
Liten gulvvasker med litiumbatterier  
for fleksibelt renhold
Taski Swingo 150 Li-Ion

Liten gulvvasker med litiumbatterier for fleksibelt renhold. Batteriene varer 20 min 
og kan byttes og lades ved behov, noe som fører til ubegrenset batterikapasitet. 
Litiumbatterier gir mulighet for rask lading og samt klattlading som øker fleksibiliteten 
i maskinbruk betraktelig. Med sitt kompakte design er Taski Swingo 150 B Li-Ion lett å 
lagre og vil komme til i trange områder. 

Taski Swingo 150 Li-Ion Komplett 
Varenr: L-7524165K

Se side 2 for flere modeller!
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Ultrakompakt gulvvasker 
med litiumbatterier
Taski Swingo 350 Li-Ion

Den lille og smidige gulvvaskeren, spesielt utviklet for rengjøring på trange 
områder, er nå tilgjengelig med litiumbatterier. En lettere maskin med 
mulighet for hurtig/klattlading gir økt fleksibilitet i arbeidet. Nytt Lithium 
batteri gir ca. 70% bedre batterikapasitet. Teoretisk ytelse: 1140 m²/tt.

Taski Swingo 350 Li-Ion  
Staples v.nr: 466823

Sylinderbørste mikrofiber, 38cm 
Staples v.nr: 146652

Kjøp mikrofiberbørste for enda bedre rengjøringsresultater!

NYHET!

Kampanjepriser på mer enn 40 modeller!

18 900,-

25 900,-



Gulvvaskemaskiner
Taski Swingo 150 E
› ultrakompakt gulvvaskemaskin
Ultrakompakt combimat til små og 
trange områder, samt tilfeldige daglige 
renholds behov. Roterende valsebørste 
og 2 naler, en foran og en bak. 

For tekniske detaljer, se side 4.

Taski Swingo 150 E 
Batterikapasitet: Kabel 
Staples v.nr: 771667

Taski Swingo 150 E Li-Ion 
Batterikapasitet: 20 min 
Staples v.nr: L-7524165K

Taski Swingo 150 E Li-Ion (2 batt) 
Batterikapasitet: 40 min 
Staples v.nr: L-7524165K2B

Taski Swingo  
455 BMS  
› kompakt størrelse
Batteridrevet combimat 
for små og mellomstore 
områder. 

For tekniske detaljer, se side 4.

Staples v.nr: 779630

Taski Swingo  
855 Power BMS 
› allsidig maskin
Batteridrevet combimat. En allsidig 
maskin som er lett å håndtere 
samtidig som økt arbeidsbredde 
gir økt ytelse. Arbeidsbredde: 50 
cm. Praktisk ytelse. 950 m2/t. 
2x batterier, innebygget lader og 
standard børste er inkludert. Kan 
leveres med intellidose doserings-
system for rengjøringsmidler som 
til enhver tid gir riktig dosering.

For tekniske detaljer, se side 4. 

Taski Swingo  
755 BMS  
› enkel manøvrering og høy ytelse
Swingo 755B har en meget enkel 
betjening og er lett å manøvrere.
Den er lett å kjøre også i trange og 
møblerte områder. Med store tanker 
på 40 l og det patenterte Intelliflow
vanndoseringssystemet reduseres 
antall stopp for tømming og fylling av 
tanker. Det øker ytelsen vesentlig.

For tekniske detaljer, se side 4.

Taski Swingo XP-R / XP-M  
› lavere vann- og energiforbruk
Swingos “stå-på” konsept med sensorstyring kombinerer fantastisk 
manøvreringsevne med høy ytelse, og gir en økt produktivitet og bedre 
ergonomi. Det avanserte doseringssystemet (Intelliflow og Intellidose) 
styrer vannforbruket og reduserer antall tidkrevende stopp til tømming 
og fylling av tankene. 

Den meget effektive utnyttelse av vann- og energiforbruket gjør  
maskinen til den mest miljøvennlige i sin klasse og bidrar samtidig  
sterkt til reduksjon av kostnadene.

For tekniske detaljer, se side 4.

