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Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid

Hoogte 
bij vuil-

watertank: 
65 cm 

RA 395 IBC   

€2.495

RA 395 IBC 

- Compacte schrobzuigmachine
- Parabolische zuigmond meteen 
  achter de borstel 
- Ideaal voor kleine tot middelgrote 
  oppervlakken
- Inclusief 1x 55 Ah batterij +  
  geïntegreerde lader 
- Schoon-/ vuilwatertank: 10 / 12 liter
- U heeft de keuze uit: schrobborstel 
  of padhouder

Werkduur: 45-60 minuten   

46
cm

39cm

Karel, kijk hie
r 

eens naar.

Dat is han
dig 

voor ons 
!

ALS SCHOONMAKEN MOET



RA 431 IBC   

-  Robuuste schrob-/zuigmachine voor 
middelgrote oppervlakken

-  Voorzien van rechte zuigmond met 
standaard zuigrubbers

-  Verplaatst zichzelf d.m.v. borstelrotatie
-  Optimale reiniging door hoge borsteldruk
-  Superieur in eenvoud  & onderhoud 

RA 431  E 
(met snoer) 

€2.299

Werkduur :  2uur

RA 431 IBC 
(met batterij)  

€3.499

RA 431 E: geleverd met 20 meter kabel 

RA 431 IBC:  inclusief 2 x 76 Ah gelbatterijen 
en geïntegreerd laadapparaat; 
ongeveer 2 uur werktijd 

43cm

Laat u overtuigen 
tijdens een 

VRIJBLIJVENDE 
DEMONSTRATIE 
bij u op locatie! 

EFFICIENT 
SCHROBBEN

RA 431 IBC   

-  Robuuste schrob-/zuigmachine voor 
middelgrote oppervlakken

-  Voorzien van rechte zuigmond met 
standaard zuigrubbers

-  Verplaatst zichzelf d.m.v. borstelrotatie
-  Optimale reiniging door hoge borsteldruk

-  U heeft de keuze uit schrobborstel 
of padhouder 

RA 431  E 
(met snoer) 

€2.299

 Superieur in eenvoud & onderhoud

RA 431 IBC 
(met batterij)  

€3.499

RA 431 E: geleverd met 20 meter kabel 
Werkduur:  Oneindig

RA 431 IBC:  inclusief 2 x 76 Ah gelbatterijen 
en geïntegreerd laadapparaat

Werkduur:  2 uur

43cm

Laat u overtuigen 
tijdens een 

VRIJBLIJVENDE 
DEMONSTRATIE 
bij u op locatie! 



Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

- Stabiele opzit-schrob-/zuigmachine
-  Al jarenlang het synoniem voor 

wendbaarheid &a eenvoud
-  Zeer eenvoudig te bedienen; slechts 5 

knoppen
-  4 wielen = lage druk per wiel ( bijv. voor op 

een sportvloer) 
-  Afhankelijk van de vloer wordt de 

schrobdruk automatisch aangepast
-  Flexibele zuigmond; blijft nergens achter 

hangen
-  RA 800 B Sauber is compleet uitgerust met 

180 Ah batterijen en extern laadapparaat

-  Superhandig ! Eerst efficiënt vegen voor 
het schrobben en zuigen! 

-  Handbediende veegmachine voor 
binnen én buiten

-  Inklapbare duwbeugel = eenvoudig op 
te bergen

-  Voorzien van 2 zijborstels, een centrale 
hoofdborstel en een extra fijnstofborstel

-  Zeer eenvoudig te gebruiken zonder 
geluid of zonder stofuitstoot

-  Veegt zowel bij voorwaartse als 
achterwaartse bewegin

Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

SETPRIJS 
RA 800 B + 
 HS 770=

€13.995

RELAXED 

Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

- Stabiele opzit-schrob-/zuigmachine
-  Al jarenlang het synoniem voor 

wendbaarheid &a eenvoud
-  Zeer eenvoudig te bedienen; slechts 

5 knoppen
-  4 wielen = lage druk per wiel ( bijv. 

voor op een sportvloer) 
-  Afhankelijk van de vloer wordt de 

schrobdruk automatisch aangepast
-  Flexibele zuigmond; blijft nergens 

achter hangen
-  RA 800 B Sauber is compleet 

uitgerust met 180 Ah batterijen en 
extern laadapparaat

-  U heeft de keuze uit 2x schrobborstel 
of 2x padhouder

-  Superhandig! Eerst efficiënt vegen 
voor het schrobben en zuigen! 

