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Strona

Nazwa

Typ

Podciśnienie

Zbiornik

Charakterystyka
Innowacyjny, sprawnie działający profesjonalny
odkurzacz
Filtr HEPA, kabel wtykowy jaskrawoczerwony,
gumowane koła, technologia filtra z włókniny
Jak Maximus, lecz z automatyką odkurzacz
szczotkowy włączającą elektryczną szczotkę ssącą.
Zintegrowana wtyczka z automatyką
do włączenia urządzeń elektrycznych.

Odkurzacz do pracy na sucho
4-5

T 11 EVO

profesjonalny odkurzacz

270 mbar

13 litrów

6-7

Maximus HEPA

w pełni wyposażony profesjonalny odkurzacz

270 mbar

13 litrów

8-9

Maximus pro

odkurzacz do pracy na sucho

270 mbar

13 litrów

10-11

Maximus pt

odkurzacz dla rzemieślników

270 mbar

13 litrów

Szczotka akumulatorowa
12-13

Medusa

uniwersalna szczotka – 1 x akumulator

-

2 litrów

12-13

Medusa SET

uniwersalna szczotka – 2 x akumulator

-

2 litrów

Czyszczenie bez kabla wszystkich
powierzchni, w budynkach i na zewnątrz.
Seryjnie wyposażona w dwa
akumulatory, czas działania 90 minut.

Odkurzacz do pracy na mokro/sucho
14-15

N 28/1 E

wejście do klasy profesjonalnej

220 mbar

28 litrów

16-17

Waterking

wyższa klasa w uczciwej cenie

260 mbar

30 litrów

18-19

Waterking XL

wyższa klasa o dużej pojemności

260 mbar

45 litrów

20-21

N 55/2 E

uniwersalny 2-silnikowy

200 mbar

55 litrów

22-23

N 77/3 E

uniwersalny 3-silnikowy

200 mbar

77 litrów

24-25

N 80/2 K

uniwersalny 2-silnikowy

200 mbar

80 litrów

26-27

Ketos N 56/2 E

potęga najnowszej generacji

300 mbar

55 litrów

28-29

Ketos N 81/2 K

potęga najnowszej generacji

300 mbar

80 litrów

odkurzacz piorący

230 mbar

2 x 6,5 l

Wytrzymały pojemnik ze stali szlachetnej ze stabilnym
podwoziem i samonastawnymi kołami 50 mm.
Bardzo duża moc ssąca. Seryjnie z
gniazdem wtykowym i technologią cyklonową.
z wężem spustowym wody brudnej, uchwytem do
prowadzenia i hamulcem postojowym.
Wysokiej jakości pojemnik ze stali szlachetnej z
wytrzymałym podwoziem i funkcją przechylania.
Wysokiej jakości pojemnik ze stali szlachetnej z
wytrzymałym podwoziem i funkcją przechylania.
Wysoka klasa w niskiej cenie z
wężem do spuszczania brudnej wody.
Dwa połączone w szeregu silniki o dużej mocy
i natężeniu dźwięku tylko 76 db(A).
Nowoczesny profesjonalny odkurzacz,
w pełni wyposażony i bardzo mocny.

Odkurzacz piorący
30-31

SE 7

Mały i wysokowydajny. Idealny do
czyszczenia dywanów i tapicerki.

Urządzenia jednotarczowe
32-33

EM 17 R

urządzenie jednotarczowe

-

-

34-35

Hercules

urządzenie jednotarczowe

-

-

36-37

EEM 13 R

urządzenie mimośrodowe jednotarczowe

-

-

Klasy podstawowej z wytrzymałą stalową przekładnią
biegową i kompletnym oprzyrządowaniem.
Mocna i wyjątkowo wytrzymała maszyna do
intensywnego czyszczenia każdego rodzaju.
Wyjątkowo poręczne i łatwe w prowadzeniu.
Idealne do trudno dostępnych miejsc.

Urządzenie szorująco-zbierające
38-41

Tortuga

urządzenie szorująco-zbierające

650 mbar

12/13 litrów Akumulatorowe urządzenie szorująco-zbierające
o dużej wydajności powierzchni czyszczenia

odkurzacz strażacki

230 mbar

50 litrów

Odkurzacz strażacki
42-43

N 51/1 KPS

Idealny do odpompowywania dużych mas wody np. w przypadku
powodzi, uszkodzenia wodociągów, renowacji płaskich dachów.

Wózek do mycia podłóg z pojemnikiem jezdnym
44-45

Wózek do mycia podłóg

A Wszechstronny, o różnorodnym zastosowaniu

-

46-47

wózki do mycia podłóg

jedno wiadro lub dwa

-

-

BHP

-

-

Urządzenie posiada pełne wyposażenie, boczną
półkę na mopy, prasę do wyciskania mopów,
Wersja chromowana lub z tworzywa
sztucznego z prasą do mopa.

Czyszczenie ręczne
46

znaki ostrzegawcze

48-49

Magic Click

stelaż płaski z magnesem

-

-

50

Eco

stelaż płaski z magnesem

-

-

50

sMop

stelaż płaski

-

-

50

kije

kije aluminiowe

-

-

51-53

mopy

bawełna i mikrowłókno

-

-

Do wyboru wersja z tekstem
lub symbolem.
Z wyjątkową opatentowaną funkcją
pozycji pionowej o szerokości 40 lub 50 cm.
bez funkcji pozycji pionowej o szerokości
40 lub 50 cm.
Uchwyt jest jest stabilny i prosty w obsłudze,
nie posiada funkcji prostowania, 40 i 50 cm
różne wykonania, jako kij teleskopowy
lub nieskładany o długości 1,40 m.
trwałość i profesjonalna jakość z wysokiej
jakości przędzy. Różne wersje.

Przegląd
54-57

Materiały eksploatacyjne i akcesoria do wszystkich modeli

Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian technicznych dotyczących przedstawionych produktów. Zastrzega się prawo do
pomyłek, literówek i błędów druków w odniesieniu do wszystkich danych technicznych, numerów artykułów i cen podanych w tym
katalogu. Stan na: luty 2015.
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T11 EVO
Innowacyjny, sprawnie działający profesjonalny odkurzacz
Doświadczcie Państwo nowej generacji odkurzaczy EVO
zapewniających maksymalną wydajność przy minimalnych
kosztach eksploatacji! Dzięki T11 EVO oszczędzacie Państwo czas
i pieniądze.
Dzięki bardzo wysokiemu podciśnieniu 270 mbar i dużej
pojemności zbiornika na kurz wynoszącej netto 9 litrów oraz
bezworkowemu systemowi filtrującemu, który może być
napędzany również filtrami, jesteście Państwo jak najlepiej
przygotowani do długiej i wydajnej pracy przy zachowaniu
optymalnych kosztów eksploatacji.
Ekonomiczny i cichy – 64 dB (A) silnik 1200 Watt ma wystarczające
rezerwy mocy i dzięki jej seryjnej regulacji możliwe jest
indywidualne dostosowanie do pracy na każdej powierzchni.
Łatwe opróżnianie, dwie pozycje parkowania, cztery gniazdka
do oprzyrządowania, wokół elastyczne obrzeże, zasięg 13m,
przełączana dysza do wielu zastosowań, wysokiej jakości
aluminiowe rury ssące, odporny na nacisk wąż ssący, możliwość
przenoszenia jedną ręką, najnowsza technologia filtrów z włókniny
oraz jedyny w swoim rodzaju zamykany hak na kabel uzupełniają
charakterystykę odkurzacza.
T11 EVO dzięki wielu praktycznym szczegółom i innowacjom
spełnia wszystkie
wymagania dzisiejszego nowoczesnego
odkurzacza.
Właściwości
- Bezpyłowe usuwanie brudu poprzez zamykany, 5-warstwowy
worek filtrujący z włókniny
- Dzięki niewielkiej masie i kompaktowym wymiarom, urządzenie
można wygodne prowadzić jedną ręką
- Duży nożny włącznik/wyłącznik umożliwia komfortową pracę
- 2 boczne pozycje zaparkowania zespołu odsysającego
- Pojemny, zamykany uchwyt do zwijania kabla
Kompaktowa budowa
z filtrem chroniącym silnik,
kosz filtrujący z włókniny
oraz opcjonalne worki
filtrujące z włókniny.

Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca 2 x 0,5 m z aluminium
- wąż ssący 2,5 m
- Kosz filtra z włókniny
- Filtr ochrony silnika
- Dysza wielofunkcyjna 306 mm

Zamykany przestronny hak na kabel.

Napięcie sieciowe
Moc
Moc akustyczna źródła dźwięku
Poziom ciśnienia akustycznego
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Pojemność filtra
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący – ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)
Klasa energetyczna

Po jednej pozycji parkowania po obu
stronach głowicy.

230 V / 50 Hz
1200 W
75,4 dB(A)
64,0 dB(A)
270 mbar
tworzywo sztuczne
13 litrów (brutto)
9 litrów
10 m
2,5 m
32 mm
32 mm
4,8 kg
29 x 40 x 40,5 cm
D

Maksymalna ergonomia:
odkurzacz wraz z oprzyrządowaniem można
nieść wygodnie w ręce.

Urządzenia i oprzyrządowanie
T11 EVO odkurzacz do pracy na sucho
Filtr z włókniny (10 sztuk)
Filtr z włókniny (250 sztuk)
NOWOŚĆ! HEPA H13 Filtr z włókniny (10 sztuk)
Dysza do fug 230 mm
NOWOŚĆ! Elastyczna dysza do fug 600 mm
Pędzel do mebli

Regulacja mocy umożliwia optymalną nastawę
dostosowaną do każdego podłoża.

Nr kat.

SCP (€)*

111.050
106.013
106.014
106.061
101.023
111.203
106.028

129,00
12,50
249,00
14,90
2,90
12,90
3,00

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje
w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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MAXIMUS HEPA
Odkurzacz do pracy na sucho emitujący dźwięk na poziomie tylko
74,8 dB(A)z ogromną mocą ssącą i zbiornikiem o pojemności 13 litrów.
Z kasetą filtracyjną HEPA H12.
Przeznaczenie
Sprzątanie hoteli, biur, gabinetów, klinik, domów spokojnej starości i
przedszkoli. Dobrze sprząta na wszystkich podłożach, dzięki szczotce
turbo nadaje się wspaniale do czyszczenia dywanów.
Wyjątkowo cichy odkurzacz do pracy na sucho dzięki minimalnej emisji
hałasu nadaje się wspaniale do sprzątania również podczas godzin
urzędowania. Dzięki bardzo dużej mocy ssącej wynoszącej 270 mbar
i wydajności 48 l/s nadaje się jak najbardziej do wygodnej, szybkiej
pracy.
Dzięki wbudowanej regulacji siłę ssącą można szybko dostosować do
każdej powierzchni. Przepusty obrotowe umożliwiające obracanie o
360º zapobiegają przekręcaniu się węża ssącego i pomagają zachować
zasięg wynoszący ponad 13 m. Kabel sieciowy o długości 10m można
wygodnie owinąć lub zawiesić na przestronnym haku. Możliwa jest
praca bez filtra, przy czym w takim przypadku filtruje kosz, który można
prać.

Cechy
- bezpyłowe usuwanie brudu dzięki zamykanemu 5-warstwowemu filtrowi
- wygodne przenoszenie jedną ręką dzięki małej wadze urządzenia i niewielkim
wymiarom
- wygodna praca dzięki uruchamianiu stopą dużego włącznika/wyłącznika i
bocznej pozycji parkowania rury z ssawką
- wysoki stopień zasysania kurzu dzięki dyszy wielofunkcyjnej 270 mm
- odpowiedni dla alergików dzięki kasecie filtracyjnej HEPA H12
- wyjątkowo duży rozstaw kół zapewniający optymalną stabilność
- gumowane koła boczne i koła samonastawne zapewniają cichą jazdę na kafelkach
- płozy na spodniej stronie zapewniają płynne przejeżdżanie na przez progi
- wysokiej jakości ekstrudowany wąż ssący nie ulegający odkształceniu
Wyposażenie podstawowe
- kompletna rura ssąca 2 x 0,5 m z aluminium i wąż ssący 2,5 m
- kosz filtrujący i filtr
- kaseta filtracyjna HEPA H12
- dysza do fug i wielofunkcyjna do tapicerki/mebli
- dysza wielofunkcyjna 270 mm
- jaskrawoczerwony wtykowy kabel sieciowy o długości 10 m
Owijanie kabla wokół głowicy, rura z boku
urządzenia.

Napięcie sieciowe
Moc
Moc akustyczna źródła dźwięku
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Pojemność filtra
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący – ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)
Klasa energetyczna
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4 gniazda wtykowe na tylnej stronie oraz
wtyczka na kolejną dyszę do podłogi,
np., turbo.

230 V / 50 Hz
1200 W
75,4 dB(A)
64,0 dB(A)
48 litrów /s
270 mbar
tworzywo sztuczne
13 litrów (brutto)
9 litrów
10 m
2,5 m
32 mm
32 mm
4,8 kg
29 x 40 x 40,5 cm
D

Odpowiedni dla alergików:
kaseta ﬁltracyjna HEPA H12
Większe bezpieczeństwo:
jaskrawoczerwony kabel
sieciowy
Więcej komfortu:
gumowane koła i koła
samonastawne
Nie wymaga częstej
konserwacji: wtykowy
kabel sieciowy, który łatwo
się wymienia.

Maksymalna ergonomia:
odkurzacz razem z oprzyrządowaniem
można nieść jedną ręką.

Urządzenia i oprzyrządowanie
MAXIMUS HEPA odkurzacz do pracy na sucho
Szczotka turbo 284 mm
Dysza wielofunkcyjna 306 mm
Dysza wielofunkcyjna 270 mm
Dysza do parkietu 360 mm
Dysza do fug 230 mm
NOWOŚĆ! Elastyczna dysza do fug 600 mm
Dysza do obić/mebli
Rura ssąca aluminium ø 32 mm
Teleskopowa rura ssąca stal szlachetna (0,6-1,0m)
Filtr z włókniny (10 sztuk)
Filtr z włókniny (250 sztuk)
NOWOŚĆ! HEPA H13 Filtr z włókniny (10 sztuk)
Kaseta filtracyjna HEPA H12
Kabel sieciowy 15 m, wtykowy
NOWOŚĆ! Jaskrawoczerwony wtykany kabel sieciowy

MAXIMUS jest wyposażony w
wyciąganą bez narzędzi kasetę
filtracyjną HEPA H12.

