TAPIJTREINIGING

LUCHTREINIGING
SCHONE LUCHT VOOR ELKE RUIMTE!

NIEUW!
S 10 Plus

€ 212,-

€ 279,-

€ 159

€ 159
LR Pure 100

NIEUW

€ 895

!

€ 2.8 7 5

S 07 Plus

S 10 Plus

LR Pure 100

LR Pure 250

• Maximale stabiele en wendbare
bedrijfsstofzuiger
• 2x Vaste achterwielen en 1x zwenkwiel
aan voorzijde
• Kabeloprolsysteem in de kop
• Standaard HEPA filter voor extra filtratie
• Schokbestendige metalen ketel
• Parkeerstandaard voor zuigbuis
• Kabellengte = 15 meter

•
•
•
•
•
•
•

De LR Pure 100 is een compacte luchtzuiveraar voor
oppervlakken tot maximaal 100 m2. De machine is
voorzien van een innovatief meervoudig filtersysteem
o.a. met gecertificeerd H13 HEPA-filter, actief koolstoffilter, koud katalysatorfilter, UV-sterilisatie en zuivering
van negatieve ionen.

De LR Pure 250 is een luchtzuiveraar voor
oppervlakken tot maximaal 250 m2.

XTRA 1 pak à 10 stuks stofzakken

XTRA 1 pak à 10 stuks stofzakken

TW 412

TW 412

€ 896,€ 896,-

• Extreem handzame tapijtreinigingsmachine
• Grondige reiniging van textiele oppervlakken
door de 2 plunjerpompen
• Voorzien van RVS handbuis en RVS tapijtadapter
• De krachtige motor zuigt behandelde oppervlak
bijna geheel droog
• Optioneel: schrobadapter: voor her reinigen
van harde vloeren
• Zeer eenvoudig te legen door afneembare
vuilwatertank
• Kabellengte 7,5 meter

€ 6 75

LUCHTREINIGING

Zeer ergonomische bedrijfsstofzuiger
Ongeëvenaard in zuigvermogen & capaciteit
5 Wielen = stabiel en wendbaar
Zuigkrachtregeling in handvat
Parkeerstandaard voor zuigbuis
Inclusief meubelzuigmond en kierenzuiger
10 meter afneembare snoer

TAPIJTREINIGEN

STOFZUIGEN
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LR Pure 250

De gecertificeerde HEPA 13 filtert en de antibacteriële
filter elimineert vervolgens 99,99% van alle overgebleven (virus) besmette aerosols, bacteriën, pollen,
allergenen, fijnstof en veel andere schadelijke stoffen
uit de lucht. Meer productinfo? Zie www.cleanfix.nl
‘’Grovere vervuiling’’ als stofdeeltjes worden
opgevangen in het voorfilter, deze kunt u gemakkelijk
en zonder gereedschap uit de machine halen en periodiek schoonspoelen.

DS8

Foamfix-2

€ 2839,-

€ 1.9 9 5

€ 3950,-

€ 3.3 5 5

De machine vernietigd virussen en bacteriën, terwijl
de meeste andere luchtzuiveraars deze verzamelen
en opsluiten.
De LR Pure 250 is een gepatenteerde oplossing
die gebruikmaakt van de meest geavanceerde zuiveringstechnologie incl. HEPA 13 filter en UVC licht.
De machine is in staat om meer dan 99,97 % van de
virussen (incl. coronavirus) en bacteriën in de lucht
te vernietigen is gedocumenteerd door onafhankelijke
laboratoria.

Foamfix-2

DS 8: krachtpatser met stoom

Heeft u informatie nodig over hoe u de lucht in uw ruimte efficiënt kunt zuiveren?
Neem dan contact op met ons en wij adviseren u graag een oplossing die werkt
voor uw inrichting.

Overal waar hygiëne de eerste prioriteit heeft én
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.
Wanden, vloeren en ramen worden hygiënisch
gereinigd en zijn weer als nieuw. De DS 8 werkt
alleen met pure stoom, dus zonder reinigingsmiddel.
Ideaal voor bijvoorbeeld bakkerijen en slagerijen
maar ook voor het ontkalken en desinfecteren van
sanitaire ruimten, kranen etc. Denk ook aan het
stomen van auto-interieuren / stoelen of matrassen
in hotels (bedwantsen / huisstofmijt)

DENK AAN:
BEJAARDENHUIZEN - ZIEKENHUIZEN - SCHOLEN - KANTOREN - RESTAURANTS - KAPSALONS
HOTELS - SPORTSCHOLEN / GYMS - TANDARTSPRAKTIJKEN - HUISARTSPRAKTIJKEN - SCHOONHEIDSSALONS
T +31 (0)499 - 55 00 33
www.cleanfix.nl

Contactloos reinigen; geen enkel contact met vervuiling/chemie.
HYGIËNISCH EN VEILIG REINIGEN!

BOENEN & SCHROBBEN

S 07 Plus

STOMEN & FOAMEN

AL JAREN IN GEBRUIK
IN DE SCANDINAVISCHE
GEZONDHEIDSZORG!

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

Het schoonmaken/ontkalken/desinfecteren van
toiletten en douches in grote sanitaire ruimten is
voor niemand een favoriete schoonmaakklus!
Toch gebeurt dit nog veelal handmatig.
Heeft u een camping, recreatiepark, zwembad, sauna,
sporthal, (sport) school etc. dan is de Foamfix-2 voor
u de oplossing voor het intelligent reinigen van uw
sanitaire ruimten / douchegebouwen.
Andere klanten hebben de Foamfix-2 recent
aangekocht voor het ontsmetten van politiecellen,
bouwketen en mobiele sanitaire ruimten.
Uw voordelen:
• De chemie doet het werk voor u.
• U heeft geen enkel contact met de vervuiling
en chemie – no touch cleaning.
• Deze methode kost de gebruiker zeer weinig
inspanning ongeacht de grootte van het oppervlak!