Komplett  
Staples v.nr: 123615

Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 123616

755 B Power BMS
Komplett 
Staples v.nr: 772201 
Komplett m/IntelliDose 
Staples v.nr: 105288

XP-R
Komplett 
Staples v.nr: 134714 
Komplett m/IntelliDose 
Staples v.nr: 134716
Komplett m/Padholder
Staples v.nr: 134717
Komplett m/Padholder og IntelliDose
Staples v.nr: 134719

XP-M
Komplett 
Staples v.nr: 134709 
Komplett m/IntelliDose 
Staples v.nr: 134711
Komplett m/Padholder
Staples v.nr: 134712
Komplett m/Padholder og IntelliDose
Staples v.nr: 134713

755 B Eco BMS
Komplett (kabeldrevet) 
Staples v.nr: 776298

*Priser gjelder for komplett maskin. Velg mellom pads eller børster.  
Be om tilbud for komplett maskin med IntelliDose – automatisk doseringsanlegg.

Be om tilbud på XP-M.

12 490,-*

18 900,-*

25 900,-*

46 900,-*

44 900,-* 35 900,-

104 000,-*
XP-R

31 990,-



Gulvvaskemaskiner
Taski Swingo 2100 Micro 
› kompakt gulvvaskemaskin
 
Nye Swingo 2100micro er en batteridrevet gulvaskemaskin som tilbyr høy manøvrerbarhet og kommer  
enkelt til i de minste kriker og kroker. Kombinasjonen av en kompakt utforming og høy arbeidskapasitet  
gjør Swingo 2100micro til en gulvvaskemaskin godt egnet til rengjøring av hoteller, kontorer, kjøpesentre,  
idrettshaller, butikker, restauranter, sykehus og skoler. 

TASKI Swingo 2100micro har en teoretisk ytelse på 3025 m2/t, batterikapasitet på 4 timer,  
arbeidsbredde på 55 cm, renholdshastighet på 5,5 km/h og vanntanker på 75L

For tekniske detaljer, se side 4.

Taski Swingo 4000 
› stor kapasitet
Ride-on combimat. Tankkapasitet  
på 200 l og arbeidsbredde på 85 cm.  
Rengjør inntil 13.000 m2 på full tank. 

For tekniske detaljer, se side 4. 

Komplett  
Staples v.nr: 113759

Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 105292

Swingo 2500
› sikrer 100% vannoppsug

Det patenterte styresystemet  
definerer en ny standard for  
manøvreringsevne. Maskinen  
kan derfor brukes i trange og  
tett møblerte områder. Det ny- 
utviklede nalkonseptet sikrer  
100 % vannoppsug, selv helt  
inntil kanter og i skarpe svinger  
og rundt hjørner. Hastigheten un-
der rengjøring er den høyeste  
i markedet. 

For tekniske detaljer, se side 4.

Komplett  
Staples v.nr: 771126

Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 126196

Komplett med pads & IntelliDose 
Staples v.nr: 138816

Komplett med pads
Staples v.nr: 138817
 

Komplett med børster & IntelliDose
Staples v.nr: 138818

Komplett med børster
Staples v.nr: 138819

Taski Swingo 5000  
› lett å manøvrere
Det patenterte systemet for vannutlegging, Intelliflow, gir alltid samme vannmengde pr m² uavhengig av hastig-
heten på maskinen. I kombinasjon med tanker på hele 200 l reduseres antall tidkrevende stopp til tømming og 
fylling av tanker og produktiviteten øker betydelig. Med det unike “all-wheel-steering”-systemet er maskinen lett 
å manøvrere selv i trange områder. Kraftige nalgummiblader og direkte oppsug til skittenvannstanken sørger for 
at også mindre smussbiter suges opp uten tilstopping i slange og munnstykke. Det betyr at gulvene umiddelbart 
blir både rene tørre! 

For tekniske detaljer, se side 4.

Komplett  
Staples v.nr: 116900

Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 116901

87 000,-*

129 900,-* 128 900,-*

138 900,-*



Egenskaper og ytelser for TASKI gulvvaskemaskiner
Sammenlign og finn den modellen som passer best til dine ønsker og behov. 

Bilde Maskintype Arbeids- 
bredde

Tankkapasitet, 
ren/skitten 

Batterikapa-
sitet, fulladet

Ytelse 
teoretisk/ 
praktisk  

(m2/time)

Areal på en full 
tank (laveste 

dosering)

Vedlike- 
holdstid.

