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BESTILLINGSNR.: 9087341020

SC351 COMPLETE
TIL DAGLIG RENGØRING AF MINDRE OMRÅDER

SC351 tilbyder gulvvask og tørring i alle retninger med et imponerende 
børstetryk selv i svært tilgængelige områder, som mellem og bag borde, 
hylder og møbler, opnår du et fantastisk resultat.

Gulvvaskeren passer perfekt til rengøring af hoteller, skoler og institutioner, 
mindre butikker, kantiner og caféer.

• Støjsvag og velegnet til rengøring i dagtimerne. Justerbart børstedæk
og vandforsyning

• Giver øget driftssikkerhed og reducerer serviceomkostningerne 

• Nemt vedligehold og udskiftning af sugegummi uden brug af værktøj

• Nem justering af børstedækket, giver perfekt fremdriftskontrol

• Vaskebredde 37 cm, rent-/snavsevandstank 11/11 liter

BESTILLINGSNR.: 9087400020

SC500 53 B COMPLETE
GULVVASKER MED STOR BRUGERVENLIGHED OG GOD ØKONOMI

SC500 er en gulvvasker, der er omhyggeligt konstrueret til at forbedre produk-
tiviteten og reducere dine samlede rengøringsomkostninger. Væsentlige fordele 
opnås via stor brugervenlighed og en række smarte funktioner, der gør det 
muligt at bruge gulvvaskeren i dagtimerne med det lavest mulige forbrug af 
vand og rengøringsmidler. 

• Brugervenlig og smart styring af indstillinger

• Effektiv: 53 cm børstedæk med hastighedsregulering, der tilpasses 
gulvets beskaffenhed

• SC500 REV™ rengøringsteknologi, angriber hurtigt og effektivt snavset
fra flere retninger, og efterlader gulvet renere – i én arbejdsgang

• SmartFlow og EcoFlex systemerne tilpasser mængden af rengøringsmiddel 
med maskinens hastighed og gulvmaterialet 

• SilenTech minimerer støj så maskinen kan bruges i dagtimerne

• Vaskebredde 53 cm, rent-/snavsevandstank 45/45 liter 

Kampagnepris

24.298,-

Vejl. udsalgspris 
37.203,-

Kampagnepris                                 
52.376,-

Vejl. udsalgspris 
89.084,-

Tag fat i din konsulent eller ring 96341300



BESTILLINGSNR.: 107408100

SC100 E BASIC
PERFEKT TIL RENGØRING AF MINDRE AREALER

• Gulvvask og tørring i én arbejdsgang efterlader gulvet klart til brug

• Det perfekte valg til mindre butikker, skoler, restauranter, caféer, 
tankstationer, bagerier, grillbarer, hoteller, rengøringsselskaber m.v.

• Vaskebredde 31 cm, rent-/snavsevandstank 3/4 liter

BESTILLINGSNR.: 107414284

VP300 HEPA NORDIC TELESKOP
EN LET OG ERGONOMISK STØVSUGER

• Sikrer god rengøring med et meget lavt lydniveau

• Den er perfekt til rengøring af kontorer, hotelværelser, butikker og
lignende områder med lette til middelsvære rengøringsbehov

• Effektiv filtrering med HEPA 13 udblæsningsfilter

• En 10 liter støvsugerpose giver færre poseskift

• Sugeeffekt 215 W, vakuum 22 kPa

Kampagnepris

1.543,-

Vejl. udsalgspris 
2.199,-

BESTILLINGSNR.: 41600821

VP600 BATTERY
LEDNINGSFRI STØVSUGNING I SIN BEDSTE OG MEST EFFEKTIVE FORM

• Fleksibel støvsuger med to hastigheder, der styrker din produktivitet takket
være dens ledningsfri mobilitet

• Støvsugeren er som skabt til brug i tog, busser, fly, butikker, biografer og
lignende steder med borde, stole og andre forhindringer

• Dual 36V lithium batterier med 40 minutters ladetid giver høj produktivitet 

• Boost-funktion til de større opgaver 

• Sugeeffekt 45/116 W, vakuum 9-13 kPa

Kampagnepris

13.019,-

Vejl. udsalgspris 
15.724,-

BESTILLINGSNR.: 41600841

GD5 BATTERY
RYGSTØVSUGEREN, DER IKKE BEHØVER EN STIKKONTAKT

• Fremragende mobilitet

• Uovertruffen produktivitet på grund af den særlige boost-funktion

• 36V batteriet giver op til 60 minutters driftstid og giver høj produktivitet

• Sugeeffekt 45/116 W, vakuum 9-13 kPa

Kampagnepris

7.591,-

Vejl. udsalgspris 
12.312,-

Kampagnepris

10.229,-

Vejl. udsalgspris 
13.189,-



BESTILLINGSNR.: 9087398020

SC401 43 BD KOMPLET
EN KOMPAKT OG PRODUKTIV GULVVASKER

• Kompakt design og let at manøvrere

• Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengøringsresultat og et 
tørt gulv

