
 

Profesionál pre každodenné upratovanie a čistenie 
Výber zvýhodnených produktov roka 2020 

 339,- € 
č. 50000494 

SW250 

Zametací stroj 

• Plošný výkon až do 3.680 m2/h  

• Pracovná šírka do 920mm 

• Nádoba na nečistoty 38L 

• Dve výklopné bočné kefy 

• Nastaviteľná výška rukoväte 

• Nastaviteľný prítlak všetkých kief 

• Hlavná kefa vymeniteľná bez  

nástrojov 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2021. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
... v akcií do 31.1. 2021 

499,- € 
č. 128470180 

MC 2C-120/520T 
Studenovodná wapka Compact 

• Max tlak 120bar, prietok do 520L/h 

• Napájanie 230V/1~/50Hz/10A 

• Max teplota vstupnej vody 60°C 

• Mosadzná hlava čerpadla 

• Pištoľ ERGO 2000, 10m tlaková hadica, 
tryska 4v1, 2L nádrž na chémiu, regulá-
cia tlaku 

MC 2C-150/650 (150bar, 650L/h) 

128470140  639,- €   

MC 2C-150/650 XT(15m hadica, 
navijak) 

128470138  689,- € 

1.289,- € 
č. 107146705 

1.749,- € 
č. 107146751 

1.999,- € 
č. 107146880 

2.749,- € 
č. 107146917 

3.739,- € 
č. 107146950 

AUTO ACTIVE 10L 
• Penivý alkalický prostriedok špeciálne 

vyvinutý na umývanie automobilov 

105301634    33,90 € 
 

UNIVERSAL 10L 
• Jemne penivý, vysoko účinný neutrálny 

prostriedok na odstraňovanie mastnoty 

105301678    30,90 € 
 

Penovací nástavec (pre bezkon-
taktné aplikácie chémie wapkou) 
106408234 (6-9 l/min.) 

106408235 (9-16 l/min.) 

106408236 (16-24 l/min.)    49,90 € 

 Chémia          
a aplikácia 

výber z katalógu 

MC 5M-180/840 
Studenovodná wapka Medium 

• Max tlak 180bar, prietok do 840L/h 

• Napájanie 400V/3~/50Hz/8,5A 

• Max teplota vstupnej vody 60°C 

• Mosadzné čerpadlo, keramické piesty 

• Pištoľ ERGO, 10m tlaková hadica, tryska 
FLEXOPOWER, oceľový rám, sklopná 
rukoväť 

MC 5M-200/1000 (200bar, 1000L/h) 

107146727  1.439,- €   

MC 5M-200/1000 XT (15m hadica, 
navijak, turbokladivo) 

107146728  1.599,- € 

999,- € 
č. 107146406 

MC 4M-180/740 
Studenovodná wapka Medium 

• Max tlak 180bar, prietok do 740L/h 

• Napájanie 400V/3~/50Hz/7,4A 

• Max teplota vstupnej vody 60°C 

• Mosadzná hlava, keramické piesty 

• Pištoľ ERGO 2000, 10m tlaková hadica, 
regulácia tlaku 

• Penovacia tryska s 2,5L nádobou 

 

MC 4M-180/740 XT 

(15m hadica, navijak, tryska 4v1) 

107146410  1.159,- € 

MC 6P-250/1100 FA 
Studenovodná wapka Premium 

• Max tlak 250bar, prietok do 1100L/h 

• Napájanie 400V/3~/50Hz/15A 

• Max teplota vstupnej vody 80°C 

• 4-piestne čerpadlo, keramické piesty 

• Ochrana pri nízkej hladine oleja 

• Čerpadlo aktivované prietokom 

• 2 nádržky na chémiu 

• Pištoľ ERGO, 10m tlaková hadica 
 

MC 4M-180/740 XT 

(15m hadica, navijak, Turbokladivo) 

107146758  1.949,- € 

MH 3C-145/600 PA 
Horúcovodná wapka Compact 

• Max tlak 145bar, prietok do 600L/h 

• Teplota vody 80°/150°C (voda/para) 

• Napájanie 230V/1~/50Hz/16A 

• Ochrana proti vodnému kameňu 

• ECO bojler s vysokou účinnosťou 

• 10L nádrž na chémiu, 15L na naftu  

• 10m hadica, tryska TORNADO, jemný 
filter vstupnej vody 

 

MH 3C-180/780 PA 

(180bar/780 L/h, 400V/3~/50Hz) 

107146890  2.299,- € 

MH 4M-180/860 FA 
Horúcovodná wapka Medium 

• Max tlak 180bar, prietok do 860L/h 

• Teplota vody 90°/150°C (voda/para) 

• Napájanie 400V/3~/50Hz/10A 

• Ochrana proti vodnému kameňu 

• ECO bojler s vysokou účinnosťou 

• Nádrže na chémiu 10+10L, naftu 15L  

• 10m hadica, TORNADO, jemný filter 

 

