
VÝPRODEJ TECHNIKY PROFICLEAN® 

Jedná se o nové stroje originál zabalené, nebo ze showroomu kompletní, s plnou zárukou. 
V omezeném počtu, nabídka platná do vyprodání zásob.

Pro tyto stroje nadále poskytujeme servis a dodávku náhradních dílů.

PROFICLEAN PC22
vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu. Vybaven mikrofilmem a kompletním 
příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 36 mm.

Parametry:  motor 230V 1100W, 2 stupňový by-pass
Obsah nádrže 20 litrů
Sací podtlak 220 mbar
Průtok vzduchu 210 m3/hod
Hmotnost 6,5 kg

Původní cena bez DPH:  5.890,-Kč

     Cena po slevě bez DPH: 4.123,-Kč

PROFICLEAN PC35
vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu. Vybaven mikrofilmem, nylonovým předfiltrem  
a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm.

Parametry:   motor 230V 1100W, 2 stupňový by-pass
         Obsah nádrže 35 litrů
         Sací podtlak 220 mbar
         Průtok vzduchu 210 m3/hod
         Hmotnost 7 kg

Původní cena bez DPH: 8.400,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 5.880,-Kč

PROFICLEAN PC50
Profesionální vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na plastovém podvozku. Vybaven 
mikrofilmem, nylonovým předfiltrem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm. Dvě 
rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupňový by-pass
         Obsah nádrže 50 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Hmotnost 12 kg

Původní cena bez DPH: 12.480,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 8.736,-Kč

PROFICLEAN PC50R
Profesionální vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na kovovém podvozku s 
vyklápěním. Vybaven mikrofilmem, nylonovým předfiltrem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání 
v průměru 40 mm. Dvě rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupňový by-pass
         Obsah nádrže 50 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Hmotnost 18 kg

Původní cena bez DPH: 16.350,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 11.455,-Kč



PROFICLEAN PC70
Profesionální vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na plastovém podvozku. Vybaven 
mikrofilmem, nylonovým předfiltrem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm. Dvě 
rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupňový by-pass
         Obsah nádrže 70 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Hmotnost 14,5 kg

Původní cena bez DPH: 13.760,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 9.632,-Kč

PROFICLEAN PC70R
Profesionální vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na kovovém podvozku s 
vyklápěním. Vybaven mikrofilmem, nylonovým předfiltrem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání 
v průměru 40 mm. Dvě rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupňový by-pass
         Obsah nádrže 70 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Hmotnost 20 kg

Původní cena bez DPH: 17.600,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 12.320,-Kč

PROFICLEAN PC80 MONO PL
Profesionální vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu v plastovém provedení. Vybaven 
mikrofilmem, polyesterovým předfiltrem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm. Dvě 

rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.
Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupňový by-pass

         Obsah nádrže 80 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Hmotnost 17 kg

Původní cena bez DPH: 18.500,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 12.950,-Kč

PROFICLEAN PC90 TWIN POWER
Profesionální dvoumotorový vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na plastovém 
podvozku. Vybaven velkoplošným mikrofilmem, polyesterovým předfiltrem, výstupním HEPA filtrem, zásuvkou se 
samostatným vypínačem a kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm. Dvě rychlosti pro 
vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 2 x 1200W, by-pass
         Obsah nádrže 90 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 390 m3/hod
         Hmotnost 24 kg

Původní cena bez DPH: 27.520,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 19.264,-Kč
*variantně možno v provedení s 80 litrovou nádrží

PŘÍDAVNÁ PŘEDŘADNÁ LIŠTA PRO PC TWIN POWER Předřadná lišta s montáží na podvozek pro 
dvoumotorové vysavače Twin power. Výkyvné uložení 
pro kopírování terénu, stavitelná výška kolečky, výměnné 
břity na sucho i mokro.
Původní cena bez DPH: 10.440,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 7.308,-Kč



PROFICLEAN PC90P  TWIN POWER
Profesionální dvoumotorový vysavač na suché a mokré vysávání pro provádění profesionálního úklidu na plastovém 
podvozku. Vybaven velkoplošným mikrofilmem, polyesterovým předfiltrem, výstupním HEPA filtrem, zásuvkou se 
samostatným vypínačem, čerpadlem s hadicí pro přepouštění kapalin a kompletním příslušenstvím na suché a mokré 
vysávání v průměru 40 mm. Dvě rychlosti pro vysávání suchých nečistot a kapalin.

