-
loos verstelbare steel een ergonomische en comfortabele bediening.  Stil, krachtig 
en zonder trillingen zorgen zij voor een schoon en glanzend resultaat. Deze machines 
worden  voor de volle 100 % in de eigen fabriek in Zwitserland geproduceerd – de 
beste kwaliteit is hiermee gegarandeerd.

Bezoek Cleanfix stand: 01.405

8 t/m 11 mei

Bezoek Cleanfix 
stand: 01.405
8 t/m 11 mei

Toepassing o.a. : 

• Strippen, schrobben, tapijtreinigen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Dé standaardmachine voor strippen 

en onderhoud van vloeren. De machine 

werkt geruisloos dankzij de snaaraandrij-

ving. Extra gewicht voor meer borstel-

druk is optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Boenen, sprayreinigen 

• High Speed machine 410 1/minuut. 

•  Ideaal voor het boenen en sprayreinigen 

van vloeren. 

•  Extra gewicht voor meer borsteldruk is 

optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Schrobben, kristalliseren, slijpen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Deze Heavy Duty uitvoering weegt 

inclusief standaard geleverd intern en 

extern gewicht 43 kg. 

•  Deze machine is nog extra te verzwaren 

door de optioneel verkrijgbaar extra 

gewichten (2 x 4 kg) = totaal 51 kg.  

Ideaal voor bijv. het kristalliseren van 

kalkhoudende natuurstenen vloeren.

PowerDisc LS 
Low Speed

PowerDisc HS
High Speed

PowerDisc HD
Heavy Duty

Zie introductie-actie  
binnenzijde!

Schrobben met de PowerDisc LS. Parket boenen met PowerDisc HS Kristalliseren van een marmeren 
vloer met PowerDisc HD

NieuwNieuwNieuw

Even voorstellen: onze service monteurs Pepijn Besselink, Peter ter Horst, Emyle Coenen

Even voorstellen: Thijs Stolwijk plant voor u de service in.

Uw Cleanfix Dealer:

T +31 (0)499 - 55 00 33 | www.cleanfix.nl 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.

s i m p l y  c l e a n

Herkent u dit? U sluit een contract en komt hier niet meer vanaf!

Bij het Cleanfix Service Plan kennen wij dit niet. Wij hebben nl. geen 

kleine lettertjes.  

U kunt te allen tijde per direct en kosteloos aangeven dat u geen  

gebruik meer wenst te maken van onze service.  

Het Cleanfix SERVICE PLAN:
 Geen vaste verplichtingen  Inclusief keuringen 

 Optimaal behoud van uw machine(s)  Geplande afspraak 

 Voorrang bij calamiteiten   Betaling achteraf

 Mogelijkheid van leenmachine

Wenst u informatie over prijzen? Ga naar www.cleanfix.nl (tab Service) 

voor de tarieven en overeenkomst Cleanfix Service Plan.

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

van € 450,-

voor € 299,-

van € 485,-

voor € 389,-

van € 245,-

voor € 149,-

van € 595,-

voor € 479,-

Demonstratie? 

Kijk voor demo-film op  

www.cleanfix.nl/assortiment/downloads

TW 411

SCRUBBY

S10

FLOORMAC BASIC



TW 411  
 •  Tapijtreinigingsmachine  met uitstekende prijs-kwaliteit-

verhouding

•  Ideaal voor optimale reiniging van vloerbedekking, stof-

fen meubels, auto-interieuren etc. 

•  Duidelijk zichtbaar vuil water

•  Krachtige zuigmotor: zeer droog oppervlak

•  Vloerbedekking/meubels zijn vrijwel meteen weer te 

gebruiken

Scrubby
 •  Compacte, accu-aangedreven eenschijfsmachine

 • Snoerloos

 • Ideaal voor hoeken, randen, nissen, plinten, plafonds etc. 

 • Met én zonder telescoopsteel te gebruiken 

 • Dus ook geschikt voor wanden  en werkbanken 

 • Mag op geen enkele schoonmaakwagen ontbreken! 

FloorMac Basic
 •  Zeer eenvoudig te bedienen eenschijfsmachine

 •  Kan zelfs met 1 vinger! 

 •  Geschikt voor parket, linoleum, tegels en tapijt

 •  Ideaal voor thuis, kantoor, boot, sanitaire ruimten, 

trappen(huizen) etc. 

S 10
 •  Zeer ergonomische stofzuiger 

 •  Ongeëvenaard in zuigvermogen

 •  5 Polypropyleen wielen (Ø 50 mm) = stabiel en wendbaar

 •  Kabellengte = 15 meter

 •  5 jaar garantie op polypropyleen delen 

Cleanfix reinigingsmachines worden met grote zorg ontwikkeld en geproduceerd in de eigen 
fabriek in Zwitserland. Hier wordt veel aandacht besteed aan kwalitatief hoogwaardige on-
derdelen en montage-methoden om een lange levensduur te garanderen. 

KIJK NU SNEL VERDER VOOR NOG MEER SUPERDEALS! 

