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2. Gőztisztítók előnyei

Előnyök Milyen előnyökkel szolgálnak a gőztisztítók? Ügyfelek számára nyújtott előnyök

1. Alacsonyabb vízfogyasztás Kevesebb vízmennyiséggel történő tisztítás. Kisebb fogyasztás. 
Kisebb szennyeződési lehetőség

Nagyobb fenntarthatóság, alacsonyabb vízfogyasztási 
költségek, termelékenység, mivel nem kell aggódnia a 
vízpótlás miatt. 90% -kal csökkentheti a vízfogyasztást

2. Vegyszermentes tisztítás Többféle alkalmazási lehetőség vegyszermentesen – csakis 
gőzzel

Alacsonyabb költségek a tisztítószerek mellőzésének 
köszönhetően. Környezetbarát. Csökkentse a 
vegyszerhasználatot 80-90%-kal!

3. Fertőtlenítés
A szuper-forró gőz (különösen ha felszívással van kombinálva) 
kiváló fertőtlenítő hatással bír – 99,99 %-ban megöl minden
MRSA kórokozót. Hatással van egyéb baktériumokra, csírákra

Könnyű használat, elismert fertőtlenítési módszer

4. Gyors száradás
Függetlenül attól, hogy csupán gőzzel alkalmazzák, vagy
felszívással kiegészítve, a felületek tisztítás után gyorsan
száradnak

Az adott terület a tisztítást követően rövid időn belül 
újra megnyitható

5. Rugalmasság A gőz sokféle területen, alkalmazásban és szegmensben
használható

Nagyon sokoldalú, sokféle területen és felületen 
alkalmazható
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2. Előnyök

A vízzel és tisztítószerrel történő általános tisztítás végeredménye tisztának és illatosnak 
tűnhet. Íly módon azonban csak a felszíni baktériumok elpusztítása lehetséges. Nedves vagy 
vizes felületen a kórokozók tovább szaporodhatnak, terjedhetnek.

Hagyományos tisztítás Gőztisztítás
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3. Főbb alkalmazási területek

CCI
• Kórházak, orvosi rendelők, 

várótermek
• Vendéglátás – éttermek, pub-ok, 

szállodák– konyhák, mosdók, 
előterek, medencék

• Reptéri mosdók
• Irodák mosdói, előterei

Industry
• Szállítószalagok, konvejorok

tisztítása az élelmiszeriparban, 
például keksz- és 
süteménygyárakban

ABCA
• Járműtisztítás –kívül-belül
• Autószalonok mosdói/Wc és 

előterek
• Gazdaboltok és mezőgazdasági 

területek
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3. Főbb alkalmazási területek
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3. Főbb alkalmazási területek

KÓRHÁZAK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK

Kórtermek

•Ágyak vázai, asztalok, pultok szokásosnál alaposabb fertőtlenítése
•Tisztítsa és frissítse a kárpitokat
•Folttisztítás, bútorzat fertőtlenítése
•Függönyök, drapériák tisztítása
•Padlók, kárpitok mélytisztítása, fertőtlenítése
•Kerekesszékek tisztítása
•Ágyneműk atkátalanítása, tisztább és illatosabb eredmény
•Ételhordó kocsik, tálcák, kiszolgáló helyek fertőtlenítése vegyszermentesen
•Linoleum, vinyl és csempézett padlók, felületek foltmentes tisztítása
•Fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók fertőtlenítése, tisztítása gyors száradási idővel és maradéktalan tisztasággal

Élelmiszer előkészítő és ellátó területek
•Tisztítás, fertőtlenítés vegyszermentesen
•Rozsdamentes felületek, hűtők, fagyasztók alapos tisztítása
•Sütők – nincs szükség a sütők vegyszeres tisztítására, elég a 
szárazgőz alkalmazása a zsír eltávolításához
•Ajtórések, tömítések tisztítása
•A szennyeződéseket a legmélyebb résekből is eltávolítja

Általános tisztítás
•Pusztítsuk el a penészgombákat
•Tisztítsuk meg a falakat, mennyezetet, padlót
•Eltávolítja a lerakódásokat
•Szagtalanítja a szőnyegeket, várótermi bútorokat, recepciót
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3. Főbb alkalmazási területek

ISKOLÁK, ÓVODÁK ÉS INTÉZETEK
A gőztisztítás elősegíti a tiszta, egészségügyi környezet fenntartását, megakadályozva a fertőző betegségek terjedését,
ami az iskolákban, óvodákban és ápolási otthonokban gyakori. A mindennapi feladatokat könnyebbé és gyorsabbá teheti száraz
gőztisztítással.