MH 4M-200/960 FAX 

(200bar, 15m hadica, navijak,    
TORNADO PLUS) 

107146922  2.999,- € 

MH 5M-210/1100 PAX 
Horúcovodná wapka Medium 

• Max tlak 210bar, prietok do 1100L/h 

• Teplota vody 90°/150°C (voda/para) 

• Napájanie 400V/3~/50Hz/13,5A 

• Keramické piesty 

• Senzor plameňa 

• Ochrana proti vodnému kameňu 

• ECO bojler s vysokou účinnosťou 

• Nádrže na chémiu 10+10L, na naftu 15L  

• 20m hadica s navijakom, pracovný 
nástavec TORNADO PLUS, pištoľ ER-
GO 2000, jemný filter vstupnej vody 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2021. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
Vysávače 

149,- € 
č. 107415322 

279,- € 
č. 107415451 

102,- € 
č. 107406600 

č. 107412101 

399,- € 
č. 107412107 

648,- € 

879,- € 
č. 302002900 

č. 107413591 

289,- € 

1.589,- € 
č. 4012300068 

VP300 HEPA BASIC 
Komerčný vysávač na suché nečistoty 

• Objem 10L 

• Prívodný kábel 10m 

• Podtlak na hubici 22 kPa 

• Prietok vzduchu 32 L/s 

• Hladina hluku 62 dB 

• Hmotnosť 5,5 kg 

• 4-stupňová filtrácia 

• Filter HEPA 13 

• Kovové sacie trubky, kombinovaná 

podlahová hubica, štrbinová hubica, 

kefová hubica 

VP930 HEPA BASIC 
Komerčný vysávač na suché nečistoty 

• Objem 15L 

• Prívodný kábel 15m 

• Hladina hluku 57 dB 

• Podtlak na hubici 23 kPa 

• Prietok vzduchu 33 L/s 

• Hmotnosť 7,9 kg 

• 4-stupňová filtrácia 

• Filter HEPA 13 

• hliníkové sacie trubky, kombinovaná 

podlahová hubica, kefová hubica 

AERO 21-01 PC 
Mokro-suchý dielenský vysávač 

• Objem nádoby 20L 

• Podtlak 210 mbar / 21 kPa 

• Prietok vzduchu 3600 L/min. 

• Príkon motora max 1250W 

• Typ hlavného filtra PET, filcové vrecko  

• Čistenie filtra Push&Clean 

AERO 26-21 PC 

(objem 25L, zásuvka na náradie     

s auto on/off, adaptér na náradie) 

107146758  153,- € 

ATTIX 30-01 PC 
Mokro-suchý priemyselný vysávač 

• Objem nádoby 30L 

• Podtlak 250 mbar / 25 kPa 

• Prietok vzduchu 3700 L/min. 

• Príkon motora max 1500W 

• Prívodný kábel 7,5m 

• Hmotnosť  10kg 

• Typ hlavného filtra PET, filcové vrecko  

• Čistenie filtra Push&Clean 

• Uloženie príslušenstva na stroji 

ATTIX 33-01 IC 
Výkonný mokro-suchý vysávač 

• Objem nádoby 30L 

• Automatické čistenie filtra InfiniCleanTM 

• Podtlak 250 mbar / 25 kPa 

• Prietok vzduchu 4500 L/min. 

• Pomalý rozbeh motora 

• Kovové sacie trubky 

ATTIX 33-2L IC 

(zásuvka na náradie s auto ON/OFF, 

regulácia výkonu) 

107146758  479,- € 

ATTIX 44-2L IC MOBILE 
Najlepšia voľba pre stavebníkov 

• Objem nádoby 42L 

• Automat. čistenie filtra InfiniCleanTM 

• Podtlak 250 mbar / 25 kPa 

• Prietok vzduchu 4500 L/min. 

• Pomalý rozbeh motora 

• Zásuvka na náradie s auto ON/OFF 

• Kovové sacie trubky 

• Platňa na uloženie kufrov s náradím 

• Kovová trolejová rukoväť 

• Antistatický systém 

ATTIX 961-01 
Dvojmotorový priemyselný vysávač 

• Objem nádoby 70L (výklopná nádoba) 

• Prietok vzduchu 2x3600 L/min. 

• Podtlak 250 mbar / 25 kPa 

• Čistenie filtra Push&Clean 

• Typ filtra PET Nano 

• Pomalý rozbeh motora 

• Antistatický systém 

• Robustný kovový rám 

• 4m sacia hadica, nerezové trubky, 

podlahová a štrbinová hubica 

VHS 120 ALL-IN-ONE 
Dvojmotorový industriálny vysávač 

• Dva sacie n°2 by-bass motory 

• Objem nádoby 37L 

• Prietok vzduchu 312 m3/h - 5200 l/min. 

