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COSMO
A Cosmo sorozat meggyőző stílusú, a funkció és egyszerűség. Jól
alkalmazkodik a személyes berendezési stílushoz és ötletekhez, mert
kapható számos standard színben, és bármilyen, a RAL színskálában
megtalálható színben. Így elegáns cipőtisztító gép lesz, ami tökéletesen
illeszkedik a meglévő környezethez. 8mm vastag alumínium ház nagyon tartós
és mivel lábbal indítható, könnyű működésbe hozni. A nagy önsúly garantálja
a stabilitást. A házban krémadagoló, két polírozó kefe és egy tisztító kefe
található.
Méretek: 60cm x 38cm x 32cm, szélesség x mélység x magasság
Krémadagoló: 0,75 liter golyósszeleppel
Kefék: Ø 13cm x 7cm, átmérő x szélesség
Súly: 12kg net, 14kg bruttó

COSMO PLUS
A Cosmo egy továbbfejlesztett változata. A kiegészítő kar polírozott
rozsdamentes acélból készült, A karba beépített gomb elindítja a gépet,
ameddig a használó nyomva tartja. A kar segíti a biztonságos megállást, nem
kapaszkodik a felhasználó a falba. Cosmo plus színe grafit szürke
Méretek: 60cm x 42cm x 95cm, szélesség x mélység x magasság
Kefék: Ø 13cm x 7cm, átmérő x szélesség
Súly: 16kg, 20kg bruttó

ELLIPSE
Ez a cipőtisztító gép szemet gyönyörködtető formában jelenik meg a tér
bejáratánál. Két különböző változatban kapható. Az egyik gép 2, a másik
változatnál 3 tisztító kefe található. mindkét típus kiváló minőségben tisztítja
meg a cipőt. Rozsdamentes acél felület kiemelkedik környezetéből.
Elhelyezhető fal mellé, sarokra, vagy szabadon.
Méretek: 44cm x 127cm, átmérő x magasság
Kefék: 2 polírozó kefe, 1 előtisztító kefe, Ø 22cm x 8cm, átmérő x szélesség
Opciók: a 2. polírozó kefe helyett krémadagoló, 0,75 liter tartalommal
Súly: 47kg net, 50kg bruttó
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POLISWING
Ívelt sziluett és dinamikus vonalak jellemzik, ez a gép egy kultikus
tárgya bármilyen belső térnek. A feltűnő hátlap egy polírozott, perforált
fém, egyesíti az erőt és a formát, mely vonzza a tekintetet. Ezen
túlmenően ez a kialakítás biztosítja, hogy biztonságosan megtartsa a
felhasználót, és megvédi falakat, hogy az érintéstől össze
piszkolódjanak.
Méretek: 57cm x 40cm x 91cm, szélesség x mélység x magasság
Kefék: 2 polírozó kefe, 1 előtisztító kefe, Ø 22cm x 8cm
Krémadagoló: 0,75 liter golyósszeleppel
Súly: 47kg nettó, 50kg bruttó

ELÈGANCE NATUR
Az elegáns és kiváló minőségű fa ház, különösen a klasszikus stílusú
bútorokkal harmonizál. Az Elegance cipőtisztító kis helyen elfér, nagy
teljesítményű és működése zajtalan. Elegáns és visszafogott, ez a
modell optimális kiegészítője a háztartásoknak, kisebb panzióknak,
szállodáknak és irodáknak.
Méretek: 50cm x 30cm x 36cm, szélesség x mélység x magasság
Súly: 16 kg nettó, bruttó 18 kg
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SOLAMAT 90
A Solamat 90 cipőtisztítót úgy tervezték, hogy a cipő talpának felületéről eltávolítsa a
piszkot. Négy kefe, melyek ellentétesen forognak, tisztítja a cipő talpát. A két oldalsó
tárcsakefe tisztítja meg a talp széleit. Az eltávolított szennyeződés beleesik egy nagy fiókba,
mely a készülék alján található. Ha megtelik, egyszerűen ki kell venni és kiüríteni.
Színek: achát-szürke ház, fekete vagy piros kapaszkodó karral
Méretek: 46cm x 56cm x 114cm, szélesség x mélység x magasság
Kefék: 4 kerék nylon kefe, 2 nylon tárcsakefe
Súly: 47kg nettó, 50kg bruttó