Nr kat.
111.014
106.012
111.307
106.027
111.202
101.023
111.203
106.028
106.026
111.133
106.013
106.014
106.061
111.132
111.159
111.310

SCP (€)*
179,00
34,90
17,50
17.50
12,90
2,90
12,90
3,00
6,90
19,80
12,50
249,00
14,90
24,80
28,90
19,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Oprzyrządowanie:
dysza wielofunkcyjna 111.307

dysza do parkietów 111.202

szczotka turbo 106.012

elastyczna dysza do fug 111.203
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MAXIMUS pro
W pełni wyposażony odkurzacz do pracy na sucho spełniający
najwyższe wymagania dotyczące komfortu i czystości z filtrem HEPA
H12. Pojemność zbiornika 13 litrów.
Przeznaczenie
Sprzątanie hoteli, biur, gabinetów, klinik, domów spokojnej starości i
przedszkoli. W połączeniu z elektryczną szczotką ssącą idealny do silnie
zabrudzonych dywanów i wykładzin wszelkiego typu, także z długim
włosem.
Cichy, wyjątkowo sprawnie funkcjonujący kompaktowy odkurzacz.
Dzięki wygodnemu zdalnemu sterowaniu umieszczonemu na
ergonomicznej rękojeści włączacie i wyłączacie Państwo odkurzacz i
szczotkę wygodnie naciskając przycisk,bez uciążliwego schylania się.
Opóźnione wyłączenie odkurzacza zapewnia całkowite opróżnienie
węża ssącego po wyłączeniu elektrycznej szczotki ssącej.
Teleskopowa rura ze stali szlachetnej pozwala wygodnie ustawić
wysokość roboczą dostosowaną do każdego użytkownika i umożliwia
wydajną pracę bez zmęczenia.
Duże gumowane koła zapewniają przejeżdżanie bez hałasowania na
kafelkach i nie zostawiają śladów również na delikatnym podłożu.

Cechy · zbudowany jak MAXIMUS, ale z następującym wyposażeniem dodatkowym:
- automatycznym gniazdem wtykowym dla elektrycznej szczotki ssącej i wygodną
obsługą urządzenia za pomocą włącznika znajdującego się na ergonomicznej rękojeści
- opóźnionym wyłączeniem odkurzacza po wyłączeniu elektrycznej szczotki ssącej w
celu całkowitego opróżnienia węża ssącego i szczotki ssącej
- teleskopową rurą ze stali szlachetnej

Większe bezpieczeństwo:
jaskrawoczerwony kabel
sieciowy

Wyposażenie podstawowe
- teleskopowa rura (0,6-1,0 m) ze stali szlachetnej
- kompletny wąż ssący 2,5 m
- jaskrawoczerwony wtykowy kabel sieciowy o długości 10 m
- kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i wielofunkcyjna do tapicerki/mebli
- dysza wielofunkcyjna 270 mm kaseta filtracyjna HEPA H12
Gniazdo wtykowe z funkcją
automatyczną do podłączania
elektryczna szczotki ssącej.

Napięcie sieciowe
Moc
Gniazdo wtykowe
Moc akustyczna źródła dźwięku
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Pojemność filtra
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący – ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)
Klasa energetyczna

elastyczna dysza do fug
111.203

MAXIMUS pro jest po stronie wydmuchu
wyposażony w kasetę filtracyjną HEPA H12
wymienialną bez użycia narzędzi.

230 V / 50 Hz
1200 W
230 V / automatyka
75,7 dB(A)
64,0 dB(A)
48 litrów/s
270 mbar
tworzywo sztuczne
13 litrów(brutto)
9 litrów
10 m, wtykowy
2,5 m
32 mm
32 mm
4,9 kg
29 x 40 x 40,5 cm
D

Większe bezpieczeństwo:
jaskrawoczerwony wtykowy kabel sieciowy o
dł. 10 m.

Oprzyrządowanie: elektryczna szczotka ssąca 280
mm z elektrycznym napędem stałym i stalową rurą
teleskopową z wężem ssącym o dł. 2m.

Urządzenia i oprzyrządowanie
MAXIMUS pro odkurzacz – praca na sucho, pojedynczy
Elektryczna szczotka ssąca 280 mm, pojedynczy
MAXIMUS pro i szczotka ssąca jako zestaw
Szczotka turbo 284 mm
Dysza wielofunkcyjna 306 mm
Dysza wielofunkcyjna 270 mm
Dysza do parkietu 360 mm
Dysza do fug
NOWOŚĆ! Elastyczna dysza do fug 600 mm
Dysza do obić/mebli
Rura ssąca aluminium ø 32 mm
Teleskopowa rura ssąca stal szlachetna (0,6-1,0m)
Filtr z włókniny (10 sztuk)
Filtr z włókniny (250 sztuk)
NOWOŚĆ! HEPA H13 Filtr z włókniny (10 sztuk)
Kaseta filtracyjna HEPA H12
Kabel sieciowy 15 m, wtykowy
NOWOŚĆ! Jaskrawoczerwony wtykany kabel sieciowy

Nr kat.
111.002
111.135
111.144
106.012
111.307
106.027
111.202
101.023
111.203
106.028
106.026
111.133
106.013
106.014
106.061
111.132
111.159
111.310

SCP (€)*
249,00
249,00
399,00
34,90
17,50
17,50
12,90
2,90
12,90
3,00
6,90
19,80
12,50
249,00
14,90
24,80
28,90
19,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Nowa generacja odkurzaczy ze szczotką ssącą:
Niezrównany komfort! Maximus pro osiąga w połączeniu z elektryczną
szczotką ssącą wspaniałe wyniki przy odkurzaniu dywanów i wykładzin.
Dzięki ciągłemu napędowi elektrycznemu i podciśnieniu wynoszącemu
270 mbar czyści dokładnie i bez niszczenia aż do najgłębszych warstw.
Wirująca szczotka solidnie przeczesuje przy tym dywan i kieruje brud
w stronę dyszy ssącej, która go wsysa. Nawet trudne do usunięcia
zabrudzenia na dywanie, jak np. włosy czy nitki zostają usunięte.
Dzięki wygodnemu zdalnemu sterowaniu umieszczonemu na
ergonomicznej rękojeści włączacie i wyłączacie Państwo odkurzacz
i szczotkę wygodnie naciskając przycisk,bez uciążliwego schylania
się. Teleskopowa rura ze stali szlachetnej pozwala wygodnie ustawić
wysokość roboczą dostosowaną do każdego użytkownika i umożliwia
wydajną pracę bez zmęczenia.
Dopełnieniem jest 5-warstwowy wytrzymały na rozrywanie filtr w
połączeniu z filtrem HEPA12, który wyłapuje dodatkowo bakterie ,
roztocza, pyłki i który można przed usunięciem zamknąć.
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MAXIMUS pt
Sprawnie funkcjonujący odkurzacz do pracy na sucho z automatycznie
podłączaną wtyczką dla urządzeń elektrycznych.
Przeznaczenie
Maximus pt jest idealnym towarzyszem każdego rzemieślnika
pracującego na budowie.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom i małej wadze nadaje się on
perfekcyjnie dla np. elektryków, stolarzy lub osób budujących stoiska na
targach.
Wszędzie tam, gdzie konieczny jest poręczne, lekkie urządzenie do
szybkiej pracy. Wyjątkowo duża moc, bo podciśnienie wynosi 270 mbar
gwarantuje czystą pracę bez pylenia na miejscu u Klienta. Maximusa
można dzięki standardowej gumowej złączce podłączyć indywidualnie
do każdego urządzenia elektrycznego.
Automatyka gniazda wtykowego przy włączaniu podłącza odkurzacz
do podłączonego urządzenia. Na przykład podczas wiercenia odkurzacz
automatycznie włącza się i wyłącza z wiertarką.
Dostarczona dysza do podłogi 360 mm umożliwia odkurzenie dużej
powierzchni podłóg twardych i wykładzin.
Maximus pt jest uniwersalnym narzędziem w przypadku suchego pyłu i
może pracować również bez filtra.

Cechy
- wyjątkowo cichy, moc akustyczna tylko 74,8 dB(A)
- wyjątkowo duża moc ssąca, podciśnienie 270 mbar przy wydajności 48 l/s
- duży zasięg dzięki kablowi sieciowemu o długości 7,5 i wężowi ssącemu o długości 2,5 m
- przepusty obrotowe na wężu ssącym w celu pracy bez odblokowywania
- regulacja mocy w celu optymalnego ustawienia w zależności od potrzeb
- usuwanie brudu bez pylenia dzięki zamykanemu filtrowi
- dodatkowa filtracja drobnego pyłu możliwa dzięki opcjonalnej kasecie filtracyjnej HEPA H12
- wygodne przenoszenie jedną ręką ze względu na małą wagę urządzenia
- przechowywanie oprzyrządowania na urządzeniu
- gniazdo wtykowe 230 Volt do 1500 Watt z automatyką włączającą

Za pomocą wielostopniowej przejściówki
do urządzeń elektrycznych wąż ssący jest
dostosowywany do każdej średnicy. Przykład:
ręczna pilarka tarczowa.

Wyposażenie podstawowe
- kabel sieciowy o długości 7,5 m
- kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug, dysza w kształcie okrągłego pędzla, dysza do podłogi
do pracy na sucho 360 mm
- przejściówka do podłączania urządzeń elektrycznych

Automatyczne gniazdo wtykowe do
eksploatacji narzędzi elektrycznych.

Napięcie sieciowe
Moc
Gniazdo wtykowe
Moc akustyczna źródła dźwięku
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Pojemność filtra
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)
Klasa energetyczna
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Owijanie kabla na urządzeniu i parkowanie
rury ssącej z boku urządzenia.

230 V / 50 Hz
1200 W
maks. 1500 W (auto)
74,8 dB(A)
64,0 dB(A)
48 litrów/s
270 mbar
tworzywo sztuczne
13 litrów (brutto)
9 litrów
7,5 m
2,5 m
32 mm
32 mm
4,9 kg
29 x 40 x 40,5 cm
B

Maksymalna ergonomia:
odkurzacz z oprzyrządowaniem można
wygodnie nieść jedną ręką,

Urządzenia i oprzyrządowanie
MAXIMUS pt odkurzacz do pracy na sucho
Przejściówka do urządzeń elektrycznych
Dysza wielofunkcyjna 306 mm
Dysza do parkietów 360 mm
Dysza do fug
Pędzel okrągły
NOWOŚĆ! Elastyczna dysza do fug 600 m
Aluminiowa rura ssąca ø 32 mm
Teleskopowa rura ssąca ze stali szlachetnej (0,60-1,0 m)
Filtr z włókniny (10 sztuk)
NOWOŚĆ! HEPA H13 Filtr z włókniny (10 sztuk)
Kaseta filtracyjna HEPA H12

Oprzyrządowanie:
dysza wielofunkcyjna 111.307.

Nr kat.

SCP (€)*

111.009
101.025
111.307
111.202
101.023
101.024
111.203
106.026
111.133
106.013
106.061
111.132

199,00
5,00
17,50
12,90
2,90
3,90
12,90
6,90
19,80
12,50
14,90
24,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Znakomicie sprawdza się na stoiskach
targowych, w restauracjach. Do stosowania
we wnętrzach i na zewnątrz.
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MEDUSA
Przemysłowa bezkablowa szczotka akumulatorowa do szybkiego i
łatwego czyszczenia wszystkich powierzchni w budynkach i na zewnątrz.
Zawieszony wahadłowo główny walec zamiatający dopasowuje się
indywidualnie do każdego podłoża, bez znaczenia czy twardego, czy
dywanu.
Przeznaczenie
Idealnie nadaje się do przedsionków korytarzy, klatek schodowych,
wjazdów, magazynów i przechowalni, lotnisk, dworców.
Medusa jest szczotką akumulatorową stworzoną dla profesjonalnych
użytkowników o szerokości roboczej wynoszącej łącznie 37 cm i mającą
dwie szczotki boczne obracające się w swoją stronę.
Szczotka obejmuje bez problemu obiekty o średnicy do 2 cm i długości
do 24 cm. Dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu i małym rozmiarom
Medusa nadaje się również do sprzątania trudno dostępnych miejsc.
Boczne szczotki umożliwiają nawet zupełne usunięcie brudu wzdłuż
krawędzi i czyszczą nawet najmniejsze kąty. Wydajny standardowy
akumulator litowo-jonowy (bez efektu pamięci) o napięciu 10,8 V/1,5 Ah
umożliwia eksploatację jednego akumulatora przez ok. 45 minut.
Opcjonalnie można nawet dołączyć drugi akumulator bezpośrednio
do urządzenia w drugiej kasecie akumulatorowej. Z urządzeniem
dostarczana jest też szybka ładowarka, która ładuje urządzenie w ciągu
tylko 70 minut.

Cechy
- wymiana głównego walca zamiatającego i mioteł bocznych bez użycia narzędzi
- teleskopowy aluminiowy uchwyt do ustawiania optymalnej pozycji roboczej
- gumowane koła nie zostawiają śladów nawet na podatnych na to powierzchniach
- wyjątkowo duża szuflada na brud mieszcząca brud o objętości 2 litrów
- wymienialne krawędzie na spodniej stronie obudowy
- małe natężenie dźwięku, dlatego też wspaniale nadaje się do sprzątania w czasie
godzin otwarcia
- pozycja parkowania, aby zapewnić przechowywanie z oszczędzeniem miejsca
- bardzo mały, lekki i poręczny dla każdego użytkownika

W pełni wyposażony dzięki dwóm
akumulatorom, co przedłuża czas
eksploatacji do 90 minut.

Wyposażenie podstawowe
- 1 x akumulator litowo-jonowy
- 1 x szybka ładowarka
- teleskopowy aluminiowy uchwyt

Wymiana głównego walca zamiatającego i
bocznych szczotek bez użycia narzędzi.

Napięcie sieciowe ładowarka
Minimalne napięcie zasilania
Moc
Czas eksploatacji
Poziom ciśnienia akustycznego
Pojemnik zbiornika
Pojemność zbiornika
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Pozycja parkowania w celu przechowania z
oszczędzeniem miejsca. Ergonomiczny uchwyt
aby pracować bez zmęczenia.