Klargjøring/ 
avslutning

Tid til fylling  
av tank 

(min:sek)

Antall børster 
(størrelse)

Swingo 150 E 
Li-Ion 33,5 cm 2,6/2,9 l Kabel 150 

m2/time
Ca. 

25 m2 10 min -
1  

valsebørste  
(33 cm - 13”)

Swingo 350 
Li-Ion 38 cm 2 x 10 l Ca. 75 min. 1140/350 

m2/time
Inntil 

300 m2 10 min 0:30
1  

sylinderbørste  
(38 cm - 15”)

Swingo 455 B 43 cm 22/25 l Ca. 1,5 time 1200/500 
m2/time

Inntil 
1000 m2 12 min 1:40 1 

(43 cm - 17”)

Swingo 755 
eco 43 cm 2 x 40 l Ca. 2 timer 1290/750 

m2/time
Inntil 

2000 m2 12 min 2:00 1 
(43 cm - 17”) 

Swingo 755 
power 43 cm 2 x 40 l Ca. 2 timer 1935/850 

m2/time
Inntil 

2000 m2 12 min 2:00 1  
(43 cm - 17”)

Swingo 855 50 cm 40/40 l Ca. 2 timer 2250/900
m2/time

Inntil 
2200 m2 12 min 2:00 1  

(50 cm - 20”)

Swingo 1255 
power 55 cm 2 x 60 l Ca. 3,5 time 2475/1350 

m2/time
Inntil 

3500 m2 12 min 2:35 2  
(28 cm - 11”)

Swingo 1650 B 65 cm 2 x 85 l Ca. 4,5 time 2925/1650 
m2/time

Inntil 
5000 m2 12 min 4:15 2 

(33 cm - 13”)

Swingo 2100 55 cm 75/75 l Ca. 4 timer 3025/2200 
m2/time

Inntil 
5000 m2 12 min 3:45 2 

(28 cm - 11”)

Swingo 
XP-R/XP-M 75 cm 113/140 l 

(membran) Ca. 3,5 timer 4500/2500 
m2/time

Inntil 
6000 m2 15 min 5:30 2 (38 cm - 15”) 

/ 2 (45 x 15cm)

Swingo 2500 70 cm 95 l 
(membran) Ca. 4,5 time 5250/2500 

m2/time
Inntil 

6000 m2 15 min 5:15 2 
(35 cm - 15”)

Swingo 4000 85 cm 200 l 
(membran) 4/6,5 timer 6950/4000 

m2/time
Inntil 

13000 m2 15 min 12:00 2 
(43 cm - 17”)

Swingo 5000 1050 cm 200 l 
(membran) 4/6,5 timer 7875/5000 

m2/time
Inntil 

13000 m2 15 min 12:00 4 
(28 cm - 11”)



Taski Swingo 
1255 
› 60 L tank gir økt ytelse 

Intelliflow sikrer alltid samme 
mengde vann pr. areal-enhet og  
reduserer forbruket av rentvann 
med 30-50 %. I kombinasjon 
med 60 l store tanker øker dette 
ytelsen og reduserer antall stopp 
tiltømming og fylling. Dual-aksel 
systemet gjør maskinen lettkjørt og 
enkel å manøvrere. Det patenterte 
børsteopphenget sørger for at bør-
stene følger gulvets profil. Det gir 
samme børstetrykk i hele arbeids-
bredden. De to sideforskjøvede 
børstene rengjør helt inntil vegger 
og hyller. Dette gir høy og jevn 
rengjøringseffekt. Den patenterte, 
V-formede nalen sørger for et 
perfekt oppsug på alle harde gulv, 
selv på ujevne og flislagte gulv med 
fuger. Direkte oppsug gjør at nalen 
og så suger opp mindre smusspar-
tikler uten blokkeringer  
i slange og nal. 

For tekniske detaljer, se side 4.

Komplett 
Staples v.nr: 774111

Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 105289

Taski Swingo 
1650B 
› med 85 L kan en tank dekke 
inntil 2500 m

Førsteklasses resultat og tørre 
gulv med det samme. Med det 
flytende børsteopphenget følger 
børstene ujevnheter i gulvet. Den 
w-formede sugenalen gir Swingo 
1650 en opp sugingsevne som er 
det beste-i-klassen. Gulvene blir 
tørre med det samme og maskinen 
kan brukes når som helst på dagen 
med minimal risiko for fallulykker 
på våte gulv.