Parametry:   motor 230V 2 x 1200W, by-pass
         Obsah nádrže 90 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 390 m3/hod
         Hmotnost 25 kg

Původní cena bez DPH: 30.080,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 21.056,-Kč
*variantně lze v provedení se 105 litrovou nádrží

PROFICLEAN PC P50R
Profesionální kombinace vysavače na suché a mokré vysávání a extraktoru jak pro provádění profesionálního úklidu tak i 
pro čištění koberců a čalounění na kovovém podvozku s vyklápěním.. Vybaven mikrofilmem, nylonovým předfiltrem a 
kompletním příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm a příslušenstvím na extrakci v průměru 36 mm.

Parametry:   motor 230V 1350W, 2 stupně, by-pass
         Obsah nádrže 50 litrů
         Sací podtlak 240 mbar
         Průtok vzduchu 220 m3/hod
         Čerpadlo 48 W, 7 bar
         Hmotnost 23 kg

Původní cena bez DPH: 21.500,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 15.050,-Kč

PROFICLEAN PC25 TOOL
Vysavač určený pro řemeslníky k odsávání od nářadí a k dílenskému úklidu. Vybaven zásuvkou pro připojení 
nářadí o příkonu až 1350W s automatikou spínání a vypínání s doběhem. Volba automatického a manuálního 
režimu. Vybaven mikrofilmem, příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 36 mm a hadicí k nářadí 
v průměru 27 mm s redukcí

Parametry:  motor 230V 1100W,  2 stupňový by-pass
Obsah nádrže 25 litrů
Sací podtlak 210 mbar
Průtok vzduchu 210 m3/hod
Hmotnost 7,5 kg

Původní cena bez DPH:  9.440,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 6.608,-Kč

PROFICLEAN PC35 TOOL
Vysavač určený pro řemeslníky k odsávání od nářadí a k dílenskému úklidu. Vybaven zásuvkou pro připojení 
nářadí o příkonu až 1350W s automatikou spínání a vypínání s doběhem. Volba automatického a manuálního 
režimu. Vybaven mikrofilmem, příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 40 mm a hadicí k nářadí 
v průměru 27 mm s redukcí

Parametry:  motor 230V 1100W,  2 stupňový by-pass
Obsah nádrže 35 litrů
Sací podtlak 210 mbar
Průtok vzduchu 210 m3/hod
Hmotnost 8 kg

Původní cena bez DPH:  10.200,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 7.140,-Kč



PROFICLEAN PC35 TOOL SELF CLEANING SYSTEM
Vysavač určený pro řemeslníky k odsávání od nářadí a k dílenskému úklidu. Vybaven zásuvkou pro připojení 
nářadí o příkonu až 1350W s automatikou spínání a vypínání s doběhem a automatickým oklepem filtru. Volba 
automatického a manuálního režimu. Vybaven mikrofilmem, příslušenstvím na suché a mokré vysávání 
v průměru 40 mm a hadicí k nářadí v průměru 27 mm s redukcí

Parametry:  motor 230V 1100W,  2 stupňový by-pass
Obsah nádrže 35 litrů
Sací podtlak 210 mbar
Průtok vzduchu 210 m3/hod
Hmotnost 8 kg

Původní cena bez DPH:  15.300,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 10.710,-Kč

