Érvényesség: 2017.10.01-12.31.

NILFISK AKCIÓ
Akciós ár

449.000 Ft
Lista ár:

679.000 Ft

Akciós ár

599.000 Ft

SC250 full package
Gyalogkíséretű padlótiszító akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9087380020
Kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és
hatékony tisztítására kialakítva
* minden sarokba elér
* seper, súrol, szárít egy időben
* könnyen szállítható, kompakt kivitel
* informatív kijelző a fogantyún
* alacsony működési költségek

SC351
Gyalogkíséretű padlótiszító
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9087341020

Lista ár:

890.600 Ft

SC400 43 B full
package

SC400 43 E
Gyalogkíséretű padlótiszító,
230 V-os változat kefével

Gyalogkíséretű padlótiszító
akkumulátorral, töltővel,
kefével

Cikkszám: 9087313020

Akciós ár

Cikkszám: 9087311020

569.000 Ft

A SC400 egy nagyméretű padlótisztító
rugalmasságát és tisztítóképességét nyújtja,
egy kicsi könnyen kezelhető és hatékonyan
használható gépben.
* innovatív fogantyú, LED kijelző mutatja
az akkumulátor és a vízszint állapotát
* könnyű manőverezhetőség
* elektronikus vízmennyiség szabályozás
* áttervezett felszívófej pedálos emelő
rendszerrel a felhasználói komfort érdekében

Lista ár:

Akciós ár

859.000 Ft
Lista ár:

1.468.700 Ft

SC500 full package
Gyalogkíséretű padlótiszító
akkumulátorral, töltővel, kefével
Cikkszám: 9087350020

Egy költséghatékony, könnyen használható padlótisztító napközbeni takarításra
* Ecolex rendszer
* ergonomikus irányítókar
* alacsony zajszint
* sebességhez igazított vízadagolás
* kiváló manőverezhetőség
* egyszerű használat

Új generációs padlótisztító
szűk helyek gépi takarításához
* alacsony zajszint
* könnyen állítható kefefej
* állítható vízmennyiség
* akkumulátor töltöttségi
szint kijelző

Akciós ár

1.499.000 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

Lista ár:

2.288.200 Ft

907.000 Ft

www.nilisk.hu

Akciós ár

1.099.000 Ft
Lista ár:

1.630.240 Ft

Akciós ár

799.000 Ft
Lista ár:

1.023.200 Ft

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!

SC450 53 B
Gyalogkíséretű padlótiszító
akkumulátorral, töltővel, kefével
Cikkszám: 9087370020

Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást
könnyű műveletté teszi
* Az alacsony zajszint
* Polietilén tartály
* Automatikus felszívó fej leoldás
* Nagyméretű piszkos víztartály, eltávolítható
tartályfedél
* Gyors és higiénikus
* Egyszerű használat

SC450 53 E
Gyalogkíséretű padlótiszító,
230 V-os változat kefével
Cikkszám: 9087332020

Akciós ár

529.000 Ft

SW750
Akkumulátoros seprőgép
akkumulátorral, töltővel
Cikkszám: 9084701010

Lista ár:

760.700 Ft

Akciós ár

62.990 Ft
Lista ár:

92.900 Ft

Akciós ár

255.000 Ft

Egyszerű, csendes tisztítás zajérzékeny helyeken
* alacsony zajszint
* állítható fő- és oldalkefék
* a poliészter szűrőnek köszönhetően
száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

VL500-35
Száraz-nedves porszívó
Cikkszám: 107405160

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló
teljesítményt és megbízhatóságot nyújt
* dupla szűrő rendszer
* a szűrők könnyen cserélhetők
* MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső,
tartozéktároló és felszívó fej tartó
* alacsony üzemeltetési költség

FM400 L
Egytárcsás súroló tartállyal, kefével,
padtartóval
Cikkszám: 56380056

Lista ár:

390.020 Ft

Kapcsolat:

Az FM400 rendkívül halk gép, közepes igénybevételű
feladatok elvégzésére tervezve, kényelmes, fáradságmentes működést biztosít, látható eredményekkel
* megfelelő teljesítmény
* kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel
visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített
biztonság
* alacsony zajszint