230 V / 50 Hz
10,8 V / 1,5 Ah
25 W
45 min / Akku
63 dB(A)
tworzywo sztuczne
2 litrów (brutto)
2,8 kg
30 x 36 x 11 cm

Wyjątkowo przestronna szuflada na brud o
pojemności 2 litrów.

Standardowo szybka ładowarka. Czas
ładowania jednego akumulatora 70 minut.
Najlepsze efekty ładowania niezależnie od stanu
naładowania akumulatora.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SCP (€)*

MEDUSA szczotka akumulatorowa
Akumulator zastępczy 10,8 V/ 1,5 Ah
MEDUSA zestaw z 2 akumulatorami
Szybka ładowarka
Główny walec zamiatający
Miotły boczne
Krawędź zamiatająca

204.001
204.101
204.002
204.100
204.119
204.120
204.116

198,00
49,00
229,00
49,00
14,90
4,80
7,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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N 28/1 E
Niewielki odkurzacz do pracy na mokro i sucho ze stabilną obudową ze
stali szlachetnej i zbiornikiem o pojemności 28 litrów.
Przeznaczenie
Najbardziej nadaje się dla osób sprzątających budynki, przemysłu, do
warsztatów i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyjątkowo mocne,
wydajne urządzenie służące przez bardzo długi czas.
Dzięki znakomitej mocy ssącej i solidnej budowie N 28/1 E nadaje się
jak najbardziej do wytężonej codziennej pracy.
Jego zbiornik ze stali szlachetnej jest połączony z podwoziem z
tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.
Duży odstęp kół i koła samonastawne 50 mm zapewniają optymalną
stabilność i stabilne zachowanie pozycji stojącej.

Filtr nabojowy wychwytujący drobny pył, kosz
z włókniny i filtr z włókniny zapewniają bardzo
wysoki stopień filtracji.

Cechy
- usuwanie brudu bez pylenia dzięki zamykanemu filtrowi
- zoptymalizowana ergonomia urządzenia w celu umożliwienia przenoszenia
odkurzacza wraz z oprzyrządowaniem jedną ręką
- oprzyrządowanie znajduje się przy podwoziu i łatwo je chwycić
- wydajność pracy dzięki dyszom do podłogi 360 mm
- przepusty obrotowe na wężu ssącym umożliwiające pracę zmiany ustawienia
- konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego
- wysoki stopień filtracji dzięki filtrowi nabojowemu wychwytującemu drobny pył
- długi hak na kabel sieciowy o długości 7,5 m
- użytkowanie z koszem filtracyjnym z włókniny możliwe też bez filtra z włókniny
Wyposażenie podstawowe
- aluminiowa rura ssąca 2 x 0,5 m
- kompletny wąż ssący 2,5 m
- kabel sieciowy 7,5 m
- filtr nabojowy wychwytujący drobny pył, kosz filtracyjny z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm
- dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm

NOWOŚĆ!

Boczne otwory na powietrze chłodzące
zapewniają konsekwentne oddzielenie
powietrza chłodzącego i procesowego.

W wyposażeniu podstawowym dysza do
podłogi do pracy na mokro 360 mm i dysza do
podłogi do pracy na sucho 360 mm.

Napięcie sieciowe
Moc
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)
14

4 gniazda wtykowe na oprzyrządowanie
Na przestronnym haku na kabel wygodnie
znajdują się na podwoziu. Dzięki temu konieczne można zmieścić kabel sieciowy o długości
oprzyrządowanie zawsze jest pod ręką.
7,5 m.

230 V / 50 Hz
1200 W
71 dB(A)
54 litrów/s
230 mbar
stal szlachetna
28 litrów (brutto)
7,5 m
2,5 m
32 mm
32 mm
7,6 kg
36 x 36 x 69 cm

Urządzenia i oprzyrządowanie

N 28/1 E odkurzacz
Dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm
Dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm
Dysza do fug
Pędzel do mebli
NOWOŚĆ! Elastyczna dysza do fug 600 mm
Aluminiowa rura ssąca ø 32 mm
Nabój filtrujący
Kosz filtracyjny z włókniny
Filtr z włókniny (5 sztuk)

Elastyczna dysza do fug 111.203
Idealna do czyszczenia pojazdów.

Nr kat.

101.007
101.088
101.087
101.023
101.024
111.203
106.026
101.010
101.011
101.020

SCP (€)*
179,00
12,90
12,90
2,90
3,90
12,90
6,90
15,80
12,80
9,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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WATERKING
Cichy i mocny odkurzacz do pracy na mokro i sucho ze zbiornikiem o
objętości 30 litrów.
Przeznaczenie
Idealny odkurzacz dla osób sprzątających budynki. Wspaniale nadaje
się do przeprowadzania gruntownego sprzątania.
WATERKING jest idealnym odkurzaczem w klasie odkurzaczy ze
zbiornikiem o pojemności 30 litrów przeznaczonym dla osób
sprzątających budynki. Wyjątkowa wydajność (podciśnienie 260
mbar przy wydajności 70 litrów/s) WATERKINGA połączona z dyszami
do podłóg o szerokości 360 mm umożliwia wspaniałą wydajność w
przeliczeniu na powierzchnię. Mechaniczna regulacja mocy umożliwia
optymalne ustawienia odpowiednie do każdej powierzchni.
Dzięki zintegrowanej funkcji dmuchawy filtry mogą zostać
przedmuchane, stoły warsztatowe oczyszczone a powierzchnie
osuszone.
Optymalna obsługa dzięki przechowywaniu oprzyrządowania,
zwijaniu kabla, przechowywaniu węża, pozycji parkowania rury ssącej
i ergonomicznemu uchwytowi sprawiają, że ten odkurzacz nadaje się
do profesjonalnego użytku. Sprawnie funkcjonujące gniazdo wtykowe
umożliwia pracę dodatkowych maszyn czyszczących bezpośrednio nad
odkurzaczem.
Opatentowany system
separowania wody:
dzięki skrętowi przy króćcu wlotowym
mgiełka jest oddzielana na ścianie
zbiornika. Dodatkowe materiały filtracyjne
nie są już konieczne.
Sprawne odłączanie pływaka reaguje
nawet przy wyjątkowo intensywnym
powstawaniu piany. Boczne wentyle
chłodzące zapewniają konsekwentne
oddzielenie powietrza chłodzącego i
procesowego.

Cechy
- znakomite zbieranie wody/brudu
- konsekwentne oddzielanie powietrza chłodzącego i procesowego
- sprawne odłączanie pływaka również przy wytwarzaniu piany
- cyklonowy system separacji wody
- wytrzymałe podwozie z kołami samonastawnymi 50 mm i dużymi kołami bocznymi
- przepusty obrotowe na wężu ssącym w celu zapewnienia pracy bez zmiany ustawień
- dzięki połączeniu z nabojem filtrującym wyłapującym drobny pył i filtrem
z włókniny idealnie nadaje się do pracy na sucho
- usuwanie brudu bez pylenia dzięki zamykanemu filtrowi
Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2x 0,5 m , kompletny wąż ssący 2,5 m
- kabel sieciowy 7,5 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył i filtr z włókniny
- technologia cyklonowa
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłóg do pracy na sucho i dysza do podłogi do pracy na mokro, każda 360 mm

NOWOŚĆ! Oprzyrządowanie:

Funkcja nadmuchiwania znajduje się na tylnej
stronie urządzenia i jest aktywowana poprzez
łatwe przełączanie węża ssącego.

Napięcie sieciowe
Moc
Gniazdo wtykowe
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Wszystko jest: 4 gniazdka na oprzyrządowanie
i pozycja parkowania węża po tylnej stronie
urządzenia.

220-240 V / 50 Hz
1300 W
maks. 1500 W
70 dB(A)
70 litrów/s
260 mbar
tworzywo sztuczne
30 litrów (brutto)
7,5 m
2,5 m
32 mm
38 mm
7,8 kg
46 x 38 x 59 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Maksymalna ergonomia: odkurzacz wraz z
oprzyrządowaniem można nieść wygodnie
jedną ręką.

dysz do podłogi do pracy na mokro 400 mm
oraz dysza do podłogi do pracy na mokro i
sucho 450 mm, z wymienialnymi gumowymi
listwami i listwami szczotkowymi.

Urządzenia i oprzyrządowanie
WATERKING odkurzacz
Przejściówka do urządzeń elektrycznych
Dysza do podłogi do pracy na sucho 360 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 360 mm
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza wielofunkcyjna 306 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.119
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.118
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Zastosowanie technologii cyklonowej
Nabój filtrujący
Filtry (5 sztuk)

Nr kat.
109.001
101.025
109.071
109.070
102.051
109.084
102.109
102.118
102.119
102.114
102.115
102.016
102.017
102.018
109.057
109.058
101.020

SCP (€)*
269,00
5,00
12,90
12,90
89,00
19,80
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
3,90
4,90
12,90
12,90
24,80
9,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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WATERKING XL
Innowacyjny odkurzacz do sprzątania na sucho/na mokro z wieloma
dodatkami i dysponujący dużą rezerwą mocy.

Właściwości
- Znakomite zbieranie wody / brudu
- Konsekwentne rozdzielenie powietrza chłodzącego i czyszczącego
- Niezawodne wyłączanie za pomocą wyłącznika pływakowego,
również w przypadku tworzenia się piany
- Cyklonowy system oddzielania wody
- Podwozie jezdne wyposażone w duże podgumowane kółka skrętne
oraz koła jezdne
- Solidne podwozie wyposażone w demontowany uchwyt do prowadzenia
- Hamulec postojowy zabezpiecza odkurzacz przed przypadkowym
przetaczaniem się.
- Bezpyłowe usuwanie brudu poprzez zamykany worek filtrujący z włókniny

Obszary zastosowania
Typoszereg niezwykle skutecznych odkurzaczy WATERKING został
rozszerzony o nową 45-litrową klasę wielkości „XL“.
Zostały przy tym utrzymane dotychczasowe zalety, które w niektórych
miejscach zostały podwyższone, co powoduje, że odkurzacz WATERKING
XL może idealnie towarzyszyć podczas gruntownego sprzątania.
Wytworzone podciśnienie, wynoszące 260 mbar w połączeniu z
natężeniem przepływu powietrza wynoszącym 70 ltr/s oraz ssawką o
szerokości 450 mm, w każdym czasie zapewnia wystarczającą rezerwę
mocy i dba o olśniewający efekt sprzątania.
Innowacyjny hamulec postojowy, zamontowany na stabilnym podwoziu
zabezpiecza odkurzacz przed przypadkowym przetaczaniem się w
czasie pracy. Duży, nadający się do demontażu bez użycia narzędzi
uchwyt prowadzący umożliwia komfortową obsługę i nieskomplikowany
transport. Dzięki seryjnie instalowanemu wężowi odpływowemu, osady z
zabrudzań można opróżnić całkowicie, bez pozostawienia żadnych śladów.
Mechaniczna regulacja mocy umożliwia optymalne nastawienie,
dostosowane do każdej nawierzchni. Gniazdo dużej mocy umożliwia
korzystanie z dodatkowych urządzeń czyszczących bezpośrednio za
pomocą odkurzacza. Optymalna obsługa umożliwiająca przechowywanie
akcesoriów, urządzenie do zwijania kabla i położenie zaparkowania
sprawiają, że odkurzacz wspaniale nadaje się do

Opatentowany system
separowania wody:
dzięki skrętowi przy króćcu wlotowym
mgiełka jest oddzielana na ścianie
zbiornika. Dodatkowe materiały filtracyjne
nie są już konieczne.
Sprawne odłączanie pływaka reaguje
nawet przy wyjątkowo intensywnym
powstawaniu piany. Boczne wentyle
chłodzące zapewniają konsekwentne
oddzielenie powietrza chłodzącego i
procesowego.

Wyposażenie podstawowe
- Rura ssąca ze stali nierdzewnej 2 x 0,5 m, 3 m wąż ssący kompletny
- 10 m kabel sieciowy
- Wkład filtrujący do pyłu drobnego oraz worek filtrujący z włókniny
- Wkład cyklonowy
- Ssawka do szczelin oraz szczotka do odkurzania mebli
- Ssawka do podłóg mokrych o szerokości 450 mm z wymienną listwą gumową
- Ssawka do podłóg suchych o szerokości 450 mm z wymienną szczotką

Stabilne podwozie, wykonane z
udaroodpornego tworzywa, uchwyt do
prowadzenia, demontowany bez użycia
narzędzi i duże, podgumowane koła jezdne.

Napięcie sieciowe
Moc
Gniazdo wtykowe
Poziom ciśnienia akustycznego
Wydajność
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Hamulec postojowy może być włączany z
obu stron i zabezpiecza odkurzacz przed
możliwością przypadkowego przetaczania się.

220-240 V / 50 Hz
1300 W
maks. 1500 W
70 dB(A)
70 litrów/s
260 mbar
tworzywo sztuczne
45 litrów (brutto)
10 m
3m
38 mm
38 mm
15 kg
49 x 44 x 77 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Gniazdo dużej mocy umożliwia korzystanie
z dodatkowych urządzeń czyszczących
bezpośrednio za pomocą odkurzacza.

Wąż spustowy umożliwia wygodne opróżnianie
zasobnika z wody brudnej.

Urządzenia i oprzyrządowanie
WATERKING XL odkurzacz
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.119
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.118
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Zastosowanie technologii cyklonowej
Nabój filtrujący
Filtry (5 sztuk)

Nr kat.
109.900
102.051
102.109
102.118
102.119
102.114
102.115
102.016
102.017
102.018
109.057
109.058
101.020

SCP (€)*
399,00
89,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
3,90
4,90
12,90
12,90
24,80
9,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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N 55/2 E
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho, 2 włączane turbiny, pojemność
zbiornika 55 litrów.
Przeznaczenie
Wysokowydajny odkurzacz dla przemysłu, osób sprzątających budynki,
dozorców i gastronomii.
Wyjątkowo mocny odkurzacz ze stali szlachetnej do pracy na mokro i
sucho przeznaczony do codziennego intensywnego użytku.
Dzięki nabojowi filtrującemu wyłapującemu drobny pył, koszowi
filtrującemu i znajdującym się w oprzyrządowaniu wyjątkowo szerokim
dyszom do podłogi (450 mm) osiąga się dużą wydajność w przeliczeniu
na powierzchnię. Dzięki dwóm włączanym pojedynczo turbinom z
dużymi rezerwami mocy przy każdym użyciu można indywidualnie
dostosować moc ssącą. Wygodna funkcja przechylania umożliwia
szybkie i łatwe opróżnienie zbiornika. Podwozie ze stabilnymi
metalowymi kółkami samonastawnymi i dużymi gumowanymi
kołami bocznymi zapewnia optymalną pracę również na delikatnych
powierzchniach.
Do odkurzacza N 55/2 E opcjonalnie dostępna jest szeroka ssawka
650 mm do zastosowania przy pracy na mokro, która jest na stale
zamontowana przy podwoziu i obsługiwana jest z tyłu urządzenia.
NOWOŚĆ!