NEPTUN II-II
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SOLAMAT 400400-450
A Solamat 400, a nagyobb és a kisebb Solamat készülékek között helyezkedik el. A Solamat
tisztítók kiváló minőségű ipari eszközök és teljes egészében rozsdamentes acélból
készülnek. Kifejezetten ipari felhasználásra készülnek, a közlekedő útvonalban kell
elhelyezni, a kényszerű használat érdekében. Optikai érzékelő található a kapaszkodókban,
mely automatikusan elindítja a ellenirányban forgó körkeféket és kikapcsol, ha a felhasználó
elhagyja a készüléket. Továbbfejlesztett változatai elszívással is rendelkeznek, illetve
nedves tisztításra, illetve fertőtlenítésre is van lehetőség.
Méretek befogadó, csepegtető rács: 70cm x 75cm x 18,5 / 128 cm
Kefe terület: 40cm x 50cm x 1cm
Kefék: nylon rost: 0,40 mm, fekete, kemény
Súly: 91kg nettó, bruttó 103 kg

A kényelmes fogantyúban található kapcsoló elindítja a robosztus Neptun I
tisztító berendezést. Egyedülálló tisztító egység. Indításkor egy mágnes szelep
biztosítja a vízellátást. A vizet egy szivattyú adagolja. A vízhez fertőtlenítő
folyadék is keverhető. A Neptun II csizmamosó berendezés hasonló az Neptun
I-hez, de két nylon kefe található oldalt, amely mindkét oldalon megtisztítja a
csizmák szárát. Ezek a forgó kefék szintén vizet permeteznek és ez által
könnyedén, gyorsan és hatékonyan tisztít. Ház: rozsdamentes acél kivitel
Méretek: 65cm x 106cm x 120cm, szélesség x mélység x magasság
Vízfogyasztás: kb. 5 liter percenként
Súly: 80kg nettó, bruttó 90kg

SOLTEC IIII-III
Tisztító berendezés száraz vagy nedves tisztításra. Soltec tisztító egységek nagy
igénybevételre, ipari környezetben használhatók. Két különböző hosszúságban kapható (II-III).
Elhelyezni a közlekedési útvonalban kell, hogy kényszerű használat legyen. A Soltec "száraz"
verziója a kefék által távolítja el a szennyeződést a cipő talpáról és összegyűjti az egy nagy
rozsdamentes acél fiókban, mely könnyen kiemelhető és kiüríthető. Soltec "nedves" modellek
egy csatlakozón keresztül kapja a vizet, melyhez különböző fertőtlenítő vagy tisztító folyadék is
keverhető. A keletkező szennyvíz a rendszerből egy szivattyú segítségével elvezethető. Minden
egységen van egy optikai érzékelő, mindkét oldalon, ami elindítja a hajtást.
Méretek Soltec II: 940 x 1.900 x 1.270mm (Sz x H x M)
Méretek Soltec III:940 x 2.670 x 1.270mm (Sz x H x M)
Súly: Soltec II "száraz": 270kg nettó, Soltec III "száraz": 305kg nettó
Soltec II "nedves": 265kg nettó, Soltec III "nedves": 300 kg nettó
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CLEAN GATE,
GATE, AKTÍV TISZTÍTÁS RÉVÉN
RÉVÉN TISZTA TALPAK.
A nagy forgalmú bejáratok, irodák, bevásárló központok túlzott kopásnak és
elhasználódásnak vannak kitéve. Az ebből eredő költségek, a tisztítás, karbantartás és
felújítás jelentősen csökkenthető az CleanGate ® tisztító rendszerrel. Elkerülhető a
szennyeződés bevitele a belső terekbe. A vizuális megjelenése a CleanGate ® hasonló
egy hagyományos lábtörlőhöz, telepítve van a padlón. Azonban, a hatékonysága sokkal
magasabb, a sörték ellenkező irányba dolgoznak és magasabbak, mint a hagyományos
szőnyegen. A szabadalmaztatott sörtés rudak mozognak és leszedik a talp felületén
található szennyeződést.
Méretek: 143cm x 120cm x 32cm, szélesség x hosszúság x mélység
Max. terhelhetőség: 300kg koncentrált terhelés, korlátlan számú ember
Tisztítás terület: 98cm x 108cm, szélesség x hosszúság
Nettósúly: 300kg
Rúd: kb. 280 mozgás / perc
Tápfeszültség: 400 V, 16 A,

