
 

Pro každodenní úklid a čištění 
Výběr zvýhodněných produktů roku 2019 

 8.159 Kč 
č. 50000494 

SW250 

Zametací stroj 

• Pracovní šířka se dvěma kartáči až 920 
mm  

• Hlavní kartáč až 400mm 

• Kapacita zametání až 2000m2 za hodi-
nu 

• 38 litrová nádoba na smetky 

• Prachový filtr 

• přímý převod pohonu hlavního kartáče 
oběma koly pro snadné zametání všemi 
směry  

• 3 pozice pro nastavení madla  

 



 

Kvalita s tradicí od roku 1906 
Vysokotlaké čističe, Wapka je jen jedna... 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Akce platí do 31.12. 2019. 

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

 12.999 Kč 
č. 128470180 

MC 2C-120/520T 

Studenovodní wapka Compact 

• 230V, automatický start/stop 

• 120 barů, průtok 520 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• Mosazná hlava čerpadla 

• 2l integrovaná nádoba na chemii 

• Integrovaný chemický injektor 

MC 2C-150/650 (150 barů) 

128470140  15.899 Kč   

MC 2C-150/650 XT (150 barů, navi-
ják, 15m hadice) 

128470138  16.899 Kč 

MC 5M-180/840 

Studenovodní wapka Mid range 

• 400V, automatický start/stop 

• 180 barů, průtok 840 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• Čerpadlo s 3 keramickými písty 

• 1450 rpm motor 

• Ocelový (30mm) robustní rám 

MC 5M-200/1000 (200 barů) 

107146727  35.799 Kč   

MC 5M-200/1000 XT (200 barů, 
naviják, 15m hadice, turbokladivo) 

107146728  39.799 Kč   

 31.799 Kč 
č. 107146705 

 43.999 Kč 
č. 107146751 

MC 6P-250/1100 FA 

Studenovodní wapka Premium 

• 400V, zpožděný automatický start/stop 

• 250 barů, průtok 1100 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• 2 nádoby na detergent 

• 2 integrované chemické injektory 

• Čerpadlo se 4 keramickými písty 

• Aktivace čerpadla průtokem vody 

• Ocelový (30mm) robustní rám 

MC 6P-250/1100 FAXT (250 barů, 
naviják, 15m hadice, turbokladivo) 

107146758  47.999 Kč   

 50.999 Kč 
č. 107146880 

MH 3C-145/600 PA 

Horkovodní wapka Compact 

• 230V 

• 145 barů, průtok 600 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• Mosazná hlava čerpadla 

• Řízení čerpadla Pressure Activated 

• Výměník EcoPower 

• Funkce EcoMode a účinností > 92% 

• Snižuje náklady PHM   

MH 3C-180/780 PA (180 barů, 
400V) 

107146890  58.499 Kč   

 69.999 Kč 
č. 107146917 

MH 4M-180/860 FA 

Horkovodní wapka Mid range 

• 400V, zpožděný automatický start/stop 

• 180 barů, průtok 860 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• 2 integrované chemické injektory 

• Čerpadlo s 3 keramickými písty 

• Aktivace čerpadla průtokem vody 

• Výměník EcoPower s funkcí EcoMode 

• Integrovaný diagnostický systém 

MH 4M-200/960 FAX (200 barů, 
naviják, 15m hadice) 

107146922  76.499 Kč   

MH 5M-210/1100 PAX 

Horkovodní wapka Premium 

• 400V, zpožděný automatický start/stop 

• 210 barů, průtok 1100 litrů 

• Pistole Ergo 2000 a přísl. Ergo plus 

• 30 litrová nádrž 

• Čerpadlo s 3 keramickými písty 

• Řízení čerpadla Pressure Activated 

• Výměník EcoPower 

• Funkce EcoMode a účinností > 92% 

• Snižuje náklady PHM   
• Integrovaný diagnostický systém 

• Naviják s 20m hadicí 

 96.899 Kč 
č. 107146950 

Turbokladivo W12 040 (pro MC 5M
-180/840) 

65437     2.499 Kč 

Turbokladivo W12 050 (pro MC 5M
-200/1000) 

301001108    1.999 Kč 

Ergo nástavec, rovný - 1080mm 
(pro všechny druhy wapek) 

106403033    1.599 Kč 

Filtr vstupní vody (ochrana čerpa-
dla před nečistotami ve vstupní 
vodě) 

107145802        769 Kč 

 Příslušenství k 

wapkám 
výběr z katalogu 

AUTO ACTIVE 10 litrů 

• Speciálně vyvinutý pro mytí automobilů 

105301634       819 Kč 

UNIVERSAL 10 litrů 

• Vysoce účinný, neutrální detergent 

105301678       739 Kč 

105301681 (4x2,5l)      917 Kč 

Pěnový nástavec (pro efektivní 
aplikace detergentů wapkou) 

106408234 (6-9 litrů/min.)     1.249 Kč 

106408235 (9-16 litrů/min.)   1.249 Kč 

106408236 (16-24 litrů/min.) 1.249 Kč 

 Detergenty a 
aplikace 

výběr z katalogu 



 

Kvalita s tradicí od roku 1906 
Vysavače 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Akce platí do 31.12. 2019. 