-  Handbediende veegmachine voor 
binnen én buiten

-  Inklapbare duwbeugel = eenvoudig 
op te bergen

-  Voorzien van 2 zijborstels, een 
centrale hoofdborstel en een extra 
fijnstofborstel

-  Zeer eenvoudig te gebruiken zonder 
geluid of zonder stofuitstoot

-  Veegt zowel bij voorwaartse als 
achterwaartse bewegingen

SETPRIJS 
RA 800 B + 

 HS 770

€13.995

RA 800 B Sauber
Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

- Stabiele opzit-schrob-/zuigmachine
-  Al jarenlang het synoniem voor 

wendbaarheid &a eenvoud
-  Zeer eenvoudig te bedienen; slechts 5 

knoppen
-  4 wielen = lage druk per wiel ( bijv. voor op 

een sportvloer) 
-  Afhankelijk van de vloer wordt de 

schrobdruk automatisch aangepast
-  Flexibele zuigmond; blijft nergens achter 

hangen
-  RA 800 B Sauber is compleet uitgerust met 

180 Ah batterijen en extern laadapparaat

HS 770-2  

-  Superhandig ! Eerst efficiënt vegen voor 
het schrobben en zuigen! 

-  Handbediende veegmachine voor 
binnen én buiten

-  Inklapbare duwbeugel = eenvoudig op 
te bergen

-  Voorzien van 2 zijborstels, een centrale 
hoofdborstel en een extra fijnstofborstel

-  Zeer eenvoudig te gebruiken zonder 
geluid of zonder stofuitstoot

-  Veegt zowel bij voorwaartse als 
achterwaartse bewegin

Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

SETPRIJS 
RA 800 B + 
 HS 770=

€13.995 +

RELAXED 
SCHROBBEN

RA 800 B Sauber
Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

- Stabiele opzit-schrob-/zuigmachine
-  Al jarenlang het synoniem voor 

wendbaarheid &a eenvoud
-  Zeer eenvoudig te bedienen; slechts 

5 knoppen
-  4 wielen = lage druk per wiel ( bijv. 

voor op een sportvloer) 
-  Afhankelijk van de vloer wordt de 

schrobdruk automatisch aangepast
-  Flexibele zuigmond; blijft nergens 

achter hangen
-  RA 800 B Sauber is compleet 

uitgerust met 180 Ah batterijen en 
extern laadapparaat

-  U heeft de keuze uit 2x schrobborstel 
of 2x padhouder

HS 770-2  

-  Superhandig! Eerst efficiënt vegen 
voor het schrobben en zuigen! 

-  Handbediende veegmachine voor 
binnen én buiten

-  Inklapbare duwbeugel = eenvoudig 
op te bergen

-  Voorzien van 2 zijborstels, een 
centrale hoofdborstel en een extra 
fijnstofborstel

-  Zeer eenvoudig te gebruiken zonder 
geluid of zonder stofuitstoot

-  Veegt zowel bij voorwaartse als 
achterwaartse bewegingen

SETPRIJS 
RA 800 B + 

 HS 770

€13.995+



5

EFFICIËNT
STOMEN

DS 8
Krachtpatser met stoom

Overal waar hygiëne de eerste prioriteit heeft én 
de best mogelijk prestatie vereist is, is de DS 8 de 
juiste machine! Zelfs ingedroogde en hardnekkige 
vervuiling wordt met behulp van minimaal 
reinigingsmiddel, opgelost en direct opgezogen.
-  Wanden, vloeren  en ramen worden hygiënisch 

gereinigd en zijn weer als nieuw. 
-  De DS 8 werkt alleen met pure stoom, dus zonder 

reinigingsmiddel. 
-  Ideaal voor bijvoorbeeld bakkerijen, slagerijen, 

keukens voor het hygiënisch reinigen van ovens, 
werkbanken, vloeren. 

-  Ook te gebruiken ontkalken en desinfecteren 
van sanitaire ruimten, kranen in hotels, wellness, 
recreatieparken.

-  Of denk aan het stomen van auto-interieuren, 
stoelen of matrassen (wantsen/huisstofmijt)

-  DS 8 wordt geleverd met vloerzuigmond.
- Diverse accessoires optioneel verkrijgbaar

DS 8

€2.195

Laat u overtuigen 
tijdens een 

VRIJBLIJVENDE 
DEMONSTRATIE 
bij u op locatie! 

Optioneel



PRAKTISCH 
SCHOONMAKEN

-  Ongeëvenaard in zuigvermogen 
& capaciteit

-  5 Wielen = stabiel en wendbaar
-  Zuigkrachtregeling in  handvat
-  Parkeerstandaard 

voor de zuigbuis
-  10 Meter afneembare 

snoer (handig zelf 
te vervangen; plug 
& play) 

-  Compleet met 
combinatie-zuigmond 
(harde en zachte 
vloeren), meubelzuigmond 
en kierenzuiger 

EXTRA 1 pak à 10 stuks stofzakken

S 10 PLUS
 Zeer ergonomische 
bedrijfstofzuiger  

SW 21 Aqua

-  Superkrachtige waterzuiger
-  5 jaar garantie op de 

polypropyleen delen
-  Stabiel – 4 

zwenkwielen
-  Schuimreducerende 

vlotter
-  Grote Ø 80 mm 

wielen, eenvoudig 
over obstakels / 
drempels

-  Professionele 
37 cm brede 
waterzuigmond

-  lange 4 meter 
Ø 38 mm zuigset

- RVS buizenset

Geen compromissen voor 
deze waterzuiger! 