For tekniske detaljer, se side 4.

Komplett 
Staples v.nr: 771124
 
Komplett med IntelliDose 
Staples v.nr: 105290

Gulvvaskemaskiner Vannsugere

Vacumat  
22T/44T 
› 3 ganger raskere

Vacumat 22 kan også leveres med 
tralle/tippetank og fiksert munn-
stykke (Vacumat 22T), og finnes 
i størrelse 44/44T. Mellomstore 
områder kan våt-suges opp til 3 
ganger raskere enn med tradisjo-
nelle metoder. Brukt sammen med 
Taski ergodisc ved oppskuring eller 
våtskuring oppnås en signifi kant 
økning i produktiviteten. Resultatet 
er kostnadseffektive metoder og 
enklere arbeid for operatøren.
Fixomatmunnstykket sikrer et 
effektivt vannoppsug og gir et 
utmerket, stripefritt resultat. For 
oppsuging etter lekkasje eller an-
dre spesielle behov kan maskinen 
utstyres med forskjellig type tilbe-
hør både for vann- og støvsuging.
 
Tankkapasitet vannsuging: 22l / 44l  
Tankkapasitet støvsuging: 22l / 44l  
Tankvolum: 45l / 70l
Maskinvekt netto / klar til bruk: 
 - / 10,5 kg - / 23 kg  
Lydnivå:  
64 dB (A) / 67 dB (A)

Vacumat 22T 
Staples v.nr: 760846
  
Vacumat 44T 
LP v.nr: 6423

Vacumat 
12/22 
› kompakt vannsuger

Kompakt vannsuger med 22 ltr’s
tank. Leveres komplett med slange 
og vannsugemunnstykke. Kan en-
kelt gjøres om til støvesuger med 
tilleggsutsyret ”Standard tilbehør 
Vacumat 12/22”. 

Tankvolum: 12 l / 22 l  
Undertrykk: 22 kPa
Maks luftgjennomstrømning: 
60 l/s 
Lengde sugeslange: 2,2 m   
Maskinvekt netto / klar til bruk: 
- / 10 kg 
Lydnivå: 64 dB (A) 

Vacumat 12 
Staples v.nr: 761793
 
Vacumat 22 
Staples v.nr: 357154

*Priser gjelder for komplett maskin. Velg mellom pads eller børster.  
Be om tilbud for komplett maskin med IntelliDose – automatisk doseringsanlegg.

Egenskaper og ytelser for TASKI gulvvaskemaskiner
Sammenlign og finn den modellen som passer best til dine ønsker og behov. 

62 900,-*

72 900,-*

7 900,-
Vacumat 22T

4 290,-
Vacumat 12

9 800,-
Vacumat 44T

4 690,-
Vacumat 22



Vento 8S
› energigjerrig støvsuger

Energigjerrig støvsuger med  
kraftig luftstrøm og høy sugekraft. 
Nå med kraftigere motor (1000W). 
Luftstrøm gjennom sugeslange og 
rør er på hele 61 l/s. Effektiv filtre-
ring sørger for bedre luftkvalitet. 
Filtreringsgrad 99,9 %. God, sikker 
og enkel ergonomi.

Arbeidsbredde: 26,5 cm 
Vekt komplett: 6 kg
Kapasitet støvpose: 8 l

Staples v.nr: 129823

Vento 15S
› mulighet for Hepafilter

En oppgradert versjon av Vento 8S. 
Vento er godt støyisolert. Lydnivå 
på under 70 dB så er den egnet for 
bruk på dagtid uten å bli støyende 
for brukeren og omgivelse. Hepafil-
ter gir betydelig forbedret luftkva-
litet under og etter støvsugingen, i 
tillegg til økt levetid for motoren.

Arbeidsbredde: 28 cm 
Vekt komplett: 8 kg
Kapasitet støvpose: 15 l

Staples v.nr: 129822

Taski jet 38/50
› stillegaende teppebørstesugere

Stillegående teppebørstesuger med 
hurtigroterende børste. 900W. God 
arbeidsbredde med lav vekt. Lavt 
lydnivå på kun 69 dB. Justerbart 
børstetrykk og innebygd mikrofilter. 
Mulighet for Hepa-filter.