Cechy
- 2 pojedynczo włączane turbiny
- wydajność pracy dzięki kablowi sieciowemu o długości 15 m
- mocne podwozie, stabilne koła samonastawne, gumowane koła
- funkcja przechylania zbiornikan
Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- kabel sieciowy 15 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny
i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi
gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi
listwami szczotkowymi
- uchwyt do pchania odkurzacza ze stali szlachetnej
- metalowe koła samonastawne
- funkcja przechylania zbiornika

Wyposażenie podstawowe: przechylanie
umożliwia ergonomiczne opróżnianie bez
schylania czy niesienia.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Maksymalne podciśnienie
Strumień objętości
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Oprzyrządowanie 102.116:
wąż antystatyczny o długości
3 m. Wąż przewodzi ładunki
elektryczne i zapewnia
optymalne odprowadzenie
ewentualnego
naładowania
elektrycznego poprzez
uziemiony zbiornik.

NOWOŚĆ!

Opcjonalne oprzyrządowanie: dysza do
podłogi do pracy na mokro 102.109

Dysze do podłogi do pracy na mokro i sucho po Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny
450 mm, z wymienialnymi bez narzędzi listwami zapewniają bardzo duży stopień filtracji.
szczotkowymi lub gumowymi.

230 V / 50 Hz
2400 W
2
230 mbar
2 x 54 litrów / s
stal szlachetna
55 litrów (brutto)
15 m
3m
38 mm
38 mm
21,0 kg
47 x 54 x 90 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Urządzenia i oprzyrządowanie
N 55/2 E odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza szeroka 650 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Nabój filtrujący
Kosz filtracyjny z włókniny
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Dyszę o szerokości aż 650 mm można
obsługiwać wygodnie stopą po tylnej stronie
odkurzacza.

Nr kat.
102.001
102.016
102.017
102.051
102.010
102.109
102.113
102.117
102.114
102.115
102.018
102.116
102.032
102.011
102.012
102.031

SCP (€)*
549,00
3,90
4,90
89,00
129,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
12,90
54,90
89,00
18,90
14,80
12,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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N 77/3 E
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho, 3 włączane turbiny, pojemność
zbiornika 77 litrów.
Przeznaczenie
Wysokowydajny odkurzacz dla przemysłu, osób sprzątających
budynki, dozorców i gastronomii.
Odkurzacz do użytku profesjonalnego z nabojem filtrującym, koszem
filtracyjnym i kompletnym oprzyrządowaniem.
Wyjątkowo sprawny i umożliwiający dostosowanie do potrzeb
dzięki 3 pojedynczo włączanym turbinom. N 77/3 E jest wyjątkowo
mocnym odkurzaczem ze stali szlachetnej do pracy na mokro
i sucho stworzonym do ekstremalnego zastosowania. Dzięki
oprzyrządowaniu zawierającemu wyjątkowo szerokie (każda 450
mm) dysze do podłóg osiąga się bardzo dobre efekty w przeliczeniu
na powierzchnię. Listwy szczotkowe i gumowe dysze do podłogi
można wymienić bez użycia narzędzi. Wygodna funkcja przechylania
umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika. Podwozie ze
stabilnymi metalowymi kółkami samonastawnymi i dużymi
gumowanymi kołami bocznymi zapewnia optymalną pracę również
na delikatnych powierzchniach.
Do odkurzacza N 77/3 E opcjonalnie dostępna jest szeroka ssawka
(650 mm) do zastosowania przy pracy na mokro, która jest na stale
zamontowana przy podwoziu i obsługiwana jest z tyłu urządzenia.
Cechy
- 3 pojedynczo włączane turbiny
- wydajność pracy dzięki kablowi sieciowemu o długości 15 m
- mocne podwozie, stabilne koła samonastawne, gumowane koła
- funkcja przechylania zbiornika

NOWOŚĆ!

Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- kabel sieciowy 15 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi listwami
szczotkowymi
- uchwyt do pchania odkurzacza ze stali szlachetnej
- metalowe koła samonastawne
- funkcja przechylania zbiornika

Oprzyrządowanie 102.116:
wąż antystatyczny o długości
3 m. Wąż przewodzi ładunki
elektryczne i zapewnia
optymalne odprowadzenie
ewentualnego
naładowania
elektrycznego poprzez
uziemiony zbiornik.

NOWOŚĆ!

Wyposażenie podstawowe: przechylanie
umożliwia ergonomiczne opróżnianie bez
schylania czy niesienia.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Maksymalne podciśnienie
Strumień objętości
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Dysze do podłogi do pracy na mokro i sucho
po 450 mm, z wymienialnymi bez narzędzi
listwami.

230 V / 50 Hz
3300 W
3
230 mbar
3 x 54 litrów / s
stal szlachetna
77 litrów (brutto)
15 m
3m
38 mm
38 mm
27,5 kg
59 x 62 x 95 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny
zapewniają bardzo duży stopień filtracji. Nabój
filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny
zapewniają bardzo duży stopień filtracji.

Dyszę o szerokości aż 650 mm można
obsługiwać wygodnie stopą po tylnej stronie
odkurzacza.

Urządzenia i oprzyrządowanie
N 77/3 E odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza szeroka 650 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Nabój filtrujący
Kosz filtracyjny z włókniny
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Nr kat.
103.001
102.016
102.017
102.051
103.010
102.109
102.113
102.117
102.114
102.115
102.018
102.116
102.032
102.011
103.011
102.031

SCP (€)*
649,00
3,90
4,90
89,00
129,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
12,90
54,90
89,00
18,90
12,60
12,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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N 80/2 K
Wielka klasa w małej cenie. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho z 2
turbinami i zbiornikiem o pojemności 80 litrów.
Przeznaczenie
Wysokowydajny odkurzacz dla przemysłu, osób sprzątających budynki,
dozorców i gastronomii.
Odkurzacz do pracy na mokro i sucho o doskonałym stosunku ceny do
rezultatów. N 80/2 K jest wyposażony w nabój filtrujący wyłapujący
drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i kompletne oprzyrządowanie.
Dzięki wbudowanemu wężowi spuszczającemu brudną wodę nadaje
się on zwłaszcza do prac z częstym użyciem wody i dużych powierzchni.
Dwie pojedynczo włączane turbiny zapewniają rezerwę mocy i
sprawiają, że odkurzacz można indywidualnie dopasować do potrzeb
przy każdym użyciu. Dzięki wyjątkowo wytrzymałemu zbiornikowi z
tworzywa sztucznego, mocnemu podwoziu z metalowymi kołami
samonastawnymi i dużymi gumowanymi kołami bocznymi jest on jak
najlepiej wyposażony do codziennej wytężonej pracy. Liczne
oprzyrządowanie można z zachowaniem zasad ergonomiki umieścić
po tylnej stronie urządzenia.
Cechy
- oprzyrządowanie jest umieszczone w zasięgu ręki po tylnej stronie urządzenia
- duża wydajność w odniesieniu do powierzchni dzięki dyszom do podłóg 450 mm
- wąż spuszczający brudną wodę zapewniający ergonomiczne opróżnianie
zbiornika
- przepusty obrotowe na wężu zapewniające pracę bez zmiany ustawień
- 2 włączane pojedynczo turbiny
- wydajna praca dzięki kablowi sieciowemu o długości 15 m i wężowi ssącemu
o długości 3 m
- wytrzymałe podwozie, stabilne koła samonastawne, gumowane koła boczne
- wytrzymały zbiornik z tworzywa sztucznego z uchwytami do niesienia i pchania

NOWOŚĆ!

Oprzyrządowanie 102.116: wąż
antystatyczny o długości 3 m.
Wąż przewodzi ładunki
elektryczne i zapewnia optymalne
odprowadzenie ewentualnego
naładowania elektrycznego
poprzez uziemiony zbiornik.

Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- kabel sieciowy 15 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi listwami szczotkowymi
- uchwyty do noszenia i uchwyt do pchania odkurzacza ze stali szlachetnej,
metalowe koła samonastawne
- funkcja przechylania zbiornika
Wąż odprowadzający brudną wodę w celu
wygodnego opróżniania zbiornika.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Maksymalne podciśnienie
Strumień objętości
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny
zapewniają bardzo duży stopień filtracji.

220-240 V / 50 Hz
2400 W
2
230 mbar
2 x 54 litrów / s
tworzywo sztuczne
80 litrów (brutto)
15 m
3m
38 mm
38 mm
20,6 kg
62 x 45 x 98 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Opcjonalne oprzyrządowanie: dysza
do podłogi do pracy na mokro
102.109

Gniazda wtykowe w celu przechowywania
oprzyrządowania pod ręką po tylnej stronie
urządzenia.

Urządzenia i oprzyrządowanie
N 80/2 K odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza szeroka 650 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Nabój filtrujący
Kosz filtracyjny z włókniny
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Dysza do podłogi do pracy na mokro i
sucho o szerokości roboczej 450 mm, z
listwami szczotkowymi i gumowymi listwami
wymienialnymi bez narzędzi.

Nr kat.
104.001
102.016
102.017
102.051
102.010
102.109
102.113
102.117
102.114
102.115
102.018
102.116
102.032
102.011
103.011
102.031

SCP (€)*
549,00
3,90
4,90
89,00
129,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
12,90
54,90
89,00
18,90
12,60
12,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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KETOS N 56/2 E
Odkurzacz przeznaczony do pracy na mokro i sucho ze stali szlachetnej z nowej serii
odkurzaczy KETOS tryska siłą. Silniki o dużej mocy podłączone w szeregu wytwarzają
podciśnienie wynoszące 230 mbar przy strumieniu objętości 70 litrów/sekundę na
silnik ssący.
Przeznaczenie
Idealny dla usługodawców, przemysłu, dozorców i gastronomii.
KETOS jest bardzo wydajnym, ekonomicznym i nowoczesnym profesjonalnym
odkurzaczem z najwyższej półki. Dzięki silnikom połączonym w szeregu wytwarzany
jest rodzaj efektu turbosprężarki, który daje ogromne spektrum możliwości. Pomimo
podniesienia wydajności o 50% udało się sprostać nieustannie rosnącej świadomości
ekologicznej i zredukować natężenie dźwięku przy pełnej mocy do tylko 76 dB
(A). Używając KETOSA pracujecie Państwo długofalowo i wydajnie opierając się
na najnowszym stanie techniki i możecie w zależności od zapotrzebowania na
moc wybrać pomiędzy poziomem Economy a Turbo. Sprawdzony, opatentowany
cyklonowy separator wody został użyty również w nowej serii produkcyjnej i
zapewnia optymalny pobór wody. Ponadto KETOS dysponuje funkcją wydmuchu
po tylnej stronie urządzenia, która aktywowana jest łatwym przełączaniem węża
ssącego. Również nowością są przestronny i zamykany hak na kabel, dodatkowy wąż
spustowy oraz kaseta filtracyjna wyciągana bez użycia narzędzi w celu opcjonalnego
wyposażenia w klasę HEPA H12. Odkurzacz KETOS można wedle wyboru opróżniać
przechylając lub spuszczeniem przez wzmocniony zaginany wąż.
Cechy
- wyjątkowo sprawny
- przełączanie pomiędzy 2 trybami Economy i Turbo
- niewielki hałas, tylko 76 db (A)
- solidne podwozie, stabilne metalowe koła samonastawne i gumowane koła
- konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego
- przechowywanie kompletnego oprzyrządowania na odkurzaczu
- opróżnianie do wyboru za pomocą zagiętego węża lub funkcji przechylania
- zbiornik, uchwyt do pchania i rury ssące ze stali szlachetnej
- cyklonowy system separowania wody
- jedyny w swoim rodzaju zamykany hak na kabel
- regulacja mocy
- funkcja wydmuchu
Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi listwami szczotkowymi
Za pomocą przełącznika obrotowego z przodu
urządzenia można wybrać między trybem
Economy a Turbo.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Poziom ciśnienia akustycznego
Strumień objętości
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Opatentowany system
separowania wody:
dzięki skrętowi przy króćcu wlotowym
mgiełka jest oddzielana na ścianie
zbiornika. Dodatkowe materiały
filtracyjne nie są już konieczne.
Sprawne odłączanie pływaka reaguje
nawet przy wyjątkowo intensywnym
powstawaniu piany. Boczne wentyle
chłodzące zapewniają konsekwentne
oddzielenie powietrza chłodzącego i
procesowego.

NOWOŚĆ!

Opcjonalne oprzyrządowanie:
dysza do podłogi do pracy na
mokro 102.109

KETOS N 56/2 E ma po stronie wydmuchu kasetę Przestronny zamykany hak na kabel dzięki
filtracyjną wyjmowaną bez użycia narzędzi, z
zawiasowi.
możliwością rozszerzenia do HEPA H12.

220-240 V / 50 Hz
2600 W
2
76 dB(A)
2 x 70 litrów / s
300 mbar
stal szlachetna
55 litrów (brutto)
10,0 m
3,0 m
38 mm
38 mm
21,0 kg
47 x 54 x 90 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Urządzenia i oprzyrządowanie
KETOS N 56/2 E odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza szeroka 650 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Zastosowanie technologii cyklonowej
Nabój filtrujący
Kaseta filtracyjna HEPA H12
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Opcjonalnie 102.106: wąż antystatyczny
przewodzący prąd. Długość 3 m.