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

 

č. 107415322 

4.090 Kč 

VP300 HEPA Basic 

Vysavač pro komerční prostory  

• 10l nádoba  

• Možnost i bezsáčkového vysávání 

• Certifikovaný HEPA filtr H13 

• Nízká hmotnost, pouze 5,5 kg 

• Nízká hladina hluku, pouze 69dB 

 

  

VP600 HEPA Basic 

Výkonný vysavač pro komerční prostory 

• 10l nádoba  

• Certifikovaný HEPA filtr H13 

• Nízká hmotnost, pouze 7 kg 

• Ještě nižší hladina hluku, pouze 62dB 

• Jednoduchá výměna přívodní šňůry 

• Vysoký sací výkon 

 

 

 5.990 Kč 
č. 107418541 

 

č. 107406600 

2.659 Kč 

AERO 21-01 PC 

Mokro-suchý dílenský vysavač 

• 20l nádoba 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• Funkce foukání 

• Omyvatelný PET filtr s účinností 99,9% 

• Push&Clean systém čištění filtru 

 

AERO 26-21 PC  

• 25l nádoba a 3,5m hadice 

• Elektrická zásuvka s funkcí auto on-off 

• Adaptér na nářadí s regulací sání 

107406606       3.879 Kč   

 

č. 107412101 

10.199 Kč 

ATTIX 33-01 IC 

Výkonný mokro-suchý vysavač 

• InfiniClean™  automatické čištění filtru 

• 30l nádoba 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• PTFE filtr s účinností 99,9%  

 

ATTIX 33-2L IC 

• Třída prašnost L (pro stavebnictví) 

• Elektrická zásuvka s funkcí auto on-off 

• adaptér na ruční nářadí s regulaci sání 

107412103     11.999 Kč   

 

 

č. 107412107 

15.999 Kč 

ATTIX 44-2L IC MOBILE 

Nejlepší volba pro stavebníky 

• InfiniClean™  automatické čištění filtru 

• 42l nádoba 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• PTFE filtr s účinností 99,9% 

• Třída prašnost L (pro stavebnictví) 

• Elektrická zásuvka s funkcí auto on-off 

• adaptér na ruční nářadí s rychlospojkou 

• 4m dlouhá hadice 

• Transportní madlo 

• Systém pro uložení nářadí 

 

ATTIX 961-01 

Dvoumotorový průmyslový vysavač 

• Dva sací motory 

• 70 litrová nádoba 

• Nerezová nádoba 

• Výklopný systém odpadní nádoby 

• Push&Clean systém čištění filtru 

• PET filtr třídy M 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• 4m dlouhá hadice 

• Ocelový rám 

• Systém pro uložení příslušenství 
 

č. 302002900 

21.499 Kč 

ATTIX 30-01 PC 

Mokro-suchý průmyslový vysavač 

• 30l nádoba 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• Omyvatelný PET filtr s účinností 99,9% 

• Push&Clean systém čištění filtru 

• 3,5m dlouhá hadice 

• Nízká hladina hluku při práci (59 dB) 

• Systém pro uložení příslušenství 

 

č. 107413591 

7.349 Kč 

VHS 120 CB 

Dvoumotorový průmyslový vysavač 

s extra filtrací 

• Dva sací n°2 by-pass motory  
• 37 litrová nádoba 

• Nerezová nádoba 

• Hvězdicový filtr třídy L  

• 16.000 cm2 plocha filtrace 

• Manuální oklep filtru 

• Možnost vysávání vody, kapalin 

• 5m dlouhá hadice 

• Vstupní hrdlo pro příslušenství 50mm 

• Včetně průmyslové sady příslušenství 

 

č. 4012300068 

39.990 Kč 



 

Kvalita s tradicí od roku 1906 
Péče o podlahy 

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Akce platí do 31.12. 2019. 

Veškerá uvedená data mají pouze informativní charakter.  