Tornatermek
•Gyors és hatékony tisztítás és fertőtlenítés
•Repedések és nehezen hozzáférhető helyek 
tisztítása
•Baktériumok eltávolítása, szagtalanítás
•Csempe, fuga, medence tisztítása, fertőtlenítése

Mosdók, wc-k
•Mosdók, porcelán felületek, pultok és padlók 
egyszerű tisztítása
•Csempézett felületek, fugák alapos tisztítása és 
szagtalanítása
•Megöli a baktériumokat, penészt és vírusokat
•Csökkentse a vegyszerhasználatot 
környezetbarát megoldásokon keresztül

Általános tisztítás
•Fertőtlenítse a kárpitokat és függönyöket
•Élelmiszer előkészítő és ellátó területek 
tisztántartása, fertőtlenítése és szárazon tartása
•Egészségesebb környezet biztosítása a 
baktériumok, penész és vegyszermaradékok 
eltávolítása által
•Ablakok, üvegfelületek, tükrök folt- és csíkmentes 
takarítása a szennyeződés hatékony eltávolítása 
mellett

Óvodák
•Könnyedén tisztíthatja és fertőtlenítheti a 
játékokat, bútorokat
•Könnyen eltávolítja a ragasztó, étel és 
italmaradványokat, foltokat
•Tisztítja, fertőtleníti és szagtalanítja a kárpitokat, 
matracokat
•Eltávolítja az ujjlenyomatokat a falakról, 
bútorokról, padlóról vegyszer használata nélkül
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3. Főbb alkalmazási területek

ÉTTERMEK
A gőztisztítás kiváló tisztítási folyamat minden vendéglátó-ipari környezetben
A vendéglők különösen érzékenyek a szennyeződésekre, foltokra és a zsírra. A gőztisztítás segít a tisztább, egészségügyi
szempontból hatékonyabb munkakörnyezet fenntartásában. A konyhában, a kiszolgáló területeken, étkezőkben, 
mellékhelyiségekben és az előterekben, sőt az egész épületben számtalan alkalmazásra hatékony.

Éttermek, étkezők
•Asztalok, székek, kárpitok és függönyök gyors és könnyű tisztítása. 
A vendégek érzékelni fogják a tiszta, illatos környezet kellemes 
hatását
•Folttisztítás kárpitokon, padlón, bútorokon, Távolítsa el könnyedén a 
rágó és gyertyaviasz maradékokat
•A szőnyegek, a fa padló, a linóleum és a csempe padlója folttalanul 
tiszta, nem igényel több erőfeszítést, mint a porszívó használata. 
Tisztább, fényesebb felületeket eredményez

Konyhák
•Csökkentse a fertőzés veszélyét az előkészítő részlegeken, könnyű 
tisztítási és fertőtlenítési eljárással vegyszermentesen
•Rozsdamentes felületek, eszközök és falak tisztítása drága 
súrolószerek használat nélkül
•Feloldja a sütőfelületeken, főzőlapokon és akár a lámpaizzókon lévő 
zsíros lerakódásokat.
•Eltávolítja az odaégett lerakódásokat a főzőlapokról, sütőkről, 
edényekről, eszközökről, egyéb érintett felületekről
•Kevesebb időráfordítással hatékonyabban tisztíthatók a burkolatok, 
szellőzők, mennyezet, falak
•Hűtők, fagyasztók mélytisztítása és fertőtlenítése könnyedén
•A szennyeződéseket és a baktériumokat eltávolítja a nehezen 
hozzáférhető területektől, például tömítések, repedések és rések, 
valamint a berendezés körül.



COMPANY CONFIDENTIAL9

3. Főbb alkalmazási területek

Sütőajtók tisztítása

Grillrács tisztítása
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3. Főbb alkalmazási területek

SZÁLLODAIPAR, VENDÉGLÁTÁS
A száraz gőztisztítással időt és pénzt takarít meg, és széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál a szállodaiparban és a 
vendéglátásban. Az olyan feladatok, mint például előterek vagy medence tisztítása, amelyek korábban nagy kihívást 
jelentettek, most könnyebben és gyorsabban elvégezhetők. A gőztisztítással időt és költségeket takaríthat meg, és könnyen 
felére csökkentheti a tisztítószerekre fordított kiadásait.
.