Nr kat.
112.001
102.016
102.017
102.051
102.010
102.109
102.113
102.117
102.114
102.115
102.018
102.116
102.032
109.057
109.058
112.101
102.031

SCP (€)*
649,00
3,90
4,90
89,00
129,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
12,90
54,90
89,00
12,90
24,80
34,80
12,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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KETOS N 81/2 K
Odkurzacz przeznaczony do pracy na mokro i sucho KETOS przekonuje
nowoczesną technologią, wielką wydajnością i dużą pojemnością
zbiornika wynoszącą 80 litrów.
Przeznaczenie
Idealny dla wszystkich usługodawców – sprzątających budynki,
dozorców i gastronomii.
KETOS z wyjątkowo wytrzymałym zbiornikiem z tworzywa sztucznego
jest bardzo wydajnym, ekonomicznym i nowoczesnym profesjonalnym
odkurzaczem stworzonym do codziennej intensywnej pracy. Dzięki
podciśnieniu wynoszącemu 300 mbar przy objętości strumienia 70
litrów/sekundę na jeden silnik ssący KETOS zapewnia wystarczającą
moc w przypadku każdego celu zastosowania. Obok bardzo stabilnego
zbiornika KETOS ma solidne podwozie z metalowymi kołami
samonastawnymi i dużymi, gumowanymi kołami.
Sprawdzony, opatentowany cyklonowy separator wody został użyty
również w nowej serii produkcyjnej i zapewnia optymalny pobór wody.
Ponadto KETOS dysponuje funkcją wydmuchu po tylnej stronie
urządzenia, która aktywowana jest łatwym przełączaniem węża ssącego.
Również nowością są przestronny i zamykany hak na kabel, dodatkowy
wąż spustowy oraz kaseta filtracyjna wyciągana bez narzędzi w celu
opcjonalnego wyposażenia w klasę HEPA H12.
Cechy
- wyjątkowo sprawny
- przełączanie pomiędzy 2 trybami Economy i Turbo
- niewielki hałas, tylko 76 db (A)
- solidne podwozie, stabilne metalowe koła samonastawne i gumowane koła
- konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego
- opróżnianie za pomocą węża
- zbiornik, uchwyt do pchania i rury ssące ze stali szlachetnej
- cyklonowy system separowania wody
- jedyny w swoim rodzaju zamykany hak na kabel
- regulacja mocy
- przechowywanie kompletnego oprzyrządowania po tylnej stronie odkurzacza
Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył i filtr z włókniny
- technologia cyklonowa
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymienialnymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymienialnymi listwami szczotkowymi
Za pomocą przełącznika obrotowego z przodu
urządzenia można wybrać między trybem
Economy a Turbo.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba turbin
Poziom ciśnienia akustycznego
Strumień objętości
Maksymalne podciśnienie
Materiał zbiornika
Pojemność zbiornika
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

Opatentowany system
separowania wody:
dzięki skrętowi przy króćcu wlotowym
mgiełka jest oddzielana na ścianie zbiornika.
Dodatkowe materiały filtracyjne nie są już
konieczne.
Sprawne odłączanie pływaka reaguje nawet
przy wyjątkowo intensywnym powstawaniu
piany. Boczne wentyle chłodzące zapewniają
konsekwentne oddzielenie powietrza
chłodzącego i procesowego.
NOWOŚĆ!

Opcjonalne oprzyrządowanie: dysza
do podłogi do pracy na mokro
102.109

KETOS N 81/2 K ma po stronie wydmuchu kasetę Wąż odprowadzający brudną wodę (zaginany)
filtracyjną wyjmowaną bez użycia narzędzi, z
w celu wygodnego opróżnienia zbiornika.
możliwością rozszerzenia do HEPA H12.

220-240 V / 50 Hz
2600 W
2
76 dB(A)
2 x 70 litrów / s
300 mbar
tworzywo sztuczne
80 litrów (brutto)
15 m
3m
38 mm
38 mm
20,6 kg
62 x 45 x 98 cm

NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

Opcjonalnie 102.106: wąż antystatyczny
przewodzący prąd. Długość 3 m.

Urządzenia i oprzyrządowanie
KETOS N 81/2 K odkurzacz
Dysza do fug
Pędzel do mebli
Metalowa dysza do podłogi 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami
Kompletny wąż ssący 15 m
Zastosowanie technologii cyklonowej
Nabój filtrujący
Kaseta filtracyjna HEPA H12
Filtry z włókniny (5 sztuk)

Nr kat.
112.002
102.016
102.017
102.051
102.109
102.113
102.117
102.114
102.115
102.018
102.116
102.032
109.057
109.058
112.101
102.031

SCP €)*
629,00
3,90
4,90
89,00
14,90
18,90
18,90
7,90
7,90
12,90
54,90
89,00
12,90
24,80
34,80
12,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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SE 7
Odkurzacz piorący z oddzielnym zbiornikiem na środek przeciwpieniący.
Przeznaczenie
Czyszczenie dywanów, wykładzin i tapicerki w biurach, gabinetach,
kinach i gospodarstwach domowych oraz czyszczenie tapicerki
samochodowej.
Dzięki ciśnieniu spryskiwania wynoszącemu 4 bar oraz podciśnieniu
230 mbar SE 7 czyści szybko i gruntownie. Funkcje spryskiwania i ssania
włączane są niezależnie od siebie.
Funkcję spryskiwania można włączyć lub wyłączyć w zależności od
potrzeb na dźwigni zaworu. Stan napełnienia zbiorników na czystą i
brudną wodę mających pojemność po 6,5 litra można stale kontrolować
przez przezroczystą pokrywę. Obydwa zbiorniki można wyjąć
pojedynczo. Osobny zintegrowany zbiornik umożliwia zastosowanie
środka przeciwpieniącego. Przezroczyste dysze do czyszczenia
tapicerki i podłóg umożliwiają nieograniczoną widoczność pola
roboczego i stałą kontrolę postępów w sprzątaniu. Ich ergonomiczna
forma gwarantuje pracę bez zmęczenia. Kabel sieciowy o długości
7,5 m zapewnia duży zasięg roboczy i można go po pracy zwinąć na
urządzeniu. Obudowa składa się z wytrzymałego tworzywa sztucznego
i jest wyposażona w duże gumowane koła, które nie zostawiają śladów
nawet na delikatnych
powierzchniach.
Cechy
- gruntowne czyszczenie dzięki ciśnieniu spryskiwania
wynoszącemu 4 bar i mocy ssącej 230 mbar
- oddzielne włączanie funkcji spryskiwania i ssania
- osobny zbiornik na wodę czystą i brudną, każdy o
pojemności 6,5 litra
- oddzielany zbiornik na środek przeciwpieniący
- przezroczyste ergonomiczne dysze
- długa rura ssąca ze stali szlachetnej zapewniająca wygodną
pracę bez zmęczenia przy czyszczeniu wykładzin
- gumowane koła samonastawne i tylne koła nie
pozostawiające śladów
Wyposażenie podstawowe
- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m
- wąż 2,5 m
- dysza do podłogi o szerokości 250 mm
- dysza do tapicerki o szerokości 105 mm
- zbiornik na środek przeciwpieniący
Funkcja pryskania i ssania włączane pojedynczo Osobny zbiornik umożliwia pracę ze środkiem
Dysza do obić do czyszczenia m.in. siedzeń w
na urządzeniu.
przeciw-pieniącym i zapewnia pracę bez przerw. pojazdach. Funkcja pryskania uruchamiana jest
dźwignią na uchwycie.

Napięcie sieciowe
Moc
Moc pompy
Maksymalne podciśnienie
Ciśnienie robocze
Pojemność zbiorników na wodę
Długość kabla sieciowego
Długość węża ssącego
Wąż ssący - ø
Rura ssąca – ø
Waga urządzenia
Wymiary (D x Sz x W)

230 V / 50 Hz
1100 W
50 W
230 mbar
4 bar
je 6,5 litrów
7,5 m
2,5 m
38 mm
38 mm
13 kg
55 x 35 x 63,5 cm

Przezroczyste dysze do podłóg z długą rurą
ssącą w celu wygodnego czyszczenia dywanów
bez zmęczenia.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SE 7 odkurzacz piorący
Dysza do tapicerki
Dysza do podłogi

107.001
107.011
107.010

SCP (€)*
398,00
24,80
32,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje
w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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EM 17 R
Sprawnie funkcjonujące urządzenie jednotarczowe ze zbiornikiem na
czystą wodę o pojemności 10 litrów.
Przeznaczenie
Intensywne czyszczenie wszystkich wykładzin podłogowych oraz
lekkie polerowanie.
EM 17 R jest stworzony dzięki swojemu wytrzymałemu napędowi
planetarnemu do ciężkiej, codziennej pracy.
Zbiornik na czystą wodę o pojemności 10 litrów zapewnia wygodną i
szybką pracę.
Dzięki wymianie tarcz bez użycia narzędzi EM 17 R można przezbroić
bez długich przestojów pracy i dostosować do każdego podłoża.
W połączeniu z padem Queen Bonnet można osiągnąć przy czyszczeniu
wykładzin jedyne w swoim rodzaju efekty czyszczenia. W celu
zapewnienia optymalnych rezultatów w przypadku silnych, uciążliwych
zabrudzeń wagę urządzenia można zwiększyć o dodatkowe 14 kg.
Dzięki dużym gumowanym kołom urządzenie nie zostawia śladów
transportu nawet na najdelikatniejszych powierzchniach.

Cechy
- wytrzymałe podwozie planetarne
- zintegrowany zbiornik na świeżą wodę o pojemności 10 litrów
- wymiana szczotek i tarcz bez konieczności użycia narzędzi
- duże gumowane koła transportowe
Wyposażenie podstawowe
- zbiornik na czystą wodę
- szczotka tarczowa średnia (zielona: do powierzchni twardych)
- szczotka tarczowa miękka (niebieska: do delikatnych podłóg)
- talerz napędowy padów

Oprzyrządowanie:
Obciążenie dodatkowe, 14 kg.

Wszystkie elementy służące do obsługi znajdują się Szczotka tarczowa miękka (dywan) 16”(406 mm).
na ergonomicznym uchwycie.
Szczotka tarczowa średnia (podłoga) 16”(406 mm).
Talerz napędowy do padów 16”/17”(406-432 mm).

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Maksymalna średnica tarczy
Zbiornik na czystą wodę
Waga
Długość kabla

230 V / 50 Hz
1200 W
154 obroty/minutę
17‘‘ / 432 mm
10 litrów
38 kg
12 m

Oprzyrządowanie: pady tarczowe do każdego
podłoża o różnej twardości.

Oprzyrządowanie: pad Queen Bonnet daje
najlepsze efekty czyszczenia na dywanach i
wykładzinach.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SCP (€)*

EM 17 R
Szczotka średnia 16” (zielona)
Szczotka miękka 16” (niebieska)
Talerz napędowy padów (16-17”)
Obciążenie dodatkowe (14 kg)
Superpad biały 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czerwony 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czarny 17” (pakowane po 5 szt.)
Superpad zielony 17” (pakowane po 5 szt.)
Pad Queen Bonnet17”

201.001
201.002
201.003
201.004
201.068
201.005
201.006
201.007
201.008
201.009

629,00
49,00
49,00
79,00
59,00
29,80
29,80
29,80
29,80
39,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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HERCULES
Wytrzymałe, wyjątkowo mocne i spokojnie pracujące urządzenie
jednotarczowe.
Przeznaczenie
Intensywne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni i wykładzin.
Urządzenie jednotarczowe Hercules jest wyjątkowo spokojnie
pracującym urządzeniem, wytrzymałym i łatwym w obsłudze
należącym do wyższej klasy średniej.
Dzięki dużemu przyjaznemu dla użytkownika i ergonomicznemu
uchwytowi urządzenie można bez problemu prowadzić i nadaje
się ono wspaniale do intensywnego, regularnego gruntownego i
codziennego sprzątania. Mocny nie wymagający konserwacji napęd
planetarny zapewniający 175 obrotów na minutę zawsze gwarantuje
wystarczającą moc do przeprowadzenia szybkiego i dokładnego
czyszczenia wszystkich podłóg twardych i wyprania szamponem
powierzchni tekstylnych. Dzięki dużemu ciężarowi własnemu
wynoszącemu 48 kg i opcjonalnemu podwójnemu dodatkowemu
obciążeniu o każdorazowo 14 kg urządzenie łatwo może w każdym
momencie mieć wagę do 76 kg.
Optymalne warunki do gruntownego wyczyszczenia powierzchni
zabrudzonych uporczywym brudem.
Dzięki Herculesowi zyskacie Państwo służące przez wiele lat,
niezawodne i sprawnie działające urządzenie o wszechstronnym
zastosowaniu do czyszczenia wszystkich powierzchni przy wspaniałym
stosunku ceny do rezultatów. Maszyna standardowo dostarczana jest
z kompletnym oprzyrządowaniem, zbiornikiem na czystą wodę o
pojemności 12 litrów, talerzem napędowym padów oraz szczotką do
prania z użyciem szamponu i szorowania.
Cechy
- napęd planetarny nie wymagający konserwacji
- zintegrowany zbiornik na czystą wodę o pojemności 12 litrów
- wymiana szczotek i tarcz bez użycia narzędzi
- wytrzymały, ergonomiczny element służący do obsługi
Wyposażenie podstawowe
- zbiornik na czystą wodę 12 litrów
- szczotka tarczowa średnia (zielona: do powierzchni twardych)
- szczotka tarczowa miękka (niebieska: do delikatnych podłóg)
- talerz napędowy padów

Kompletna mechanika z metalu. Części mające
kontakt z wodą są mosiężne.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Maksymalna średnica tarczy
Zbiornik na czystą wodę
Waga maszyny
Długość kabla
Średnica talerza napędowego
Dodatkowe obciążenie

Ergonomiczny, stabilny uchwyt z wbudowaną
ochroną kabla sieciowego przed załamaniem.

230 V / 50 Hz
1200 W
175 obrotów/min
17‘‘ / 432 mm
12 litrów
48 kg
12 m
16-17‘‘
14 kg

**Wersja Heavy Duty zawiera następujące artykuły:
1 x urządzenie jednotarczowe Hercules
1 x obciążenie dodatkowe à 14 kg

Wysokiej jakości mocny dyszel bez luzu w celu
optymalnej obsługi.

Urządzenia i oprzyrządowanie
HERCULES

Wymiana szczotek i tarcz bez urządzeń za
pomocą złącza zatrzaskowego.

