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HD 5/15 C
 ■ urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody
 ■ ciśnienie 150/15 bar/MPa
 ■ wydatek wody 500 l/h
 ■ praca w pionie i w poziomie
 ■ pistolet spryskujący EASY!Force
 ■ automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
 ■ GRATIS: dysza rotacyjna, szczotka, RM 81 2,5 l

HD 7/18-4 M PLUS

KM 70/20 C
 ■ zamiatarka prowadzona ręcznie
 ■ szerokość robocza (z jedną szczotką) 700 mm
 ■ pojemność zbiornika 42 l
 ■ wydajność powierzchniowa 2800 m2/h
 ■ 6-stopniowa regulacja położenia szczotki

głównej i bezstopniowa szczotki bocznej
 ■ GRATIS: chwytak do śmieci

KM 75/40 W BP
 ■ zamiatarka z trakcją
 ■ szerokość robocza (z jedną szczotką) 750 mm
 ■ pojemność zbiornika na śmieci 40 l
 ■ wydajność powierzchniowa 3375 m2/h
 ■ regulacja położenia szczotki bocznej

2 600 zł

zyskujesz
437 zł

2 400 zł

zyskujesz
302 zł

5 500 zł

zyskujesz
790 zł

10 625 zł

zyskujesz
1 875 zł

 ■ urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody
 ■ ciśnienie 330-180/3-18 bar/MPa
 ■ wydatek wody 240-700 l/h
 ■ łatwa wymiana środków czyszczących
 ■ pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force

i system mocowania wyposażenia EASY!Lock
 ■ GRATIS: RM 838, pianownica

URZĄDZENIA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ



6 600 zł

zyskujesz
1 257 zł

13 900 zł

zyskujesz
800 zł

HDS 5/15 U

ZESTAWY WYPOSAŻENIA DO HDS 10/20

HDS 10/20-4 M
 ■ urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody
 ■ ciśnienie 30-200/3-20 bar/MPa
 ■ wydatek wody 500-1000 l/h
 ■ maks. temp. wody/pary 80/155 °C
 ■ automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
 ■ dysza power i dysza parowa
 ■ pistolet spryskujący EASY!Press Advanced
 ■ system mocowania wyposażenia EASY!Lock

RM 110 + dysza rotacyjna FRV 30 + dysze + złączka do FRV

wąż przedłużający 20 m + złączka wąż do kanalizacji 30 m + dysza

 ■ urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody
 ■ ciśnienie 150/15 bar/MPa
 ■ wydatek wody 450 l/h
 ■ maks. temp. podgrzewania wody 80 °C
 ■ automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
 ■ GRATIS: RM 31 eco!effi ciency 10 l, 

RM 81 eco!effi ciency 10 l, lanca do piany

445 zł
zyskujesz

49 zł

1 940 zł
zyskujesz

394 zł

1 020 zł
zyskujesz

213 zł

1 230 zł
zyskujesz

248 zł



CV 38/2

BR 35/12 C Bp Pack

 ■ odkurzacz szczotkowy
 ■ szerokość robocza 380 mm
 ■ przewód zasilający 12 m
 ■ pojemność zbiornika 5,5 l
 ■ dwa silniki (turbina/szczotka)
 ■ GRATIS: worki fl izelinowe 10 sztuk,

fi ltr HEPA

 ■ szorowarka bateryjna
 ■ szerokość robocza szczotek 350 mm
 ■ pojemność zbiornika wody czystej/brudnej 12/12 l
 ■ baterie i ładowarka w standardowym wyposażeniu
 ■ GRATIS: szczotka pomarańczowa, listwa ssąca,

wałek napędowy, pad z mikrofi bry,
wąż do napełniania

6 555 zł

zyskujesz
1 001 zł

11 500 zł

zyskujesz
2 040 zł

7 900 zł

zyskujesz
1 648 zł

1 690 zł

zyskujesz
272 zł

URZĄDZENIA DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH

BR 30/4 C Bp Pack

BD 30/4 C Bp Pack
 ■ szorowarka bateryjna
 ■ bateria litowo-jonowa i ładowarka

w standardowym wyposażeniu
 ■ szerokość robocza szczotek 280 mm
 ■ pojemność zbiornika wody czystej/brudnej 3/4 l
 ■ GRATIS: RM 756 10 l, szczotka czerwona, listwy

 ■ szorowarka bateryjna
 ■ szerokość robocza 300 mm
 ■ pojemność zbiornika wody

czystej/brudnej 4/4 l
 ■ baterie i ładowarka

w standardowym wyposażeniu
 ■ GRATIS: szczotka pomarańczowa,

pad z mikrofi bry, RM 756 10 l



PW 30/1
Nr kat.: 1.913-102.0
Do Puzzi 10/2 Advance

Nr kat.: 1.913-103.0
Do Puzzi 30/4 i 30/4 E

T 10/1 eco!effi ciency
 ■ ultra cichy odkurzacz

do suchych zanieczyszczeń
 ■ pojemność zbiornika 10 l
 ■ odpinany przewód zasilający na wtyczce
 ■ GRATIS: worki fl izelinowe 10 szt.

Puzzi 10/1 Edition
 ■ urządzenie ekstrakcyjne do prania wykładzin i dywanów
 ■ wydajność powierzchniowa 20-25m2/h
 ■ pojemność zbiornika wody

czystej/brudnej 10/9 l
 ■ dysza do tapicerki i dysza szczelinowa na wyposażeniu
 ■ GRATIS: proszek do prania wykładzin RM 760, 800 g (2 szt.)

Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzeń Puzzi wyposażo-
nych w gniazdo do podłączenia elektroszczotki. Głowica prze-
znaczona do prania dywanów i wykładzin dywanowych. Usuwa 
uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży 
wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80%
i wpływa na poprawę jego rezultatów.

700 zł

zyskujesz
87 zł

URZĄDZENIA DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH

Nr kat.: 1.913-103.0
Do Puzzi 30/4 i 30/4 E

Profesjonalna głowica szczotkowa do urządzeń Puzzi wyposażo-
nych w gniazdo do podłączenia elektroszczotki. Głowica prze-
znaczona do prania dywanów i wykładzin dywanowych. Usuwa 
uporczywe zabrudzenia rozczesując runo i nadając mu świeży 
wygląd. Zwiększa wydajność czyszczenia nawet do 80%
i wpływa na poprawę jego rezultatów.2 430 zł

zyskujesz
270 zł

2 400 zł

zyskujesz
116 zł

zyskujesz
87 zł



Mopy do czyszczenia
zachowawczego
Gwarantują bardzo dobre efekty 
czyszczenia dzięki specjalnej 
strukturze mikrowłókna. Dosko-
nale sprawdzają się na gładkich, 
błyszczących posadzkach.

Trzymak
Trzymak mopa z listwami gumo-
wymi (60 cm). Przyjazny w obsłu-
dze, gwarantuje łatwe i wygodne 
prowadzenie mopa.

Mopy do doczyszczania
Dzięki zastosowaniu materiałów 
o właściwościach ściernych 
doskonale sprawdzają się 
podczas czyszczenia silniej przy-
legających zabrudzeń oraz posa-
dzek strukturalnych, antypośli-
zgowych.

System ECO!Mop
Teleskopowy kij (wydłużany
do 184 cm), trzymak mopa oraz 
klips. Trzymak przeznaczony jest 
do mopów z systemem kieszenio-
wym. System ECO!Mop gwaran-
tuje wysoki komfort pracy.

Środek do czyszczenia
sanitariatów Allsan
Lekko kwaśny preparat w kon-
centracie o silnych właściwo-
ściach pieniących przeznaczony 
do codziennego czyszczenia 
powierzchni sanitarnych. Regu-
larnie stosowany skutecznie 
zapobiega gromadzeniu się 
osadów wapiennych. Nie powo-
duje korozji. Posiada przyjemny, 
długo utrzymujący się zapach, 
nie pozostawia smug na 
wyczyszczonej powierzchni.

Środek do czyszczenia WC 
Tolisan
Silnie kwaśny preparat o kon-
systencji gęstego żelu przezna-
czony do zasadniczego czyszcze-
nia toalet i pisuarów. Skutecznie 
usuwa osady z kamienia wapien-
nego i uryny, ma właściwości 
antybakteryjne. Silnie się pieni, 
nie wymaga rozcieńczania. Sku-
tecznie usuwa nieprzyjemne 
zapachy, pozostawiając delikatny 
zapach.

Czyszczenie
manualne

Czyszczenie
manualne

Czyszczenie
manualne

Gotowy
do użycia

Koncentrat Gotowy
do użycia

Wartość
pH

Wartość
pH

Wartość
pH

Środek do czyszczenia 
szkła i powierzchni Sural
Preparat do czyszczenia szyb
i innych szklanych lub gładkich 
powierzchni. Skutecznie usuwa 
tłuste zabrudzenia, odciski 
palców i kurz. Posiada dobre wła-
ściwości zwilżające. Nie wymaga 
rozcieńczania i się nie pieni.
Jest łagodny dla czyszczonych 
powierzchni, szybko schnie i nie 
pozostawia smug oraz zapobiega 
osadzaniu się pary wodnej.

Ściereczki z mikro� bry
Nadają się do wszystkich 
powierzchni zarówno gładkich jak 
i strukturalnych. Nie rysują i nie 
uszkadzają nawet wysoce wrażli-
wych materiałów. Mają doskonałe 
właściwości chłonne.

Ściereczki do kurzu
Jednorazowe ściereczki nasą-
czone olejkiem przeznaczone do 
czyszczenia na sucho. Do stoso-
wania z trzymakiem mopów.

Wózek Clean Liner
Ergonomicznie zaprojektowany
i kompaktowy wózek gwarantuje 
dodatkową przestrzeń do prze-
chowywania akcesoriów. Wyko-
nany w 100 % z polipropylenu 
jest wytrzymały i odporny na 
korozję. Wygodny pedał ułatwia 
otwieranie pokrywy pojemnika
na śmieci.

Zestaw do mycia 
powierzchni gładkich
Doskonale sprawdza się na 
wszystkich gładkich, wodoodpor-
nych materiałach, takich jak 
szkło, stal szlachetna czy cera-
mika. Uchwyt doskonale leży
w dłoni, a kształt myjki pozwala 
na wygodne i wydajne czyszcze-
nie małych i dużych powierzchni.

Zestaw do mycia okien
Pad z mikrofi bry skutecznie 
odrywa zabrudzenia ze szkła
oraz ma doskonałe właściwości 
chłonne. Aluminiowa myjka
o szerokości 45 cm dobrze
i pewnie leży w dłoni.

WYBRANE AKCESORIA I ŚRODKI DO CZYSZCZENIA MANUALNEGO