Szobák

•Tisztítja és fertőtleníti a matracokat, bútorokat, kárpitokat
•Eltávolítja a port, atkákat, allergéneket egy egészségesebb 
környezet érdekében
•Szagtalanít, ezáltal frissebb és tisztább érzetet biztosít a 
szobákban a vendégek számára
•Eltávolítja a foltokat az ágyakból, kárpitokból, függönyökből
•Könnyedén és gyorsan tisztítja a bútorokat, asztallapokat, 
egyéb felületeket
•Eltávolítja a nikotinmaradványokat a falakról, felületekről

Mosdók, fürdőszobák

•Tisztít, szagtalanít és fertőtlenít egy lépésben
•Fényesíti a berendezéseket, miközben eltávolítja a 
lerakódásokat a csaptelepek és fogantyúk körül
•Tisztítja a csempéket, zuhanyfülkéket, fugázott felületeket
•Könnyedén elérheti a repedéseket, nehezen hozzáférhető 
helyeket
•Tisztítja és fertőtleníti a zuhanyzókat, kádakat
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3. Főbb alkalmazási területek

Hotelszobák, kárpitozott padlók, 
szőnyegek

Padlók, fugázott felületek
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3. Főbb alkalmazási területek

SZÁLLODAIPAR, VENDÉGLÁTÁS
A száraz gőztisztítással időt és pénzt takarít meg, és széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál a szállodaiparban és a 
vendéglátásban. Az olyan feladatok, mint például előterek vagy medence tisztítása, amelyek korábban nagy kihívást 
jelentettek, most könnyebben és gyorsabban elvégezhetők. A gőztisztítással időt és költségeket takaríthat meg, és könnyen 
felére csökkentheti a tisztítószerekre fordított kiadásait.

Élelmiszer előkészítő területek

•Tisztítsa könnyedén, vegyszermentesen a kiszolgáló pultokat
•Távolítsa el a zsírt a főzőlapokról, sütőkről
•Fertőtlenítse az előkészítő pultokat, és védje a baktériumoktól, vírusoktól, szennyeződésektől
•Tisztítsa alaposan a burkolatokat, csempéket, fugázott felületeket
•Fényesítse a rozsdamentes felületeket vegyszer alkalmazása nélkül
•Távolítsa el az odaégett maradékokat, zsírt az edényekről és konyhai eszközökről

Ablakok és tükrök

•Foltmentesen tisztítja az ablaküveget és tükröket
•Az ablakok és tükrök hosszabb ideig tiszták maradnak, mivel nem szükséges vegyszert használnia, ami odavonzaná a port, 
szennyeződést
•Tisztítsa a redőnyöket, drappériákat, függönyöket
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Mélytisztítás krómozott 
felületeken

Csövek tisztítása
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3. Főbb alkalmazási területek

SZUPERMARKETEK
A gőztisztítókat az Egyesült Királyság minden nagyobb szupermarket láncában használják sokféle területen. 
A nagy ügyfélforgalom szükségessé teszi a különféle terület és felület rendszeres és teljes tisztítását. 
A korábban nehezen végezhető tisztítási folyamatok gyorsabbá és könnyebbé válnak.

Üzletek karbantartása, tisztítása

•Könnyebb és gyorsabb mélytisztítás, fertőtlenítés az 
egyes burkolatokon, fugázott csempéken, padlón, 
falon, kárpitozott felületeken
•Ablaküveg és tükrös felületek tisztítása foltmentesen 
vegyszer nélkül
•Lámpatestek, ajtók, pultok hatékony tisztítása még a 
legnehezebben elérhető felületeken, repedésekben, 
résekben is
•Gyorsan és egyszerűen tisztítsa meg az asztalokat, 
bútorokat, mikrohullámú sütőket, hűtőszekrényeket 
és szőnyegeket a személyzet pihenőhelyein.
•A pénztárak és szállítószalagok tökéletesen
megtisztíthatók a bakteriális szennyeződésektől.
•Teremtsen tiszta, higiénikus környezetet vásárlói 
számára