Nr kat.

205.001
205.002
Talerz napędowy padów (16-17”)
205.122
Szczotka średnia 16” (zielona)
205.121
Szczotka miękka 16” (niebieska)
205.120
Obciążenie dodatkowe (14 kg)
205.123
Pad Queen Bonnet 17”
201.009
Superpad biały 17” (pakowane po 5 szt.) 201.005
Superpad zielony 17” (pakowane po 5 szt.) 201.008
Superpad czerwony 17” (pakowane po 5 szt.) 201.006
Superpad czarny 17” (pakowane po 5 szt.)
201.007
HERCULES „Heavy Duty“ 62 kg! **

SCP (€)*
769,00
819,00
79,00
59,00
59,00
69,00
39,90
34,80
34,80
34,80
34,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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EEM 13 R
Poręczne urządzenie mimośrodowe jednotarczowe.
Przeznaczenie
Łaźnie, spa, toalety, przebieralnie, schody, kafelki, wszelkie powierzchnie
twarde i wykładziny.
Urządzenie mimośrodowe jednotarczowe EEM13 R jest dzięki swojej
kompaktowej budowie i prostej obsłudze idealne do czyszczenia
małych powierzchni, nisz i kątów.
Dzięki małej wadze urządzenia wynoszącej tylko 12,7 kg nadaje się
także do użytku na schodach.
Napęd mimośrodowy zapewnia efektywne czyszczenie i bezproblemowe, pewne prowadzenie maszyny bez wysiłku.
Dzięki oprzyrządowaniu znajdującemu się w zestawie można czyścić
powierzchnie twarde, polerować podłogi kamienne i parkiety oraz prać
dywany.
Duże gumowane koła umożliwiają wygodny transport bez pozostawiania śladów.
Cechy
- mocny napęd mimośrodowy
- kompaktowy w celu zapewnienia łatwej obsługi
- pewne prowadzenie urządzenia bez użycia siły
- kompletne oprzyrządowanie umożliwiające czyszczenie
wszystkich powierzchni
Wyposażenie podstawowe
- szczotka twarda (zielona: do podłóg i powierzchni twardych)
- szczotka miękka (czarna: do dywanów)
- talerz napędowy padów

Wyjątkowo spokojnie pracujący i dziecinnie
prosty w obsłudze, odpowiedni również dla
osób nie mających wprawy.

Napięcie sieciowe
Moc
Liczba obrotów szczotek
Talerz napędowy -ø
Maksymalna średnica pada
Waga
Długość kabla

Poręczne mimośrodowe urządzenie
jednotarczowe EEM13 R nadaje się jak
najbardziej do czyszczenia schodów.

230 V / 50 Hz
250 W
150 obrotów/min
10‘‘ / 254 mm
13‘‘ / 330 mm
12,7 kg
6m

Oprzyrządowanie:
Superpady do różnych podłóg.

Oprzyrządowanie:
Pad Queen Bonnet zapewnia najlepsze efekty
czyszczenia na dywanach i wykładzinach.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SVP €)*

EEM 13 R
Talerz napędowy padów (254 mm)
Szczotka twarda (280 mm)
Szczotka miękka (280 mm)
Pad Queen Bonnet13” (330 mm)
Superpad zielony 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad biały 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czerwony 12” (pakowane po 5 szt.)
Superpad czarny 12” (pakowane po 5 szt.)

202.001
202.010
202.011
202.012
202.034
202.032
202.033
202.035
202.036

398,00
29,00
29,00
29,00
34,90
17,10
17,10
17,10
17,10

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w
odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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TORTUGA
Akumulatorowe, ręczne urządzenie szorująco-zbierające
Prosta obsługa dzięki kompaktowym wymiarom. Urządzenie nadaje
się idealnie na niewielkie i intensywnie zastawione powierzchnie.
Dzięki znakomitej zdolności odsysania urządzenie to może czyścić
powierzchnie w obecności ruchu publicznego, w czasie godzin
otwarcia.
Obszary zastosowania
Urządzenie nadaje się idealnie do obiektów handlu detalicznego,
gastronomii, hoteli oraz szkół, domów opieki, powierzchni handlowych,
szpitali oraz studiów fitnessu.

stabilny, ergonomicznie ukształtowany
uchwyt do prowadzenia ze wszystkimi
funkcjami obsługowymi.
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W stanie złożonym:
W x D x Sz: 69 x 79 x 47 cm
W stanie rozłożonym:
W x D x Sz: 104 x 114 x 47 cm
Prześwit przejazdu: 45 cm
Wyposażenie opcjonalne:
Talerz do napędu padów o różnej twardości.

45 cm

104 cm

79 cm
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Optymalna pozycja szczotki:
Dzięki zamontowaniu szczotki przy samej
krawędzi maszyny, możliwe jest również
czyszczenie powierzchni przylegających bezpośrednio do ścian. Boczna rolka gumowa ogranicza odstęp i uniemożliwia powstawanie szkód.

Wyposażenie podstawowe
- Środkowa szczotka tarczowa
- Zintegrowana (wbudowana)
ładowarka akumulatorów
- fotowoltaiczne akumulatory
żelowe 12 V / 50 Ah

Wyposażenie opcjonalne:
-
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Zewnętrzna ładowarka akumulatorów
Szczotka twarda -ścierająca
Szczotka miękka
Talerz napędowy padów
Pady tarczowe 15“

cm

Odchylna belka ssąca:
Odchylna belka ssąca:
Odchylna belka ssąca jest sprzęgnięta z
uchwytem do prowadzenia maszyny i przy
każdym skręcie automatycznie ustawia się
zgodnie z kierunkiem pracy.

Ładowarka sieciowa
Wskaźnik napięcia akumulatorów
Maks. podciśnienie
Moc ssąca
Moc napędu szczotek
Wydajność obsługowa powierzchni
Obroty szczotki
Docisk szczotki
Szerokość szczotki
Szerokość robocza belki ssącej
Zbiornik wody czystej
Zbiornik wody brudnej
Masa
Wymiary (W x D X Sz)

230 V / 50 Hz
12 V / 50 Ah
650 mbar
250 W
370 W
1260 m2/h
150 Upm
18 kg
36 cm
46 cm
12 Liter
13 Liter
57 kg
104 x 114 x 47 cm

Zwrotność maszyny Tortuga umożliwia
bezproblemowe jej stosowanie nawet w
najciaśniejszych pomieszczeniach. Dzięki
kompaktowym wymiarom, za pomocą tej
maszyny można również czyścić powierzchnie
pod stołami i pod regałami.

Ładowanie akumulatorów:
Zintegrowana ładowarka akumulatorów ze
wskaźnikiem stanu naładowania.
Dzięki takiemu rozwiązaniu akumulatory
maszyny można ładować w każdym miejscu.

Wymiana szczotek bez potrzeby korzystania
z narzędzi:
Szczotki mocowane są na szybkozłącza i ich
wymiana trwa kilka sekund. Do dyspozycji są
szczotki o różnej twardości, przystosowane na
różne podłoża.

Szczotka miękka

Szczotka
twarda - ścierająca
Szczotka średniotwarda

Zbiornik wody czystej o poj. 12 litrów
Proste napełnianie zbiornika wody czystej.
Woda czysta może zostać spuszczona całkowicie.

Indywidualna regulacja:
Ilość wody może być nastawiana ręcznie.
W ten sposób maszyna może zostać nastawiona
indywidualnie, odpowiednio do wymagań
podłoża.

Wymiana akumulatorów bez potrzeby
korzystania z narzędzi:
Akumulatory mocowane są na szybkozłącza i w
ciągu kilku sekund mogą zostać wymienione na
naładowane.

Wielofunkcyjny uchwyt do prowadzenia:
Wszystkie elementy obsługowe oraz
przełączniki są umieszczone na ergonomicznie
ukształtowanym uchwycie do prowadzenia
maszyny i w jego rękojeści. Umożliwia to
poręczne manewrowanie maszyną nawet w
najciaśniejszych pomieszczeniach.

Spuszczanie wody brudnej:
Zbiornik wody brudnej może zostać opróżniony
za pomocą wewnętrznego węża spustowego.
Zbiornik może zostać zdjęty w celu wypłukania,
higienicznego oczyszczenia i dezynfekcji.

Przechowywanie oszczędzające miejsce
składowania:
Do transportu i na okres przechowywania,
uchwyt wraz z rękojeścią może zostać złożony,
wówczas wymiary będą wynosić
W x D x Sz.: 69 x 79 x 47 cm.

Wyposażenie opcjonalne:
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów do
ładowania akumulatora zapasowego.

Aparatura i wyposażenie

Nr kat.

SVP (€)*

Tortuga
Szczotka miękka 15“
Szczotka średniotwarda 15“
Szczotka twarda - ścierająca15“
Pad biały 15“ (zest. 5 szt.)
Pad czerwony 15“ (zest. 5 szt.)
Pad zielony 15“ (zest. 5 szt.)
Pad czarny 15“ (zest. 5 szt.)
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów

210.001
210.128
210.112
210.127
210.122
210.131
210.124
210.123
210.130

1.890,00
98,00
98,00
98,00
28,90
28,90
28,90
28,90
298,00

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do
odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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N 51/1 KPS
Sprawnie działający odkurzacz strażacki o wyjątkowo wysokiej wydajności o wyjątkowo dużej wydajności.
Przeznaczenie
Pompowanie wody po powodzi, remonty po pożarze, uszkodzeniu
wodociągów, remonty płaskich dachów, czyszczenie stawów i basenów
i inne zadania związane z czyszczeniem.
N 51/1 KPS ze zbiornikiem o pojemności 50 litrów idealnie nadaje się do
pracy w trudnych warunkach i profesjonalnego użytku.
Zintegrowana pompa o wydajności do 14.000 litrów na godzinę może
zostać podłączona bezpośrednio do wtyczki odkurzacza.
Siatka filtracyjna zatrzymuje liście, drewno i mniejsze przedmioty w
zbiorniku i zapobiega zapchaniu pompy. Można ją wygodnie opróżnić
za pomocą mocnego suwaka. Ścieki ciągle są odprowadzane ze zbiornika urządzenia za pomocą dostarczanego węża do wody brudnej o
długości 10 m.
Złączka prądownicy węża odprowadzającego ścieki ma standardowy
wymiar i pasuje również do wężów strażackich i używanych przez
Federalną Agencję Pomocy Technicznej).
N 51/1 KPS może pracować również jak normalny odkurzacza i osiąga
dzięki mocy 230 mbar wspaniałą moc ssącą.

Cechy
- wyjątkowo wytrzymały zbiornik z tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia
- wydajna pompa – do 14.000 litrów/godzinę
- osobna siatka filtracyjna do większych cząstek
- wąż do odprowadzania ścieków o długości 10 m ze złączką
- odpowiedni również do pracy jak normalny odkurzacz
Wyposażenie podstawowe
- 4 x rura ssąca z tworzywa sztucznego 0,5 m
- kompletny wąż ssący 7 m
- wąż odprowadzający brudną wodę 10 m
- zintegrowana pompa wody brudnej
- siatka filtracyjna z suwakiem
- dysza do czyszczenia stawów
- dysza do fug
- dysza do czyszczenia podłóg mokrych o
szerokości 360 mm

NOWOŚĆ!

Duży stopień bezpieczeństwa
dzięki seryjnemu wyłącznikowi
różnicowoprądowemu.

Złącze węża odprowadzającego brudną wodę, pa- Siatka filtracyjna z suwakiem do opróżniania
sujące do np. węży strażackich i węży używanych chroni pompę przed liśćmi i innymi większymi
przez Federalną Agencję Pomocy Technicznej.
cząstkami.

Napięcie sieciowe
Pobór mocy
Moc pompy
Maksymalne podciśnienie
Strumień objętości
Wydajność pompy
Maks. wysokość pompowania
Materiał zbiornika
Zawartość zbiornika
Złącze do odprowadzania ścieków
Długość węża odkurzacz
Długość węża ścieki
Wąż pobierający – ø
Rura ssąca -ø
Długość kabla
Waga
Wymiary (D x Sz x W)
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230 V / 50 Hz
1300 W
900 W
230 mbar
70 litrów / s
14.000 litrów / h
9m
tworzywo sztuczne
50 litrów (brutto)
prądownica
7m
10 m
38 mm
38 mm
7,5 m
15 kg
50 x 44 x 65 cm

Zasada funkcjonowania:
Wodę zasysa wąż odkurzacza.
Zintegrowana pompa brudnej
wody tłoczy zebraną wodę n
atychmiast dalej przez
umieszczone z tyłu
urządzenia złącze prądownicy.

Dysza do mokrych podłóg o szer. 360 mm w
użyciu na płaskim dachu.

Wydajna pompa we wnętrzu odkurzacza ma
wydajność do 14.000 litrów brudnej wody na
sekundę.

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SCP (€)*

N 51/1 KPS odkurzacz strażacki
Dysza do fug
Dysza do czyszczenia stawów
Dysza do czyszczenia mokrej podłogi
Siatka filtracyjna
Rura ssąca z tworzywa sztucznego ø 38 mm
Wąż przedłużający (10 m, ø 38 mm)

110.003
102.016
110.052
109.070
110.048
110.047
110.053

729,00
3,90
17,80
12,90
9,80
5,90
69,00

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje
w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Przykład zastosowania:
remont dachu płaskiego

3m
50 m

9m

2,3 m zanurzenie
8,0 m zasysanie

10 m
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Wózek serwisowy:
Pojemniki o różnych kolorach, przeznaczone do płukania mopów,
uchwyty na worek na pranie / na odpady
Przeznaczenie
Wózek jest przeznaczony do sprzątania powierzchni korytarzy,
pokoi oraz łazienek w budynkach użyteczności publicznej,
hotelach, pensjonatach, szpitalach oraz domach opieki.
Profesjonalnej jakości wózek do mycia podłóg składa się z dwóch
solidnych płyt dolnych, wykonanych z tworzywa, przy czym tylna
półka może być w razie potrzeby zdejmowana.
Stabilne metalowe kółka skrętne oraz duże podgumowane koła
tylne spełniają wszystkie wymogi codziennego, intensywnego
użytkowania.
Pokrywa na worek na pranie / odpady może być w sposób wygodny
obsługiwana za pomocą ergonomicznie ukształtowanego
uchwytu do prowadzenia wózka.
Mop lub miotła może zostać w sposób pewny umocowana do
zintegrowanego uchwytu. Z ramą wózka jest zintegrowana
specjalny uchwyt na tabliczkę ostrzegawczą.
Standardowo wózki serwisowe dostarczane są wraz pojemnikami,
boczną półką na mopy, pojemnym workiem na pranie / odpady
(120 litrów) i dwuszczękową prasą do wyciskania mopów.
Wózkowi może towarzyszyć akumulatorowa zamiatarka Medusa.