LAAT U OVERTUIGEN EN BEL VOOR EEN GEHEEL VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE!

Geldig t/m 28-2-2021

ZITTEND SCHOONMAKEN
NIEUW!

R44-Duo Speed
SW€ 2324,21 Aqua

EdgeFix MXB
€ 2600,-

€ 2.2 5 0

€ 2811,-

€ 1.6 9 9

toerental 190/380

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE!

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE BIJ U OP LOCATIE!

RA 395 IBC

RA 431 E

RA 431 IBC

RA 800 B

€ 2900,-

€ 2946,-

€ 4946,-

€ 19.622,-

€ 2.3 9 5
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KS 1100 B

€ 1 3.2 5 0

€ 2.1 9 9 € 3.3 9 9
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SCHROBBEN & ZUIGEN

RA 395 IBC
Werkduur: 45-60 minuten
• Compacte schrobzuigmachine
• Parabolische zuigmond meteen achter
de borstel
• Ideaal voor kleine tot middelgrote
oppervlakken
• Incl. 1 x 55 Ah batterij + geïntegreerde lader
• Werktijd: 45 – 60 minuten
• Schoon-/ vuilwatertank: 10 / 12 liter
• U heeft de keuze uit: schrobborstel
of padhouder

Werkduur: 2 uur
Werkduur: oneindig

• Robuuste schrob-/zuigmachine voor
middelgrote oppervlakken
• Voorzien van rechte zuigmond met
standaard zuigrubbers.
• Verplaatst zichzelf dmv bortelrotatie
• Optimale reiniging door hoge borsteldruk
• Superieur in eenvoud
RA 431 IBC: inclusief 2 x 76 Ah gelbatterijen en
geïntegreerd laadapparaat. Keuze uit schrobborstel
of padhouder.
RA 431 E: geleverd met 20 meter kabel en keuze uit
schrobborstel of padhouder.

SCHROBBEN & ZUIGEN

RA 431 IBC
RA 431 E 		

25 cm

44cm

KS 1100 B

EdgeFix MXB

R44 - Duo Speed

Werkduur: 2 uur en 30 minuten
• Stabiele opzit-schrob-/zuigmachine
• Synoniem voor wendbaarheid & eenvoud
• Zeer eenvoudig te bedienen: slechts met
5 knoppen
• 4 wielen = lage druk per wiel
• Afhankelijk van de vloer wordt de schrobdruk
automatisch aangepast
• Flexibele zuigmond blijft nergens achter hangen
• Compleet met 180 Ah gel batterijen en
laadapparaat

Werkduur: 4 uur en 30 minuten
• Zeer compacte opzit-veegmachine  
• Voor zowel binnen als buiten!
• Compleet geleverd met 2 x zijborstel
• Eenvoudig te gebruiken
• Makkelijk te onderhouden
• Compleet met 4 x 180 Ah batterijen
en laadapparaat

Het ultieme draadloze alternatief!
• Excentrische eenschijfsmachine met 2850 toeren
• Heel eenvoudig en ergonomisch
• Paddruk 45 kg: garandeert fantastisch
schoonmaakresultaat
• Ideaal voor het reinigen, strippen en licht
renoveren van kleine tot middelgrote
oppervlakken
• Compleet met batterij, lader en gewichten

• Krachtige eenschijfsmachine voor schrobben
én boenen
• Keuzemogelijkheid in toerental: 190 of 380
toeren
• Multi inzetbaar voor reiniging én onderhoud
• Ideaal voor het inoliën van parket
• In combinatie met diverse pads geschikt
voor allerlei typen harde vloeren

• Nu XTRA met Brushpad en keuze uit doos pads
(rood /blauw of flamingo)

• Nu XTRA Keuze uit kunststof
padhouder of schrobborstel
• Schrobtank 12 liter

Scrubby

SW 21 Aqua

• Compacte (6”) accu-aangedreven
eenschijfsmachine
• Ideaal voor hoeken, randen, nissen, plinten,
plafonds etc.
• Met én zonder telescoopsteel te gebruiken
• Dus ook geschikt voor wanden en werkbanken
• Te gebruiken met borstel en pads
• Inclusief lader en batterij
• Werktijd: 40 minuten

Geen compromissen voor deze waterzuiger
• Superkrachtige waterzuiger
• 5 jaar garantie op polypropyleen delen
• Stabiel – 4 wenkwielen
• Schuimreducerende vlotter
• Grote Ø 80 mm wielen, eenvoudig
over obstakels/drempels
• Professionele 37 cm brede
waterzuigmond
• XTRA lange (4 meter)
Ø 38 mm zuigset
• RVS buizen

• Nu XTRA met S 07 Plus met 10 stofzakken

XTRA
110 cm

43 cm

Laadtijd: 2 uur
(1 uur = 80%)

RA 800 B

65 cm

39 cm

LI-ION batterij

!

40 cm

SETPRIJS!

105 cm

Losse extra accu
Voor extra werktijd!
Budgetprijs €75,-

Scrubby

SW 21 Aqua

€ 418-

€ 487,-

€ 299

€ 329

BOENEN & SCHROBBEN

EFFICIËNT SCHROBBEN