Előnyök az egyes bolti részlegek számára

•Tejpultok – tisztítsa és fertőtlenítse a pultokat, 
hűtőszekrényeket, fagyasztókat, polcokat, ventillátorokat, 
kondenzátorokat. A kiömlött folyadékok könnyedén 
feltakaríthatók, anélkül hogy fertőzésveszélyes környezetet 
teremtenének
•Pékség – sütők, pultok, tálalók, padlók, előkészítő területek 
mélytisztítása és fertőtlenítése egyetlen egyszerű művelettel
•Hús- és hentespult – pultok, vágófelületek, deszkák, tálcák, 
darálók, mosogatók ragyogóan tiszták lesznek, és mentesek 
mindenféle bakteriális szennyeződéstől anélkül, hogy 
vegyszert használna
•Csemegepult – kínálópultok, padlók, falak, előkészítő 
területek és felületek, hűtők, fagyasztók, tisztán tarthatóak és 
fertőtleníthetők pár perc alatt, ezáltal vonzóbb, tisztább és 
szagmentes lesz a terület
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Kerekek

Éttermek, konyhák 
padlójának tisztítása
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SZERZŐDÉSES TAKARÍTÓK
Gőztisztító alkalmazásával időt és pénzt takaríthat meg

Tekintsük meg néhány előnyt, amit a gőztisztítók kínálnak
•A száraz gőz a legapróbb résekbe, repedésekbe is elér, nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén megtisztíthatóak a 
lerakódott zsírtól, baktériumoktól, vírusoktól, szennyeződésektől
•Eltávolítja a zsírt a sütőkről, kemencékről, páraelszívókról, légkondícionálókról
•Eltűnteti a penészt, gombát, baktériumokat, és kellemetlen szagokat
•A mellékhelyiségek mosdói sosem voltak ilyen tiszták
•Tisztítás, fertőtlenítés egyetlen könnyű művelettel az egészséges környezet megteremtése érdekében
•Csempézett felületek, zuhanyzók, padlók foltmentes tisztítása. Foltmentesen és hatékonyan távolítja el a szappan- és 
vízkőlerakódást
•A lerakódott zsíros szennyeződést eltávolítja a padlókról
•Kárpitok és drapériák könnyedén tisztíthatók és fertőtleníthetők gőztisztító segítségével, eltávolítja a kellemetlen 
szagokat.
•Eltávolítja a port, szennyeződést, zsírt a falakról és a mennyezetről egyaránt.
•Bármilyen típusú padló tisztává és szinte újjá varázsolható egy olyan egyszerű művelettel, mintha csak porszívóznánk
•A rozsdamentes felületek tiszták és ragyogók lesznek. A fogantyúk, krómozott felületek könnyedén fertőtleníthetők
•Hűtők, fagyasztók könnyen leolvaszthatók, tisztíthatók és fertőtleníthetők. Bármilyen nehezen tisztítható felületről vagy 
anyagról legyen szó, a piszok és  a foltok könnyen feloldódnak és eltávolíthatókká válnak.
•Sütők, kemencék, főzőlapok zsírmentessé varázsolhatók
•Irodai bútorok, szekrények, munkafelületek könnyedén és gyorsan megtisztíthatók ezzel a módszerrel, időt és pénzt 
spórolva, vegyszermentesen.
•Ügyfelei elégedettek lesznek az eredménnyel, mivel a gőztisztító hatása szemmel látható
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KÖZINTÉZMÉNYEK TISZTÍTÁSA
A klinikák még soha nem voltak ennyire tiszták!
A gőztisztítás segíthet csökkenteni a baktériumok és vírusok terjedését az állatorvosi rendelőkben. A tisztaság és a higiénia
rendkívül fontos minden klinikán. A száraz gőztisztítás segít Önnek és munkatársainak fenntartani a magas szintű 
követelményeket kevesebb erőfeszítéssel és jobb eredményekkel, durva vagy irritáló vegyszerek használata nélkül.

•Műtőasztalok, rendelők és egyéb egészségügyi területek tisztítása és fertőtlenítése könnyedén
•Segít leküzdeni a fertőzésveszély lehetőségét, melyet a baktériumok és vírusok által fertőzött állatok 
jelenthetnek.
•A kennelek tiszták, szagmentesek lesznek, miközben egyúttal fertőtlenítjük is azokat
•Megöli a baktériumokat egy egyszerű tisztítási módszerrel
•Rozsdamentes felületek tiszták, fényesek és baktériummentesek lesznek
•A padlók, csempézett, fugázott vagy kárpitozott felületek hatékonyan tisztán tarthatók
•Mellékhelyiségek felületei, mosdók, pultok foltmentesen tisztává varázsolhatók
•Tükrök és üvegezett felületek foltmentesen tiszták lesznek
•Nem marad utána vegyszermaradvány, ami odavonzaná a port és a szennyeződést
•Távolítsa el a háziállatok nyomait, nem kívánatos szagokat
•Kárpitozott felületek tiszták, frissek és szagmentesek lesznek
•Redőnyök, függönyök tisztítása könnyedén végezhető anélkül, hogy le kellene szednünk őket
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AUTÓSZALONOK, AUTÓKERESKEDÉSEK
Tökéletes tisztítási hatékonyság
A gőztisztítás lehetővé teszi, hogy az autó értékesítésére koncentráljunk, a felére csökkent az tisztításra fordított időnek
köszönhetően. A tisztítószerekre fordított költségek is csökkennek. A gőztisztítás nyomán gyakorlatilag azonnal kiszárad a 
felület. A kárpitozott felületek percek alatt száradnak. Nem csak a tisztítás gyorsabb, hanem az autó szagtalanítása is.