• Op til 4 timers kontinuerlig vask og optørring på et fuldt opladet batteri

• Vaskebredde 43 cm, rent-/snavsevandstank 30/30 liter

BESTILLINGSNR.: 9087380020

SC250 34C B
KOMPAKT GULVVASKER TIL HURTIG OG EFFEKTIV RENGØRING

• Perfekt til effektiv rengøring af hårde gulve

• Lave ejeromkostninger: Lang levetid med inspektion, service og
vedligeholdelse uden brug af værktøj

• Kraftfuld med Nilfisk højkvalitets 36 V Lithium batteri teknologi 

• Vaskebredde 34 cm, rent-/snavsevandstank 6/6 liter

Kampagnepris

18.539,-

Vejl. udsalgspris 
26.673,-

Kampagnepris

38.990,-

Vejl. udsalgspris 
64.273,-

BESTILLINGSNR.: 9087411020

SC2000 53 B COMPLETE
MICRO RIDE-ON GULVVASKER MED GOD ARBEJDSKOMFORT

• Kompakt gulvvasker let at manøvrere selv i snævre områder

• Ultralavt støjniveau, giver mulighed for rengøring i dagttimerne, 
selv i støjfølsomme områder

• 70-liters tank giver op til 120 minutters driftstid

• Vaskebredde 53 cm, rent-snavsevandstank 70/70 liter

BESTILLINGSNR.: CM50000557-02

SC3500 GO FULL COMPLETE
PERFEKT GULVVASKER TIL DE STORE AREALER

• Bedre resultater: forbedret børstetryk og hurtigere tørretid

• Håndterer med lethed meget store arealer f.eks. på uddannelsesinstitutioner 
og i industrielle miljøer

• Vaskebredde 71 cm, rent-/snavsevandstank 110/110 liter

Kampagnepris

66.494,-

Vejl. udsalgspris 
109.670,-

Kampagnepris

87.863,-

Vejl. udsalgspris 
150.750,-

Tag fat i din konsulent eller ring 96341300



Priserne er gældende til og med 31.12.2022 eller så længe lager 
haves. Vi tager forbehold for evt. trykfejl. Alle priser er ex. moms.

52
55

 6
/2

02
2

EFTERÅRSKAMPAGNE 2022

BESTILLINGSNR.: 107417935

GD5 BACK PREMIUM
MOBIL RENGØRING AF SVÆRT TILGÆNGELIGE STEDER

Nilfisks rygstøvsuger GD 5 er karakteriseret ved at den er let, vægten er godt 
fordelt, og støjniveauet er så lavt som muligt, som sikrer hurtig og produktiv 
rengøring til en pris, der ikke slår bunden ud af budgettet.

• Lavt lydniveau gør rygstøvsugeren behagelig i brug og muliggør rengøring
i støjfølsomme områder

• Robust konstruktion forlænger levetiden

• Nem at opbevare – kan stilles på gulvet eller hænges på væggen

• Tilgængelig som batteri variant

• HEPA-filter giver effektiv filtrering

• Sugeeffekt 225 W, vakuum 22 kPa

BESTILLINGSNR.: 107417927

GD10 BACK HEPA EU
MOBIL RENGØRING AF SVÆRT TILGÆNGELIGE STEDER

Nilfisks rygstøvsuger GD 10 er karakteriseret ved at den er let, vægten er godt 
fordelt, og støjniveauet er så lavt som muligt, som sikrer hurtig og produktiv 
rengøring til en pris, der ikke slår bunden ud af budgettet.

• Lavt lydniveau gør rygstøvsugeren behagelig i brug og muliggør
rengøring i støjfølsomme områder

• Robust konstruktion forlænger levetiden

• Nem at opbevare – kan stilles på gulvet eller hænges på væggen

• HEPA-filter giver effektiv filtrering

• Sugeeffekt 225 W, vakuum 22 kPa

Kampagnepris

3.477,-

Vejl. udsalgspris 
5.274,-

Kampagnepris

3.579,-

Vejl. udsalgspris 
5.537,-
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Tag fat i din konsulent eller ring 96341300