• Hlavný filter triedy L, plocha 16.000 cm2 

• Manuálne čistenie filtra 

• Každý motor zapínateľný samostatne 

• Príslušenstvo D40 - 5m PU sacia hadi-

ca (vysoko odolná), kovová sacia 

trubka, kovová podlahová hubica, 

kruhová sacia kefka, gumený kónus, 

spojka, kovová štrbinová hubica 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2021. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  



 

Špičková kvalita s tradíciou od roku 1906 
Starostlivosť o podlahy 

829,- € 
č. 107408103 

1.809,- € 
č. 9087380020 

 3.559,- € 
č. CM50000336A 

 5.900,- € 
č. CM908 714 020A 

 

č. 50000209 

3.309,- € 
č. 9087390020 

 DETERGENTY 

výber z katalógu 

659,- € 

SC100 E FULL PACKAGE 
Vertikálny podlahový umývací automat 

• Plošný výkon 620/310m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 3L/4L (čistá/špinavá voda) 

• Šírka umývacej kefy 310mm (valec) 

• Dva stupne dávkovania vody 

• Hmotnosť 12kg 

• Prívodný kábel 10m (odpojiteľný) 

• Doplnková hadica na odsávanie kútov 

• Dve sacie lišty pre prácu vpred aj vzad 

• Sada na tepovanie (mäkká kefa, dve 

sacie lišty) 

SC250 34C B 
Batériový umývací stroj so zametaním 

• Plošný výkon 1360/680m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 6L/6L (čistá/špinavá voda) 

• Šírka umývacej kefy 340mm (valec) 

• Dva stupne dávkovania vody 

• Hmotnosť 25kg 

• 36V Li-ion akumulátor 

• 40 min práce na jedno nabitie 

• Kôš pre zber veľkých nečistôt 

• Nastaviteľná rukoväť 

SC351 FULL PACKAGE 
Batériový umývací stroj so zametaním 

• Plošný výkon 1480/890m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 11/11L (čistá/špinavá voda) 

• Ø umývacej kefy 370mm (disk) 

• Dva stupne dávkovania vody 

• Sacia lišta 470mm na umývacej hlave 

• Automatická hlava pre spätný chod 

• 1h 15min práce na jedno nabitie 

• Nastaviteľná rukoväť 

• Hmotnosť 42kg 

SC401 43 B FULL PACKAGE 
Kompaktný umývací automat 

• Plošný výkon 1720/1032m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 30L/30L 

• Ø umývacej kefy 430mm (disk) 

• Regulácia dávkovania vody, presné 

dávkovanie chémie, SilenTech™, nabí-

jačka, 3h práce na jedno nabitie 
 

SC401 43 BD FULL PKG (pojazd) 

9087390020  3.809,- € 

SC401 43 E (verzia s el. káblom) 

9087392020  2.029,- € 

2.559,- € 
č. 9087341020 

SC530 53 B FULL PACKAGE 
Jednoduchý a výkonný umývací stroj 

• Plošný výkon 2120/1272m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 61L/61L 

• Ø umývacej kefy 530mm (disk) 

• Sacia lišta 740mm 

• Prítlak kefy 27kg 

• Gélové bezúdržbové batérie, nabíjačka 

 

SC530 53 BD FULL PACKAGE 

(pojazový motor s reguláciu rýchlosti) 

CM50000335A  3.999,- € 

BA 551CD FULL PACKAGE 
Umývací stroj s valcovými kefami 

• Plošný výkon 1480/890m2 (teor./prakt.) 

• Objem nádob 11/11L (čistá/špinavá voda) 

• Ø umývacej kefy 370mm (disk) 

• Dva stupne dávkovania vody 

• Sacia lišta 470mm na umývacej hlave 

• Automatická hlava pre spätný chod 

• 1h 15min práce na jedno nabitie 

• Nastaviteľná rukoväť 

• Hmotnosť 42kg 

CAR 275 
Kobercový tepovací stroj s extrakciou 

• Objem nádoby na roztok 25L 

• Objem nádoby na špinavú vodu 75L 

• Podtlak 200mbar 

• Prietok vzduchu 300m3/h / 5000 L/min 

• Hladina hluku 78dB 

• Podlahová na tepovanie kobercov, 

hubica na tepovanie čalúnení 

• Výpustná hadica na odpadovej nádobe 

• Kovové sacie trubky 

QUICKFRESH 10L 

• Neutrálny, jemne penivý prostriedok na 

báze alkoholu, s príjemnou vôňou 

105301657    30,90 € 
 

INTENSIVE 10L 

• Alkalický, mierne penivý prostriedok na 

odstranenie mastnoty, sadzí, olejov ... 

105301644    33,90 € 
 

TOPWASH 10L 

• Jemne penivý ľahko riediteľný prostrie-

dok na odstraňovanie nečistôt z textilií 

105301672    34,90 € 

Všetky uvedené ceny sú v EUR bez DPH. Akcia platí do 31.1.2021. Všetky uvedené dáta majú iba informatívny charakter.  