Belterek

•Szövetek, kárpitok mélytisztítása könnyedén
•Vinil, szövet és bőr egyszerű tisztítása.
•A texturált felületek nem jelentenek problémát. A száraz 
gőz a legkisebb és legmélyebb résekből is eltávolítja a 
szennyeződést. Segít eltávolítani a rúzsnyomokat, 
ételmaradékok okozta foltokat, mélyebb szennyeződéseket
•Eltávolítja az állatok, dohányzás okozta piszkot, foltokat, 
kellemetlen szagokat
•A nehezen hozzáférhető területeken, mint például 
műszerfal, szellőzőnyílások, hamutartó, pohártartó, 
kartámasz stb. percek alatt tisztává varázsolható kevesebb 
erőfeszítéssel.
•Az ablakokat folt-és csíkmentesen tisztítja

Külterek

•Távolítsa el a matrica maradványokat a szélvédőről, 
ablakokról, tükrökről
•Csík- és cseppmentesen tisztítja az ablakokat
•Távolítsa el a viaszt, kátrányt és egyéb lerakódásokat a 
krómozott felületekről, lökhárítókról
•A tetőt, kerekeket, az autó oldalát gyorsan, könnyedén 
tisztává varázsolhatja
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3. Főbb alkalmazási területek

Baktériumok gőzzel történő eltávolítása és fertőtlenítés

• Egy független laboratórium tanulmányt készített a gőztisztítók fertőtlenítő hatásáról. Az 
eredmények az alábbiak:

• A laboratóriumi vizsgálatok eredményeképp mind a 8 Bar-os és a 4 BAR-os gépek 
megfeleltek a kritériumoknak.

• Ezekben a kísérletekben mindkét gőztisztító megbízhatóan vizuálisan tiszta utókezelési
felületet ért el, több mint 99,999% -ban eltávolítva a fertőző szennyeződést. Az összes
vizsgálati adat azt mutatta, hogy a szennyfogó tartályra alkalmazott antimikrobiális
kezelések kielégítő teljesítményt nyújtottak

• A kapott adatok szilárdan alátámasztják azt a feltevést, hogy a gőztisztítás és a 
felszívóval történő eltávolítás hatékony technológiának bizonyulnak. 

• A közölt eredmények alapján örömmel ajánljuk mindkét eszközt mind egészségügyi, 
mind ipari környezetben.
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3. Főbb alkalmazási területek– referenciák*

* Nilfisk márkára vagy partnerségi hálóra vonatkozó referenciák
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4. Termékkínálat

4500 vagy 8000 ?

A termék nevében látható 8000 vagy 4500 jelentése

• A különbség a nyomásból, tartály méretéből és tartozékokból ered.

• Nagyon fontos, hogy eltérő kialakításúak a használat intenzitásától függően.

• A 8000-as modellek nagyobbak, robusztusabb fűtőkazánnal rendelkeznek, ennek 
köszönhetőan egy feltöltéssel akár 8 órán keresztül képesek működni - ez alatt az idő 
alatt a nyomás is csak csekély mértékben csökken. 

• A 4500-as modellek kisebb fűtőkazánokkal rendelkeznek. Tartósan, hosszú távon is 
lehet használni, viszont így a nyomás hamarabb visszaesik, ami az ügyfél elégedettségét 
is csökkentheti. A 4500 sorozat ideális a gyakori, rövid ideig tartó felhasználásokhoz, 
például mosdók és WC-k tisztításához. A ravaszt kikapcsoljuk a tisztítási feladatok között, 
és ez lehetőséget ad a gép számára, hogy a következő tisztítási periódus előtt ismét
nyomást generáljon (30 másodperc - 1 perc is lehet, de ez elég)
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4. Termékkínálat – S0 4500

• Az SO modelleket erősen szennyezett területeken 
történő alkalmazásokra tervezték, ahol nincs lehetőség 
vízzel való tisztításra és elszívásra, így csakis a 
szárazgőz a megfelelő megoldás.

