
Nya generat ionens dammsugare

Clean Profi 1 & 1.2E



Clean Profi 1 & 1.2E

Olika munstycken som 

möbelmunstycke, rund-

borste och fogmunstycke 

medföljer.

Låg ljudvolym

Tack vare den låga ljud-

nivån kan maskinen med 

fördel användas vid alla 

miljöer. 

Clean Profi 1.2E är utrustad 

med två hastigheter för 

reducering av ljudnivå.

Hepa-filter

Hepafilter är standard för 

Clean Profi 1.2E.

Möjlighet finns att utrusta 

Clean Profi 1 med 

Hepa-filter.

Skyddar möbler

En gummilist runt maskinen 

skyddar möbler och inred-

ning från skador.

Smidig sladdförvaring

Ovanpå maskinen finns 

möjlighet att förvara slad-

den.

För Clean Profi 1.2E är 

standard en manuell 

sladdvinda.

Rejäl start-/stoppknapp

Start-/stoppknappen sitter 

smidigt till och gör arbetet 

enklare för brukaren.

Allergivänligt teleskop-

skaft

Teleskopskaftet är plast-

överdraget för att ej fram-

kalla allergier.

Förvaring för mun-

stycken

De medföljande munsty-

ckena förvarars enkelt i en 

avsedd hållare på maski-

nen.

Fastsättning av tele-

skoprör på maskinen

Utanpå maskinen finns 

möjlighet att förvara tele-

skoprör med munstycke för 

enkel förvaring och trans-

port.



Enkel, smidig och robust!

Clean Profi 1

Teknisk data Clean Profi 1 & 1.2E

Vacuum kPa 29

Effekt max W 900

Slanglängd m 2,5

Volym dammpåse liter 10

Kabellängd m 15x

Vikt kg 6,2

Ljudnivå dBA 66 (Profi 1), 60 (Profi 1.2)

Luftflöde l/sek 53

Clean Profi 1.2E



Miljövänlig från början!

Att bevara och underhålla 

vår miljö och vårt klimat är 

en självklarhet för oss! 

Redan vid produktion av 

maskiner, ser vi till att ha 

den högsta miljöaspekten.

Vi finns alltid till för er!

Vårt stora lager med re-

servdelar och tillbehör 

möjliggör snabba 

reservdelsleveranser. 

Vi finns där Ni finns!

Vi är rikstäckande både när 

det gäller försäljning och 

service. Allt för att kunna 

leva upp till våra kunders 

önskemål.

Köp, hyra, leasing, funk-

tionsavtal.

Vi erbjuder alla typer av fi-

nansiella lösningar. Kontak-

ta oss så specialanpassar 

vi efter Era önskemål.
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