Cechy
- Nowe rozwiązanie konstrukcyjne
- Podgumowane metalowe kółka skrętne
- Duże podgumowane koła jezdne
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do prowadzenia wózka
- Prosta, oszczędzająca miejsce składowe, konstrukcja składana
- Oznaczone różnymi kolorami pojemniki do płukania mopów
o pojemności 4 i 17 litrów
- Półka z uchwytem na trzonek do przechowywania mopów,
miotły lub zamiatarki akumulatorowej Medusa
- Przestronnie miejsce składowe
- Worek na pranie / odpady, o poj. 120 litrów

Boczna półka na mopy ze zintegrowanym
uchwytem w celu pewnego przytrzymania

Wymiary
Masa

NOWOŚĆ!
Uchwyt na tabliczkę ostrzegawczą, tabliczka
ostrzegawcza może zostać umocowana
bezpośrednio na wózku do mycia podłóg

128 x 50 x 96 cm
18,1 kg

** Każdy kompletny zestaw startowy zawiera następujące artykuły:
1 x wózek do mycia podłóg
1 x odkurzacz do sprzątania na sucho T11 EVO
1 x uchwyt pokrywy Magic Klick
1 x trzonek teleskopowy
10 x szt. mopów białych/niebieskich typu Premium

Wyposażenie podstawowe
- 4 pojemniki o poj. 4 litry każde: czerwone, niebieskie,
zielone i żółte
- 2 pojemniki o poj. 17 litrów każde: czerwone i niebieskie
- Prasa do wyciskania mopów
- Boczna półka do odkładania mopów lub miotły
- Worek na pranie / odpady zamykany na zamek błyskawiczny

Worek o poj. 120 litrów wraz z pokrywą,
przeznaczony na pranie / odpady

NOWOŚĆ!
Dzięki zamkowi błyskawicznemu pranie lub
odpady można bez trudu wyjąć

Urządzenia i oprzyrządowanie

Nr kat.

SCP (€)*

Kompletny wózek do mycia podłóg

301.106

269,00

Wyposażenie opcjonalne:
Kompletny zestaw startowy o szerokości 40 cm**
Kompletny zestaw startowy o szerokości 50 cm**
Tabliczka ostrzegawcza (symbol) (10 szt.)

AS1303.2
AS1303.3
302.015

389,00
398,00
98,00

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru
z magazynu firmy Sprintus.
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Wózek do mycia podłóg z jednym wiadrem
Pojemność wiadra 24 litry
Stabilny wózek do mycia podłóg z tworzywa sztucznego
z metalowymi kołami nastawnymi. Wytrzymała prasa do
wyciskania mopa.
Artykuł
Wózek z jednym wiadrem

Nr. kat
301.006

SCP (€)*
59,00

Wózek do mycia podłóg z jednym wiadrem
chrom
Pojemność wiadra 27 litrów
Chromowana rama metalowa z wbudowanym koszem i
rączką do prowadzenia wózka. Stabilne wiadro z tworzywa
sztucznego i wytrzymała prasa do wyciskania mopa.
Artykuł
Wózek z jednym wiadrem chrom

Nr. kat
301.035

SCP (€)*
89,00

Wózek do mycia podłóg z dwoma wiadrami
Pojemność wiadra 2x 17 litrów
Stabilna rama z tworzywa sztucznego z metalową
rączką do prowadzenia wózka i metalowymi kołami
samonastawnymi. Dwa wiadra w różnych kolorach i
wytrzymała prasa do wyciskania mopa.
Kosz dostępny oddzielnie.
Artykuł
Wózek z dwoma wiadrami 2 x 17 litrów
Kosz do art. 301.001

Nr. kat
301.001
301.007

SCP (€)*
89,00
12,50

Wózek do mycia podłóg z dwoma wiadrami
chrom
Pojemność wiadra 2x 17 litrów
Stabilna chromowana metalowa rama. Rączka do
prowadzenia wózka z uchwytem na worki na śmieci i dużym
koszem. Podwozie z gumowanymi kołami samonastawnymi
i krążkami chroniącymi przez zderzeniami. Dwa wiadra w
różnych kolorach i wytrzymała prasa do wyciskania mopa.
Wymiary: (D x Sz x W) 93 x 41 x 100 cm.
Artykuł
Wózek do mycia podłóg z dwoma wiadrami chrom

Nr. kat
301.081

SCP (€)*
119,00

Tabliczka ostrzegawcza
Do wyboru z napisem ,,Uwaga ślisko‘‘ lub samym
symbolem.
Z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na
złamanie. Składana, w sygnalizacyjnym kolorze żółtym.
Artykuł
Tabliczka ostrzegawcza z symbolem (10 sztuk)
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Nr. kat
302.015

SCP (€)*
98,00
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Magic Click
Genialnie proste – po prostu genialne!
Stelaż płaski z magnesem z opatentowaną funkcją zachowywania
pozycji pionowej.
Ergonomiczny karbowany uchwyt
zapewniający pewne chwycenie również w
rękawiczkach.

Pomysłowe rozwiązanie i duży efekt! Postawcie Państwo Magic Click po
prostu w pomieszczeniu jeśli potrzebujecie mieć szybko wolne ręce.
Wytrzymały przegłub Cardana obraca się w każdym kierunku i pod
każdym kątem i może w każdej chwili zostać zablokowany tak, że Magic
Click od razu może zostać swobodnie postawiony. Odpada zupełnie
uciążliwe opieranie o ściany lub przedmioty.
Koniec z przewracaniem i schylaniem się.
Dzięki Magic Click możecie Państwo pracować efektywnie, szybko i
długofalowo oszczędzać swoje plecy.
Magic Click stelaż płaski z magnesem (w opakowaniu 10 szt.)
Magic Click z funkcją zachowywania pozycji pionowej 40 x 10,0 cm
Magic Click z funkcją zachowywania pozycji pionowej 50 x 11,5 cm

Opcjonalnie:
kij teleskopowy o regulowanej wysokości
0,80 – 1,45 m zapewniający optymalną
wysokość podczas pracy

Nr. kat
301.039
301.040

SCP (€)*
29,80
34,50

Dzięki opatentowanej
możliwości stawiania w
pozycji pionowej Magic Click
może stać bez podparcia
wszędzie w pomieszczeniu.
Bez opierania, bez
przewracania, bez
schylania się.

Zatrzask w celu łatwej regulacji wysokości.
Boczne osie i śruby są z nierdzewnej
stali szlachetnej.

Kij i uchwyt są dobrze mocowane za
pomocą śruby ze stali szlachetnej.

Niezawodna możliwość postawienia
w pozycji pionowej została
przetestowana na 10.000 rasterowań.

Lekko chodzący zawias umożliwia łatwe
skierowanie mopa w każdym kierunku i pod
każdym kątem.
Dzięki dużemu dwustopniowemu
przyciskowi naciskanemu stopą łatwo
można otworzyć składany stelaż.

Mocne zapięcie na magnes o sile zamykania
wynoszącej 5 kg i z automatycznym
ryglowaniem.
Do wyboru szerokość robocza
40 lub 50 cm.

Wspaniała jakość wykonania i optymalnie
wyważony ciężar własny gwarantują
perfekcyjną pracę bez zmęczenia.
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Eco stelaż składany
Stelaż składany z magnesem bez funkcji zachowywania pozycji
pionowej.
Stabilny stelaż z zapięciem na magnes i prosty w obsłudze. W dwóch
wersjach, o szerokości 40 cm lub 50 cm.
Stelaż płaski z magnesem (w opakowaniu 10 szt.)
Eco 40 x 11 cm (bez funkcji pozycji pionowej)
Eco 50 x 13 cm (bez funkcji pozycji pionowej)

Nr kat.
301.041
301.042

SCP (€)*
19,80
23,80

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

sMop
Standardowy uchwyt pokrywy, prosty i stabilny.
Składany uchwyt mopa (zest. 21 szt.)
Składany uchwyt mopa 40 x 11 cm (bez funkcji prostowania)
Składany uchwyt mopa 50 x 13 cm (bez funkcji prostowania)

Nr kat.
301.016
301.017

SCP (€)*
8,90
9,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Kij aluminiowy
Długość 140 cm. Grubość ścianki 0,9 mm, z aluminium o
dużej wytrzymałości. Wyjątkowo długi, ergonomiczny uchwyt
zapewniający komfort pracy.

Kij aluminiowy teleskopowy
Z aluminium o dużej wytrzymałości, długość regulowana w zakresie
od 80 do 145 cm, praktyczny, wyjątkowo mocno łączący zatrzask.
Złącze śrubowe przy składanym stelażu ze śrubą ze stali szlachetnej.
Kije aluminiowe (w opakowaniu 50 szt.)
Kij aluminiowy nieteleskopowy (1,4 m)
Teleskopowy kij aluminiowy (0,80 – 1,45 m)
*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Nr kat.
301.018
301.037

SCP (€)*
4,90
9,80

Basic
Profesjonalny mop z mikrowłókna
Kolor: biały
Skład: w 100% z mikrowłókna
Szerokość: 40 i 50 cm
Waga:
ok. 90 g w przypadku szerokości 40 cm
ok. 120 g w przypadku szerokości 50 cm
Odpowiedni do podłóg
- z tworzyw elastycznych
- z tworzyw twardych i laminatu
- z gresu, płytek i kamienia
- idealny do powierzchni gładkich i lekko porowatych
Optymalne wchłanianie wody i działanie polegające na zmagazynowaniu wody razem w idealnym prowadzeniem mopa gwarantują
perfekcyjny efekt sprzątania przy niewielkim zastosowaniu środków chemicznych i wody. Dzięki działaniu elektrostatycznemu włókien
włosy, nitki i inne zanieczyszczenia są przez wkłady wchłanianie bez kurzenia.
Cechy
Gęste i równomierne rozmieszczenie mikrowłókien. Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysoki stopień wchłaniania brudu i wilgoci i idealne
sunięcie po gładkich i lekko porowatych powierzchniach zabrudzonych lekko lub w stopniu średnim.
Przeznaczenie
Idealny mop z mikrowłókien do wszystkich gładkich powierzchni. Gwarantuje wspaniale rezultaty przy myciu na mokro i sucho zarówno
przy sprzątaniu gruntownym jak i codziennym.
Artykuł
Basic mop z mikrowłókna 40 cm, biały (wo 50 szt.)
Basic mop z mikrowłókna 50 cm, biały (wo 75 szt.)

Nr kat.
301.019
301.020

SCP (€)*
3,90
4,20

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Premium
Profesjonalny mop z mikrowłókna
Kolor: biały/niebieski
Skład: w 80% z mikrowłókna
w 20% ze sztucznego włosia (miękkie włosie)
Szerokość: 40 i 50 cm
Waga:
ok. 90 g w przypadku szerokości 40 cm
ok. 120 g w przypadku szerokości 50 cm

Odpowiedni do następujących podłóg
- z tworzyw elastycznych
- z kamienia, gresu i płytek
- z PCV, tworzyw twardych i laminatu
- idealny do powierzchni gładkich i powlekanych
- lakierowanego parkietu (leciutko wilgotny lub na sucho)
Szczególnie przy gładkich lub lekko nierównych podłogach zabrudzonych lekko lub średnio listewka z włosia umożliwia większy stopień
skuteczności czyszczenia w porównaniu z tradycyjnymi mopami tekstylnymi. Szczególnie nadaje się do codziennego sprzątania i
gruntownego czyszczenia podłóg kamiennych, płytek, gresowych, marmurowych, z płytek antypoślizgowych, PCV, parkietów, drewna
laminatu i wielu innych.
Cechy
Wysoka gęstość włókien, co zapewnia bardzo dobry stopień wchłaniania brudu i wilgoci przy idealnym sunięciu po podłożu.
Równomierne rozmieszczenie listw włosa na całej powierzchni mopa usuwa przywarty zaschnięty brud. Idealny do podłóg z fugami.
Przeznaczenie
Idealny mop z mikrowłókien do przemysłu, klinik, domów seniora i opieki oraz instytucji publicznych.
Artykuł
Premium mop z mikrowłókna 40 cm, biały/niebieskii (wo 50 szt.)
Premium mop z mikrowłókna 50 cm, biały/niebieski (wo 75 szt.)

Nr kat.
301.021
301.022

SCP €)*
4,20
4,50

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Shark
Profesjonalny mop z mikrowłókna
Kolor: biały/szary
Skład: w 80% z mikrowłókna
w 20% ze sztucznego włosia (grube / twarde włosie)
Szerokość: 40 i 50 cm
Waga: ok. 90 gramów w przypadku szerokości 40 cm
ok. 120 gramów w przypadku szerokości 50 cm

Odpowiedni do następujących
podłóg
- z tworzyw elastycznych
- z PCV, tworzyw twardych
- idealny do powierzchni gładkich i porowatych
- z kamienia, gresu i płytek
- nie nadaje się do podłóg pokrytych miękką powłoką
W przypadku uporczywych zabrudzeń lub podłóg o mocno nierównej powierzchni listwa z włosia umożliwia wyższą skuteczność przy
czyszczeniu w porównaniu do tradycyjnych mopów tekstylnych. Szczególnie nadaje się do podłóg z polyoleofinu, kamienia, gresu, płytek
antypoślizgowych, elastomerowych z tłoczeniem i wielu innych.
Cechy
Wysoka gęstość włókien, co zapewnia bardzo dobry stopień wchłaniania brudu i wilgoci przy idealnym sunięciu po podłożu. Równomierne
rozmieszczenie listw włosa o działaniu ścierającym na całej powierzchni mopa usuwa silnie przywarty zaschnięty brud.
Przeznaczenie
Idealny mop z mikrowłókien do przemysłu, klinik, domów seniora i opieki oraz instytucji publicznych.
Artykuł
Shark mop z mikrowłókna 40 cm, biały/niebieski (wo 50 szt.)
Shark mop z mikrowłókna 50 cm, biały/niebieski (wo 75 szt.)