Geldig t/m 15 april 2012

voorjaarsactie

Proudly 
made in
Switzerland

Introductie uitbreiding serie PowerDisc: PowerDisc HD Service: noodzaak voor het behoud van uw reinigingsmachines!

Cleanfix let ook op de kleintjes!

Desondanks is het regelmatig reinigen en onderhouden van deze profes-

sionele machines een absolute must. Reinigingsmachines worden veelal in 

zware werkomgevingen ingezet waarbij men gebruikmaakt van agressieve 

reinigingsmiddelen.

Om de kosten voor de totale levensduur zo laag mogelijk te houden heeft 

Cleanfix een simpel maar effectief SERVICE PLAN ontwikkeld. Hier-

mee behoudt u de optimale waarde van uw machine en/of machinepark. 

Het Cleanfix Service Plan omvat naar gelang van inzet en omgeving,  

periodiek onderhoud voor uw reinigingsmachine(s) bijv. 1,2 of 3 keer 

per jaar of zelfs full-service. Via een overeenkomst geeft u aan hoe vaak 

u service wenst voor uw machine.  Hier is een bepaald bedrag aan gekop-

peld. Handig is dat u precies weet wat u per jaar kwijt bent aan service 

en dat uw machine goed onderhouden wordt. 

De PowerDisc eenschijfsmachines overwinnen elke reinigingsopdracht met gemak! 
Geen uitdaging is hen te groot – van strippen tot onderhoud van harde vloeren,  het 
slijpen en boenen van parket  tot het kristalliseren van marmeren vloeren! 
Deze eenschijfsmachines zijn robuust, zeer wendbaar en garanderen door de trap-
loos verstelbare steel een ergonomische en comfortabele bediening.  Stil, krachtig 
en zonder trillingen zorgen zij voor een schoon en glanzend resultaat. Deze machines 
worden  voor de volle 100 % in de eigen fabriek in Zwitserland geproduceerd – de 
beste kwaliteit is hiermee gegarandeerd.

Bezoek Cleanfix stand: 01.405

8 t/m 11 mei

Bezoek Cleanfix 
stand: 01.405
8 t/m 11 mei

Toepassing o.a. : 

• Strippen, schrobben, tapijtreinigen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Dé standaardmachine voor strippen 

en onderhoud van vloeren. De machine 

werkt geruisloos dankzij de snaaraandrij-

ving. Extra gewicht voor meer borstel-

druk is optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Boenen, sprayreinigen 

• High Speed machine 410 1/minuut. 

•  Ideaal voor het boenen en sprayreinigen 

van vloeren. 

•  Extra gewicht voor meer borsteldruk is 

optioneel verkrijgbaar.

Toepassing o.a.: 

• Schrobben, kristalliseren, slijpen

• Low Speed machine 160 1/minuut. 

•  Deze Heavy Duty uitvoering weegt 

inclusief standaard geleverd intern en 

extern gewicht 43 kg. 

•  Deze machine is nog extra te verzwaren 

door de optioneel verkrijgbaar extra 

gewichten (2 x 4 kg) = totaal 51 kg.  

Ideaal voor bijv. het kristalliseren van 

kalkhoudende natuurstenen vloeren.

PowerDisc LS 
Low Speed

PowerDisc HS
High Speed

PowerDisc HD
Heavy Duty

Zie introductie-actie  
binnenzijde!

Schrobben met de PowerDisc LS. Parket boenen met PowerDisc HS Kristalliseren van een marmeren 
vloer met PowerDisc HD

NieuwNieuwNieuw

Even voorstellen: onze service monteurs Pepijn Besselink, Peter ter Horst, Emyle Coenen

Even voorstellen: Thijs Stolwijk plant voor u de service in.

Uw Cleanfix Dealer:

T +31 (0)499 - 55 00 33 | www.cleanfix.nl 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud.

s i m p l y  c l e a n

Herkent u dit? U sluit een contract en komt hier niet meer vanaf!

Bij het Cleanfix Service Plan kennen wij dit niet. Wij hebben nl. geen 

kleine lettertjes.  

U kunt te allen tijde per direct en kosteloos aangeven dat u geen  

gebruik meer wenst te maken van onze service.  

Het Cleanfix SERVICE PLAN:
 Geen vaste verplichtingen  Inclusief keuringen 

 Optimaal behoud van uw machine(s)  Geplande afspraak 

 Voorrang bij calamiteiten   Betaling achteraf

 Mogelijkheid van leenmachine

Wenst u informatie over prijzen? Ga naar www.cleanfix.nl (tab Service) 

voor de tarieven en overeenkomst Cleanfix Service Plan.

Kijk voor de uitgebreide productbrochure op www.cleanfix.nl

van € 450,-

voor € 299,-

van € 485,-

voor € 389,-

van € 245,-

voor € 149,-

van € 595,-

voor € 479,-

Demonstratie? 

Kijk voor demo-film op  

www.cleanfix.nl/assortiment/downloads
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