 20.399 Kč 
č. 107408103 

SC 100E FULL PKG 

Vertikální podlahový mycí stroj  

• Flexibilní úklid: Eco pro lehké čištění a 
dvojitý průtok vody pro náročné čištění 

• Nízký profil mycí hlavy s přesahem pro 
čištění těžko dostupných míst 

• Uklízí oběma směry vpřed i vzad, sací 
stěrky jsou umístěny před i za kartáčem 

• Mycí záběr 310mm 

• Odpojitelný kabel 10m 

• Indikátor hladiny roztoku 

• Automatické vypínání roztoku 

• Včetně sady na čištění koberců 

• Externí sací sada pro vysávání rohů 

SC 250 34 CB 

Bateriový kompaktní mycí stroj 

• Efektivní úklid: Zametá, myje a suší v 
jednom kroku (cylindrická hlava) 

• Bateriový pohon umožňuje dosáhnout 
nízkou hlučnost 

• Uklízí oběma směry vpřed i vzad, sací 
stěrky jsou umístěny před i za kartáčem 

• Mycí záběr 340mm 

• Velikost nádrže 6/6 litrů (čistá/použ.) 

• Li-iontové baterie 36V 

• 40 min. práce na jedno nabití 

• Přítlak kartáče 12 kg 

 

č. 9087341020 

63.499 Kč 

SC 351 FULL PKG 

Bateriový stroj s otočnou hlavou 

• Uklízí oběma směry vpřed i vzad s 
použitím otočné mycí hlavy 

• Odvalovací nárazníky pro úklid podél 
zdí 

• Mycí záběr 370mm 

• Šíře stěrky 470mm 

• Velikost nádrže 11/11 litrů (čistá/použ.) 

• Baterie 12V 55Ah 

• Integrovaná nabíječka baterií 

• Přítlak kartáče až 27 kg 

 89.999 Kč 
č. CM50000336A 

SC530 53B GO FULL PKG 

Velký výkon pro komerční úklid 

• Školy, nemocnice, obchody, veřejné 
budovy 

• Mycí záběr 530mm 

• Šíře stěrky 740mm 

• Velikost nádrže 61/61 litrů (čistá/použ.) 

• Baterie 12V 105Ah 

• Integrovaná nabíječka baterií 

• Přítlak kartáče až 27 kg 

 

SC530 53BD GO FULL PKG 
(pojezd) 

CM50000335A      99.999 Kč   

 149.990 Kč 
č. CM908714020A 

BA 551C D FULL PKG 

Stroj s cylindrickou mycí hlavou 

• Efektivní úklid: Zametá, myje a suší v 
jednom kroku (cylindrická hlava) 

• Až 3 hodiny na jedno nabití 

• Pojezd s regulací rychlosti pojezdu 

• Mycí záběr 510mm 

• Šíře stěrky 760mm 

• Velikost nádrže 55/55 litrů (čistá/použ.) 

• Baterie 12V 110Ah 

• Nabíječka baterií 

• Přítlak kartáče až 26 kg 

 

CAR 275 

Kobercový extraktor a tepovací stroj 

• Robustné řešení pro denní práci v 
úklidových firmách i autoservisech 

• Dva sací motory 

• Silné čerpadlo pro nanášení roztoku 

• 75 litrová nádoba na použitý roztok 

• 25 litrová nádoba na čistý roztok 

• Nerezová nádoba 

• Jednoduché vypouštění odpadní nádo-
by pomocí vypouštěcí hadice 

• Dvoutryskový kobercový nástavec 

• Ruční adaptér na čalounění 

 

č. 50000209 

SC401 43B FULL PKG 

Nejoblíbenější stroj mezi zákazníky 

• Až tři hodiny provozu na jedno nabití 

• Mycí záběr 430mm 

• Šíře stěrky 720mm 

• Velikost nádrže 30/30 litrů (čistá/použ.) 

• Baterie 12V 76Ah Gel 

• Integrovaná nabíječka baterií 

• Přítlak kartáče až 24 kg 

SC401 43BD FULL PKG (pojezd) 

9087398020     93.599 Kč   

SC401 43E  (s el. kabelem) 

9087392020     49.990 Kč   

 

č. 9087390020 

81.599 Kč 

QUICKFRESH 10 litrů 

• Speciálně vyvinutý pro strojové mytí 

podlah 

105301657       739 Kč 

INTENSIVE 10 litrů 

• Vysoce účinný, všestranný prostředek 

pro intenzivní práci  

105301644       819 Kč 

 

 DETERGENTY 

výběr z katalogu 

18.999 Kč 

 

č. 9087380020 

45.899 Kč 