Nr kat.
302.008
302.009

SCP €)*
5,40
5,70

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Classic
Profesjonalny mop z bawełny
Kolor: biały
Skład: 50% szlachetna bawełna,
50% poliester
Szerokości: 40 i 50 cm
Waga:
ok. 17 g w przypadku szerokości 40 cm
ok. 210 g w przypadku szerokości 50 cm

Odpowiedni do następujących podłóg
- z tworzyw elastycznych
- tworzyw twardych i laminatu
- kamiennych
- z gresu i płytek
- idealnie nadaje się do gładkich i lekko porowatych powierzchni
Dzięki specjalnej metodzie tuftingu pętelki są mocno zakotwiczone w podkładzie. Efektem jest mop o wyjątkowo wysokiej skuteczności w
przeliczeniu na powierzchnię i dobrze sunący po powierzchni, co zapewnia pracę bez zmęczenia. Mieszanka przędzy wysokiej jakości
gwarantuje optymalne usuwanie brudu przy bardzo długiej żywotności mopa.
Cechy
Szczególnie gęste i równomierne rozmieszczenie pętelek na całej wewnętrznej powierzchni mopa. Razem z gęsto umieszczonymi
bocznymi frędzlami osiąga się bardzo dobre wchłanianie brudu i wilgoci przy idealnym sunięciu po powierzchni.
Przeznaczenie
Idealny mop z mikrowłókien do przemysłu, klinik, domów seniora i opieki oraz instytucji publicznych i dużych pralni.
Artykuł
Classic mop z bawełny 40 cm (wo 50 szt.)
Classic mop z bawełny 50 cm (wo 75 szt.)

Nr kat.
301.048
301.049

SCP (€)*
3,60
3,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Excellent
Profesjonalny mop z bawełny mikrowłókna
Kolor: biały/niebieski
Skład:
30% mikrowłókno
10% włókno wiskozowe
30% poliester
30% bawełna
Szerokość: 40 i 50 cm
Waga:
ok. 130 gramów w przypadku szerokości 40 cm
ok. 160 gramów w przypadku szerokości 50 cm
Właściwości
- wytrzymałe na rozrywanie kieszenie i specjalne techniki szycia
- 250 – 300 prań przy normalnym cyklu prania
- prać w temperaturze 40 – 95 stopni
- skurczenie maksymalnie o 2% po pierwszym praniu
Dzięki specjalnej metodzie tuftingu pętelki są mocno zakotwiczone w tkaninie podkładu. Nowością w przypadku tego mopa jest to, że
zawiera on mieszankę 4 różnych włókien. Zastosowanie wysokiej jakości mieszanki przędzy składającej się w 30% z mikrowłókna, w 10% z
włókien celulozowych, w 30% z poliestru i w 30% z bawełny zapewniającej dobre wchłanianie brudu i wody daje optymalny poślizg po
powierzchni i wytrzymałość również w przypadku użycia środków dezynfekujących. Produkt dostarczany jest z frędzlami zamkniętymi na
zewnątrz i otwartymi na wewnątrz.
Cechy
Dzięki wysokiemu i niskiemu rozłożeniu pętelek wewnątrz powierzchni mopa osiąga się bardzo dobry efekt czyszczenia przy idealnym
sunięciu po powierzchni. To pozwala usunąć również mocno przywarte zaschnięte zabrudzenia.
Przeznaczenie
Specjalny mop przeznaczony do utrzymywania szpitalnej higieny w klinikach, domach seniora i opieki, instytucjach publicznych.
Artykuł
Excellent Classic mop z mikrowłókien 40 cm, biały/niebieski (wo 50 szt.)
Excellent Classic mop z mikrowłókien 50 cm, biały/niebieski (wo 75 szt.)

Nr kat.
302.010
302.011

SCP (€)*
5,60
5,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.

Octopus
Szenilowy mop z mikrowłókna z wyjątkowo miękką i delikatną
powierzchnią i ze specjalnego materiału pozyskiwanego
z włókien szenilowych.
Szerokość: 40 i 50 cm
Waga:
ok. 180 gramów w przypadku szerokości 40 cm
ok. 210 gramów w przypadku szerokości 50 cm
Właściwości
- do wszystkich gładkich powierzchni,
również delikatnych podłóg
- powierzchnia wyjątkowo wytrzymała na
rozrywanie i ścieranie
- kieszenie wytrzymałe na rozrywanie
- trwały i zapewnia optymalne sunięcie po powierzchni
-nadaje się do użytku na sucho, mokro i po zwilżeniu
- wyjątkowo dobrze pochłania wodę i brud
Długotrwały mop wyjątkowo dobrze czyści i zapewnia równomierny efekt sprzątania. Następnie można go doskonale wyprać, dzięki
czemu osiąga się ogromne oszczędności na ilości użytych mopów i kosztach sprzątania (do 50% w porównaniu z innymi mopami).
Cechy
Równomierne rozmieszczenie frędzli zapewnia idealny poślizg przy bardzo dobrym pochłanianiu wody i wilgoci. Mopa po sprzątaniu
bardzo łatwo po prostu się pierze.
Przeznaczenie
Do wszystkich gładkich powierzchni, do delikatnych podłóg.
Artykuł
Octopus profesjonalny mop szenilowy, 40 cm (wo 50 szt.)
Octopus profesjonalny mop szenilowy, 50 cm (wo 75 szt.)

Nr kat.
302.012
302.013

SCP (€)*
3,60
3,90

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.
Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.
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Akcesoria do odsysania:
Ssawki, węże, rury oraz worki filtrujące z włókniny.
Dzięki licznym możliwościom opcji wyposażenia odkurzacze te dają się zastosować
nieomal wszędzie. Są one szczególnie praktyczne i wszechstronne.

Nr kat.

Opis

Sugerowana cena
producenta €*

:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\.RV]¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\
106013
:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\ =HVWV]W
106014
:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\ =HVWV]W
106061
:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\+(3$+ =HVWV]W
101020
:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\ =HVWV]W
102031
:RUHN¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\ =HVWV]W
111125
.RV]¿OWUXMąF\]ZáyNQLQ\
111132
.DVHWD¿OWUXMąFD+(3$
106047
)LOWUFKURQLąF\VLOQLN
Ssawki
111311
106028
101023
106027
111307
106012
111202
111203
101024
102017
102016
109084
102015
101087
109070
102109
102113
102118
101088
109071
102117
102119
102051
107010
107011

6VDZNDNRPELPP
6VDZNDGRWDSLFHUNL
6VDZNDGRV]F]HOLQ
6VDZNDNRPELPP
6VDZNDNRPELPP
7XUERV]F]RWNDPP
6VDZNDGRSDUNLHWXPP
(ODVW\F]QDVVDZNDGRV]F]HOLQPP
6]F]RWNDVVDZNDGRRGNXU]DQLDPHEOL
6]F]RWNDVVDZNDGRRGNXU]DQLDPHEOL
6VDZNDGRV]F]HOLQ
6VDZNDNRPELPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP]KDF]\NLHP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDPRNURPP]KDF]\NLHP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDVXFKRPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDVXFKRPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDVXFKRPP
6VDZNDGRF]\V]F]HQLDSRGáyJQDVXFKRPP]KDF]\NLHP
0HWDORZDVVDZNDGRSRGáyJPP
6VDZNDGRSRGáyJ6(
6VDZNDGRWDSLFHUNL6(

12,50 €
249,00 €
14,90 €
12,50 €
12,90 €
15,90 €
24,80 €
0,60 €

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

17,50 €
3,00 €
2,90 €
17,50 €
17,50 €
34,90 €
12,90 €
12,90 €
3,90 €
4,90 €
3,90 €
19,80 €
12,90 €
12,90 €
12,90 €
14,90 €
18,90 €
18,90 €
12,90 €
12,90 €
18,90 €
18,90 €
89,00 €
32,90 €
24,80 €

:ĊĪHVVDZQH
106025
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
109069
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
102013
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
102116
:ąĪVVDZQ\DQW\VWDW\F]Q\P
110049
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
102032
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
107012
:ąĪVVDZQ\NRPSOHWQ\P
106044
:ąĪVVDZQ\VSU]HGDZDQ\QDPHWU\ FHQD]DPE
102057
:ąĪVVDZQ\VSU]HGDZDQ\QDPHWU\ FHQD]DPE

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

18,50 €
23,50 €
34,90 €
54,90 €
59,00 €
89,00 €
49,00 €
3,50 €
4,50 €

5XU\VVąFH
106026
5XUDDOXPLQLRZDSRMHG\QF]D
111133
5XUDWHOHVNRSRZD]HVWDOLQLHUG]HZQHM
102018
5XUD]HVWDOLQLHUG]HZQHMSRMHG\QF]D
107013
5XUD]HVWDOLQLHUG]HZQHMSRMHG\QF]D
110047
5XUD]WZRU]\ZDSRMHG\QF]D

PP
PP
PP
PP
PP

6,90 €
19,80 €
12,90 €
14,90 €
5,90 €

3RGDQHFHQ\VąFHQDPLQHWWR1DOHĪ\GROLF]\üSRGDWHN9$7ZXVWDZRZHMZ\VRNRĞFL&HQDRERZLą]XMH
ZRGQLHVLHQLXGRRGELRUXWRZDUX]PDJD]\QX¿UP\6SULQWXV
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Akcesoria:
3DG\WDOHU]QDSĊGRZ\SDGyZV]F]RWNLNDEHOVLHFLRZ\
RUD]VLOQLNL

Nr kat.

Sugerowana cena
producenta €*

Opis

3DG\LWDOHU]HQDSĊGRZHSDGyZ
201005
3DGWDUF]RZ\ELDá\
201008
3DGWDUF]RZ\]LHORQ\
201006
3DGWDUF]RZ\F]HUZRQ\
201007
3DGWDUF]RZ\F]DUQ\
201004
7DOHU]QDSĊGRZ\SDGyZ(05
205122
7DOHU]QDSĊGRZ\SDGyZ+HUFXOHV
202033
6XSHUSDGELDá\
202032
6XSHUSDG]LHORQ\
202035
6XSHUSDGF]HUZRQ\
202036
6XSHUSDGF]DUQ\
202010
7DOHU]QDSĊGRZ\SDGyZ((05
210122
3DGELDá\
210124
3DG]LHORQ\
210131
3DGF]HUZRQ\
210123
3DGF]DUQ\
210129
7DOHU]QDSĊGRZ\SDGyZ7RUWXJD
202034
3DG4XHHQ%RQQHW
201009
3DG4XHHQ%RQQHW
6]F]RWNL
201003
201002
202012
202011
205120
205121
210128
210112
210127

6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD
6]F]RWNDGRV]RURZDQLD

FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL
FDOL
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W
FDOL
FDOL ]HVWV]W
FDOL ]HVWV]W

FDOLELDáRQLHELHVNDPLĊNND
FDOL]LHORQRELDáDĞUHGQLRWZDUGD
FDOLPLĊNND
FDOLĞUHGQLRWZDUGD
FDOLELDáRQLHELHVNDPLĊNND
FDOL]LHORQRELDáDĞUHGQLRWZDUGD
FDOLPLĊNND
FDOLĞUHGQLRWZDUGD
FDOLWZDUGD

.DEOHVLHFLRZH
106017
.DEOHVLHFLRZHP
111310
.DEHOVLHFLRZ\P]ZW\F]NąF]HUZRQ\
111128
.DEHOVLHFLRZ\P]ZW\F]NąF]DUQ\
111159
.DEHOVLHFLRZ\P]ZW\F]NąF]DUQ\
101074
.DEHOVLHFLRZ\P
109023
.DEHOVLHFLRZ\P
103023
.DEHOVLHFLRZ\P
112135
.DEHOVLHFLRZ\P
109910
.DEHOVLHFLRZ\P
201030
.DEHOVLHFLRZ\P
202016
.DEHOVLHFLRZ\P
107022
.DEHOVLHFLRZ\P
110072
.DEHOVLHFLRZ\P]H]LQWHJURZDQ\PZ\áąF]QLNLHPUyĪQLFRZRSUąGRZ\P
6LOQLNL
111303
102026
109010
107024
201022
205113
202022
210115

6LOQLNGPXFKDZ\:
6LOQLNGPXFKDZ\:
6LOQLNGPXFKDZ\:
6LOQLNGPXFKDZ\:ZáąF]QLH]XV]F]HOQLHQLHP
6LOQLNNRPSOHWQ\
6LOQLNNRPSOHWQ\
6LOQLNNRPSOHWQ\
6LOQLN]HVSRáXVVąFHJR

29,80 €
29,80 €
29,80 €
29,80 €
79,00 €
79,00 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
29,00 €
28,90 €
28,90 €
28,90 €
28,90 €
98,00 €
34,90 €
39,90 €

49,00 €
49,00 €
29,00 €
29,00 €
59,00 €
59,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €

16,90 €
19,80 €
16,90 €
28,90 €
18,90 €
28,90 €
48,60 €
28,90 €
34,90 €
34,50 €
19,80 €
28,90 €
69,00 €

49,00 €
59,00 €
59,00 €
69,00 €
412,00 €
598,00 €
165,00 €
298,00 €

3RGDQHFHQ\VąFHQDPLQHWWR1DOHĪ\GROLF]\üSRGDWHN9$7ZXVWDZRZHMZ\VRNRĞFL&HQDRERZLą]XMH
ZRGQLHVLHQLXGRRGELRUXWRZDUX]PDJD]\QX¿UP\6SULQWXV
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SE 7

1.36

2GNXU]DF]SLRUąF\

2GNXU]DF]VWUDĪDFNLU

8U]ąG]HQLHV]RUXMąFR]ELHUDMąFH

0DV]\Q\MHGQRWDUF]RZH

Tortuga

+HUFXOHVÄKHDY\GXW\³



+HUFXOHV

((05

2GNXU]DF]GRVSU]ąWDQLDQDPRNURQDVXFKR

EM 17 R

.HWRV1.

.HWRV1(

1.

1(

1(

:$7(5.,1*;/

:$7(5.,1*

1(

Maximus pt

Maximus Pro SET

Maximus pro

Maximus HEPA

T11 EVO

2GNXU]DF]GRVSU]ąWDQLDQDVXFKR
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