R 44-DUOSPEED

-  Krachtige 
eenschijfsmachine 
voor zowel schrobben 
en boenen 

-  Keuzemogelijkheid in toerental: 190 
of 380 toeren per minuut

-  Multi inzetbaar voor 
professionele reiniging en 
onderhoud

-  Ideaal voor het inoliën 
van parket 

-  Geschikt voor alle denkbare 
vloertypen in combinatie 
met uiteenlopend assortiment 
van pads

 EXTRA 
-  Keuze uit kunststof padhouder 

of schrobborstel
-  Schrobtank

-  2 x Vaste achterwielen en 1 x 
zwenkwiel aan voorzijde 

-  Schokbestendige 
metalen ketel

-  Elektronisch systeem 
voor afvoeren 
statische elektriciteit

-  Voorzien van 
15  meter 
snoer en een 
parketzuigmond

EXTRA 1 pak à 10 
stuks stofzakken

Voor de vloerprofessional

+

S 07
Maximale stabiele en 
wendbare bedrijfsstofzuiger

SETPRIJS 
 R44-DUOSPEED + 

SW 21 AQUA

€1.699

SW 21 Aqua

€329

S 07

€169
S 10 PLUS 

€169



 

RELAXED 
VEGEN

KS 1100 B

€10.450

KS 1100 B
Werkduur : 4 uur en 30 minuten

-  Zeer praktische opzit-
veegmachine

-   Eenvoud in gebruik 
en onderhoud

-  Snelle en efficiënte oplossing 
voor alle veegproblemen

-  Voor zowel binnen als buiten 
-  Compleet geleverd met 

2x zijborstel 
-  Inclusief met 4 x 6 V/ 180 Ah 

gel batterijen



 

EFFECTIEF TAPIJT – 
& MEUBELREINIGEN

TW 411  
Als uw tapijt/meubel echt schoon moet zijn! 

-  Extreem handzame tapijt- en 
meubelreinigingsmachine

-  Makkelijk te vervoeren van object 
naar object 

-  Voorzien van 1 plunjerpomp
-  Ideaal voor kleine oppervlakken
-  Krachtige motor zuigt behandelde 

oppervlak bijna geheel droog
-  Optioneel is een meubelreinigings-

hulpstuk leverbaar

Je staat iedere keer versteld wat je uit 
een vloerbedekking / meubel haalt, als 
je de vuilwatertank leegt! 

TW Compact 

-  Sproeien- (cilindrisch) borstelen-zuigen
-  Voor een makkelijke, professionele manier 

van tapijtreinigen 
-  TW Compact reinigt zeer effectief 

bij zowel voorwaartse als  
achterwaartse bewegingen

-  Verstelbare, ergonomische duwbeugel
- Multifunctioneel inzetbaar
-  Optioneel: 5 meter sproei en zuigslang + 

tapijtreinigingshulpstuk : langs randen en 
onder banken, inloopmatten etc.

-  Optioneel: 5 meter sproei en zuigslang 
+ meubelreinigingshulpstuk: stoelen, 
meubels, matrassen 

-  Optioneel: Schrobadapter; voor het 
schrobben van harde vloeren 

Werkduur: 2 uur en 30 minuten  

TW Compact

€3.035

TW 411  

€510



Geldig t/m 1 maart 2022. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en zetfouten onder voorbehoud. 
Afgebeelde productspecificaties kunnen afwijken van de werkelijkheid

T +31 (0)499 - 55 00 33 | WWW.CLEANFIX.NL

-  Excentrische eenschijfsmachine; 
2850  toeren

- Werkoppervlak 40-25 cm 
-  Paddruk 25- 45 kg ; garandeert fantastisch 

schoonmaakresultaat
-  Laadtijd accu : 2 uur - 100%  / 1 uur – 

80%; met 3 accu’s oneindig werkplezier
-  Ideaal voor het (diepte) reinigen, 

strippen en licht renoveren van kleine tot 
middelgrote oppervlakken

-  Zeer uitgebreid assortiment voor zeer 
uiteenlopende schoonmaaktaken

- Compleet met lader, accu en gewichten

Edgef Fix 
MXB (accu)  

€2.495

EdgeFix 
MX  (snoer)  

€2.295

EdgeFix MXB  (Accu)
Werkduur: 1-2 uur

100 % RVS - Nederlands product

ALS SCHOONMAKEN MOET