Arbeidsbredde: 38 cm / 50 cm
Kapasitet støvpose: 4 l / 4 l
Børstehastighet: 5000 / 4500 o/min 
Vekt: 7,8kg / 8,3kg

Taski Jet 38 
Staples v.nr: 771096
Taski Jet 50 
Staples v.nr: 771097

Procarpet 45
› lavere totalkostnad

Maskinen gir god kontroll med
ulike tepperengjøringsaktiviteter.
Jevnlig hurtigrens bidrar til å for-
lenge tiden mellom hver dyprens, 
noe som gjør at teppene ser bedre 
ut i lengre tid. Hurtigrens kan 
utføres innenfor rammen av daglig 
renhold, uten lange tørketider. 
Lett og enkel å bruke Maskinen 
kan veksle mellom hurtigrens og 
dyprens ved bytte av kjemi, børste 
og ved å skru på en knapp.

Ytelse dyprens: 300 m2/t
Børstehastighet: 1000 omdr/min 
Arbeidsbredde: 45 cm
Rentvannstank: 45 l
Skittenvannstank: 45 l

Staples v.nr: 133315

Dorsalino
› ergonomisk støvsuging

Den lave vekten pluss den
ergonomisk utformingen gjør
støvsuging mulig uten større
anstrengelser. Taski Dorsalino er
virkelig en fl erbruksmaskin som
er ideell for trange områder slik
som trapper, teatre, kinoer,  
busser, lagerrom, osv. Et bredt 
utvalg av munnstykker er tilgjenge-
lig og kan enkelt festes i beltet på 
bæremeisen slik at de er lett
tilgjengelige til enhver tid.
 
Kapasitet støvpose: 8 l
Tankkapasitet: 22 l 
Lengde sugeslange: 2,2 m

Staples v.nr: 771106

Procarpet 30
› pålitelig med høy ytelse

Ekspertise i oppsugsteknologi
og renholdskjemi. Dette gir tepper-
engjøring med høy ytelse og glimren-
de resultat. Velg rengjøringsmetode 
avhengig av behov, tilgjengelighet av 
gulvet og tilsmussingsgrad. Maskinen
kan brukes til grundig dyprens eller 
rehabilitering. I tillegg kan den bru-
kes til periodisk hurtigrens sammen 
med vår nye børste og vår spesialfor-
mulerte Taski Tapi Shampoo.

Ytelse dyprens: 200 m2/t
Børstehastighet: 1000 omdr/min 
Arbeidsbredde: 38 cm
Rentvannstank: 30 l
Skittenvannstank: 30 l

Staples v.nr: 133314

Støvsugere og teppemaskiner

1 995,-

3 990,-

29 990,- 37 900,-

2 590,-

4 390,-
Taski Jet 38

4 900,-
Taski Jet 50



Ergodisc 165
› den praktiske løsningen

Særlig egnet til våtskuring,  
oppskuring, sprayrens,  
shamponering og krystallisering. 

Arbeidsbredde: 43 cm
Vekt komplett: 42 kg

Staples v.nr: 357152

Ergodisc  
Duo-Speed
› passer fint til voks

Inklusive funksjoner fra Ergodisk
165 kan Duo i tillegg benyttes til
polering på lav omdreinings- 
hastighet. Bedre sikkerhet  
og økt produktivitet ved:  
Anatomisk utformet håndtak. 
Justerbar høyde på håndtaket.  
Vibrasjonsdemping av håndtaket.  
Lavt lydnivå – støysvak motor.  
Soft-start av børstemotor.

Staples v.nr: 771108

Motorscrubber
2000
› liten maskin, stor kraft

Superlett å transportere, bruk den 
hvor som helst; trapper, svøm-
mebasseng, biler. Den er perfekt 
for alle vanskelig tilgjengelige 
områder. En ordentlig arbeidshest 
med imponerende 4 timers bruk på 
en lading. Med en vekt på kun 2kg 
(4,5 kg med sele) er Motorscrubber 
ekstremt lett, men likevel robust 
konstruert. Den pålitelige motoren 
sørger for vasking, polering og 
rengjøring med topp resultater.

Arbeidsbredde: 20 cm 
Vekt komplett: 4,5 kg

Lilleborg v.nr: MS2000M

Ergodisc HD
› til tøffere skurejobber

Ny skuremaskin med større 
tyngde! Med opp til 64 kilo og 
150 omdreininger/minutt, ligger 
den stødig på gulvet og egner seg 
meget bra til tø ere skurejobber. 
Samme arbeidsbredde, børster og 
føringsskive som Ergodisc 165.