• Maximális folyamatos használat 6 óra (SO4500)

• Porfestett acél bevonat

• Folyamatos kazánműködés

Gőztisztítók specifikációja

SO4500
Gőznyomás (bar) 4,5
Vákuum Nem
Vegyszer Nem
Víztartály (l) 5
Kazán kapacitása (l) 1,8
Tömeg 12

Tartozékok
Tömlő (m) 4
Hosszabbítő cső 2
Háromszög alkú kefe •
Padlótiszító kefe •
Ablaklehúzó •
Kefés fúvóka •
Hajlított gőzlándzsa •
Hosszú gőzlándzsa •
55mm kefe •
5x réz & nylon kefék •
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4. Termékkínálat – SV 8000

• Az SV8000 ideális olyan tisztítási feladatokhoz, ahol a vegyszer 
használata nem megengedett, és a felületeket fertőtleníteni és szárítani is 
kell. A kompakt kivitel és a bolygókerekek felhasználóbaráttá és könnyen 
manőverezhetővé teszik ezt a gépet.

• Maximális folyamatos használati idő 12 óra (SV8000)

SV8000
Gőznyomás (bar) 8
Vákuum Igen
Vegyszer Nem
Víztartály (l) 5
Kazán kapacitása (l) 3,3
Tömeg 25

Tartozékok
Tömlő (és felszívó) (m) 4
Hosszabbító cső 2
Rövid lándzsa •
300mm padlótisztító kefe (szőnyeg, kefe, felszívó gumi) •
Kárpitfej •
150mm gőz/felszívó fúvóka kefével&felszívó gumi tartozékokkal •
250mm ablakmosó fej •
5x réz & nylon kefék •
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4. Termékkínálat – SDV 4500 / 8000

• A rozsdamentes acélból készült SDV sorozat extra tartósságot és 
higiéniát garantál. A beépített elszívó rendszer segít, hogy a felület ne 
csak tiszta, de száraz is legyen. Az SDV környezetbarát, és számos 
baktérium ellen igazoltan hatásos, pl. MRSA ellen.

• Maximális folyamatos használat 12 óra (SDV8000), 6 óra
(SDV4500)

GŐZTISZTÍTÓ SPECIFIKÁCIÓ

SDV8000 SDV4500
Gőznyomás (bar) 8 4,5
Vákuum Igen Igen
Vegyszer Igen Igen
Vegyzertartály (l) 2,5 2,5
Víztartály (l) 5 5
Kazán kapacitása (l) 3,3 1,8
Tömeg (kg) 35 25

Tartozékok
Tömlő (és felszívó) (m) 4 2,5
Hosszabbító cső 2 2
Hosszú és rövid lándzsa • •

400mm padlótisztító kefe (szőnyeg, kefe, felszívó gumi) •

300mm padlótisztító kefe (szőnyeg, kefe, felszívó gumi) •
Kárpitfej • •
150mm gőz/felszívó fúvóka kefével&felszívó gumi 
tartozékokkal • •
250mm ablakmosó fej • •
5x réz & nylon kefék • •
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6. Tartozékok

További 2,5 vagy 4 m hosszú
tömlőkészlet

Hosszabbító csövek

Kefés fej 300mm és 400mm

300mm-es és 400mm-es kefe, 
felszívógumi és kárpitfej

Ablakmosó fej

Kárpit fej
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6. Tartozékok

Tisztítókefék (10 darab
csomag) - poliészter, 
rozsdamentes acél vagy
sárgaréz sörték

Gőztisztító és felszívó fejek

Kefés kiegészítők

Hosszú és rövid gőzlándzsák

Háromszög alakú kefék

Ívelt gőzfúvókák
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6. Tartozékok

Tisztító kocsi a SO, SDV 4500 modellekhez

Könnyű szállítás

Például a Hilton hotelekben is használják
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6. Tartozékok

• Színes tartozékok annak biztosítására, hogy az egyes 
területeken ne használjuk ugyanazt – kerülve a 
keresztszennyeződéseket

• Színekkel ellátott kefék

• Adható kapcsok a gőzfúvókához
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6. Tartozékok
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