PROFICLEAN PC50 TOOL
Vysavač určený pro řemeslníky k odsávání od nářadí a k dílenskému úklidu. Vybaven zásuvkou pro připojení 
nářadí o příkonu až 2000W s automatikou spínání a vypínání s doběhem. Volba automatického a manuálního 
režimu. Vybaven mikrofilmem, nylonovým předfiltrem, příslušenstvím na suché a mokré vysávání v průměru 
40 mm a hadicí k nářadí v průměru 27 mm s redukcí

Parametry:  motor 230V 1100W,  2 stupňový by-pass
Obsah nádrže 35 litrů
Sací podtlak 210 mbar
Průtok vzduchu 210 m3/hod
Hmotnost 8 kg

Původní cena bez DPH:  11.450,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 8.015,-Kč

PHENIX 2000 STEAM
Vysavač s vodním filtrem, extraktor, parní čistič s možností dezinfekce. Luxusní provedení  domácí víceúčelové 
aplikace s širokým rozsahem použití a bohatým příslušenstvím. Dokáže vysávat suché i mokré nečistoty přes 
vodní filtr, čistit nástřikem, parou i chemikálií veškeré povrchy.

Parametry:  motor 230V 1300W,  2 stupňový by-pass
Sací podtlak 230 mbar
Průtok vzduchu 220 m3/hod
Čerpadlo 48W  7 bar
Boiler 1500W, 135oC 6 bar
Obsah nádrží nečistota 20 litrů, chemie 1,2 litru, vody 6,5 litru
Hmotnost 9 kg

Původní cena bez DPH:  36.600,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 23.790,-Kč

IGENIO
Vysavač s vodním filtrem a možností mokrého čištění koberců. Malé velikosti, snadného užívání a vysoké 
výkonnosti. Široké příslušenství, vhodný jak na běžné vysávání, tak i čištění koberců. Bez použití sáčků do 
vysavače. Vodní filtr se separátorem zachytí každý typ špíny. Tichý a snadný chod s vysokou sací schopností.

Parametry: Motor 230V 1100W by-pass, 
       Podtlak 2100 mm H2O, 
       Průtok vzduchu 210 m3/h, 
       Celkový objem nádrže 15 l, 
       Objem vodního filtru 2,5 l, 
       Hmotnost 7 kg, 
       Rozměry 383x405x450 mm.

Původní cena bez DPH:  20.200,-Kč (s příslušenstvím na extrakci)

Cena po slevě bez DPH: 14.140,-Kč



PC 800 FLOOR CARE
Mechanický zametací stroj pro vnitřní i venkovní použití. Dva hlavní válcové zametací kartáče, dva boční 
přizametací kartáče s regulací výšky. Pohon kartáčů řemeny od hlavních kol. Provedení z odolného plastu. Lze 
snadno složit a přepravovat.

Parametry: pracovní šířka 800 mm
         Teoretický výkon 2800 m2/hod
         Obsah nádrže na odpad 40 litrů
         Hmotnost 12 kg

Původní cena bez DPH:  12.800,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 8.960,-Kč

PC 5 FLOOR CARE
Leštič, vysavač na tvrdé povrchy jako dlažba, plovoucí podlahy, parkety atp. ideální řešení pro menší a střední 
provozy, jako hotely, lázně, penziony, domácnosti, atp. Kvalitní, spolehlivý, bezpečný, se snadnou 
ovladatelností, vysokým výkonem. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, zabezpečující dlouhou životnost. 
Umožňuje čistit podlahy, nanášet leštící přípravky a rozlešťovat je do vysokého lesku. V sadě výměnné kartáče 
a leštící disky. Odsávání do výměnného filtračního sáčku. Kontrola vyleštění plochy integrovaným světlem.

Parametry:  motor 230V 400W
        Otáčky 930/min
        Obsah sáčku na odpad 3 litry
        Hmotnost 11 kg

Původní cena bez DPH:  13.900,-Kč

Cena po slevě bez DPH: 9.730,-Kč




