
 

Připravte se na jaro ve velkém 
Vysoce výkonné čističe a vysavače pro domácí použití 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH. Akce platí do 31.4. 2019. 

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

 3.999 Kč 
č. 128471160 

C135.1-8 

Vysokotlaký čistič pro domácí  

použití 

• Max.tlak 135 bar, průtok vody 520 l/h 

• Vysokotlaká hadice 8 m 

• Univerzální motor, integrovaný pod-
vozek 

• Doporučená doba použití - 30 minut 

• Max. teplota vstupní vody 40 °C 

 

C-PG 135.1-8 X-TRA 

Vysokotlaký čistič s navijákem 

• Max.tlak 135 bar, průtok vody 520 l/h 

• Vysokotlaká hadice 8 m, univerzální 
motor 

• Dálkové ovládání výkonu PowerGrip 

• Doporučená doba použití - 30 minut 

• Max. teplota vstupní vody 40 °C 

 4.999 Kč 
č. 128471165 

 

č. 128471191 

8.999 Kč 

E 145.4-9  PAD X-TRA 

Vysokotlaký čistič pro domácí  

použití s příslušenstvím 

• Max.tlak 145 bar, průtok vody 500 l/h 

• Vysokotlaká hadice 9 m, naviják 

• Indukční motor, integrovaný podvo-
zek 

• Doporučená doba použití - 60 minut 

• Max. teplota vstupní vody 60 °C 

• Extra příslušenství - čistič ploch Patio 
s regulací, rotační kartáč, čistič odpa-
dů 8m 

 1.999 Kč 
č. 18451129 

 4.499 Kč 
č. 18451553 

VP100 EU GO 

Perfektní a efektivní vysavač 

• Sací výkon na konci trubky 192 W 

• Příkon 1000 W 

• Průtok vzduchu 30 l/s 

• Intuitivní zapnutí/vypnutí 

• Prostor pro příslušenství 

• Jednoduchá výměna prachového 
sáčku 

 

č. 50000470  

E 160.1-10 H X-TRA 

Výkonný vysokotlaký čistič 

• Max.tlak 160 bar, průtok vody 500 l/h 

• Vysokotlaká vyztužená hadice 10 m, 
naviják 

• Indukční motor, integrovaný podvo-
zek 

• Doporučená doba použití - 60 minut 

• Max. teplota vstupní vody 60 °C 

 

 8.999 Kč 
č. 128471195 

MAXX II 35 WD 

Jednoduchý a výkonný mokro 

suchý vysavač  

• Podtlak 200/20 mbar, průtok vzduchu 

2880 l/min 

• Duální filtr pro různé nečistoty  

• Nerezové trubky 

 6.999 Kč 
107405165 

2.999 Kč 

NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC 

Víceúčelový vysavač pro domácnost 

• Podtlak 210 mbar, průtok vzduchu 
2500 l/min 

• Nerezová jímka na nečistoty 30 l, 
hadice 4m 

• Indikátor znečištěného filtru, regulace 
výkonu 

• Push to Clean - elektronicky asisto-
vaný oklep filtru 

• Zásuvka pro připojení nářadí, funkce 
foukání 

NILFISK BUDDY II 18L INOX 

Kompaktní mokrý a suchý vysavač 

• Podtlak 200 mbar 

• Průtok vzduchu 3600 l/min 

• Nerezová jímka na nečistoty 18l 

• Hadice 1,9 m, funkce foukání 

 

Sleva až 

29% 