Sugeenhet og sugeskjørt
Kombinasjonen av sugeenhet og
sugeskjørt er en ideell løsning for
å hindre at støv virvles opp i rom-
met. I forbindelse med skuring og
sprayrens kan skjørtet også brukes 
som sprutbeskytter.

Staples v.nr: 123614

15” HandyHS 15”  
Arbeidsbredde 38 cm.  
Ideell på trange flater 
Staples v.nr: 117655

HandyHS 17”  
Arbeidsbredde 43 cm. 
Maskinen for normale forhold
Staples v.nr: 117656

HandyHS 20” 
Arbeidsbredde 50 cm.  
For store åpne flater
Staples v.nr: 117657

Handy HS 
› stillegående highspeed maskiner
Stillegående high-speed maskiner 
med integrert støvavsug. Hastighet 
1080 o/min. Bruksområde er rensing 
og polering av harde gulv. Ideell i 
kombinasjon med Taski Twister pads. 

Enbørstemaskiner

5 790,-

12 990,-
15”

14 490,-
17”

15 490,-
20”

17 900,-11 400,-

13 900,-



Be om  tilbud!

Taski Swingo 2100 Micro 
› kompakt gulvvaskemaskin
 
Nye Swingo 2100micro er en batteridrevet gulvaskemaskin som tilbyr  
høy manøvrerbarhet og kommer enkelt til i de minste kriker og kroker. 
Kombinasjonen av en kompakt utforming og høy arbeidskapasitet gjør 
Swingo 2100micro til en gulvvaskemaskin godt egnet til rengjøring av  
hoteller, kontorer, kjøpesentre, idrettshaller, butikker, restauranter,  
sykehus og skoler. TASKI Swingo 2100micro har en teoretisk ytelse på 
3025m2/t, batterikapasitet på 4 timer, arbeidsbredde på 55 cm,  
renholdshastighet på 5,5km/h og vanntanker på 75L.

Taski Jontec 300 Free ID 
1,5 liter for daglig rengjøring
Staples v.nr: 111092 

Taski Jontec Forward ID 
1,5 liter for grovrengjøring
Staples’ v.nr: 139480  

Taski Tensol ID 
1,5 liter for polering og vedlikehold
Staples’ v.nr: 778120   

Aktuelle produkter for  
Taski Swingo med Intellidose:

Benytt sjansen til å få med 
automatisk doseringsanlegg til de 
største Taski Swingo-modellene:
 

   TASKI Intellidose gir redusert forbruk 
 av rengjøringsmidler og emballasje.
 

   Taski Intellidose doserer kjemien 
 separat, rentvannstanken i maskinen 
 fylles kun med rent vann. Ved tømming 
 og vedlikehold slippes ikke kjemi ut i avløpet. 

   TASKI Intellidose er et elektronisk 
 doseringssystem for Swingo gulvvaske-
 maskiner med lukket dosering fra 
 poserefill tilpasset arbeidsoppgaven. 
 Det medvirker til å oppnå et 
 vedvarende godt resultat.
 

   Taski Intellidose gir kontroll med 
 forbruket og gjør det enklere å 
 betjene og vedlikeholde maskinen. 

Komplett med pads & IntelliDose
Staples v.nr: 138816
 
Komplett med pads
Staples v.nr: 138817 

Komplett med børster & IntelliDose
Staples v.nr: 138818

Komplett med børster
Staples v.nr: 138819

Taski 2100 utstyrspakker
For økt effektivitet og mobilitet  
for manuelt utstyr, anbefaler vi  
også våre utstyrsholdere

Taski utstyrspakke, Basic 40cm: 142568 
Taski utstyrspakke, Basic 60cm: 142569 
Taski utstyrspakke, Extend 40cm: 142570 
Taski utstyrspakke, Extend 60cm: 142571 BASIC EXTEND

*Priser gjelder for komplett maskin. Velg mellom pads eller børster.  
Be om tilbud for komplett maskin med IntelliDose – automatisk doseringsanlegg.

Ordretlf: 02272 
www.staplesnetshop.no
Alle priser er oppgitt eks. mva. Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil/skrivefeil

87 000,-*


