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Nilfisk VP930 
Tillförlitlig dammsugare för krävande rengöringsuppdrag på hotell, skolor, kontor och 
sjukhus. Effektiv och driftssäker med stor dammpåse. Teleskoprör och parkettmunstycke 
medföljer. Enastående låg ljudnivå. 15 liters dammpåse. HEPA H13-filter. 760 watt. 
Energiklass: A.

Artikelnummer: 107415560
Ord. pris 3719:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 1407015040   

2995:-2995:-
Nilfisk VP300
En enkel men välbyggd och mycket hållbar maskin. Optimal för rengöring av 
kontor, hotellrum, butiksytor mm. Toppklassad filtrering med HEPA H13-filter 
som ser till att bibehålla en hög luftkvalitet i området som rengörs.  
10 liters dammpåse och 10 meter kabel. Energiklass: B 
 
Artikelnummer: 107415322
Ord. pris 1788:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 1408618000

1595:-1595:-



Nilfisk Select  
En lättanvänd dammsugare med allergifilter och bra rengöringsprestanda. Räckvidd 
på 11.2 meter. 450 watt. Dammsugaren har HEPA-tät konstruktion med dammsäker 
behållare - smuts kommer in i maskinen, och ren luft kommer ut. 
 
Artikelnummer: 128390115
Ord. pris 2345:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 128389187   

2295:-2295:-

998:-998:-

Nilfisk One
Liten och praktisk dammsugare, perfekt för hushåll och mindre utrymmen.  
Hög sugstyrka som är lätt att justera för att passa underlaget. 750 watt. 
Räckvidd: 8 meter. Energiklass: A. Click fit-koppling. 

Artikelnummer: 128350581
Ord. pris 1395:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 78602600

Ryggdammsugare Numatic   
Sladdlös dammsugare minimerar risken för att halka, snubbla på sladden. 
Idealisk för städning i offentliga utrymmen med högt antal besökare som 
butiker och kollektivtrafik. 

Ett absolut måste för städning i trånga utrymmen, som biografer, 
teatrar, bussar, tåg och flygplan. Den slimmade kompakta designen ger 
användaren frihet att arbeta i de trångaste utrymmena. 

80 minuters sladdlös frihet och maximal användarkomfort, ger 
optimal rengöringsproduktivitet med kraftfulla och professionella 
rengöringsresultat. 

- Lång körtid, 80 minuters batteridrift
- Snabbladdning, laddar till 80 % på 1 timme
 
Artikelnummer: RSB150
Tillhörande dammpåse art.nr: 604011

9995:-9995:-



Taski Aero 8 Plus  
Utvecklad för professionell rengöring i alla miljöer. Fotmanövrerad strömbrytare, två 
parkeringslägen, HEPA-filter, eco-funktion och kabelvinda. Extremt tystgående (63 dB). 
5-liters dammpåse. 12,5 m kabel. Levereras med teleskoprör. Energiklass: A+.
 
Artikelnummer: 7524249
Ord. pris 4850:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 7524289 (papp) 7524288 (fleece)   

Activa HT 25.0
En driftsäker och stabil dammsugare med kraftig behållare i rostritt stål. Den 
justerbara effekten (500–800 W) gör att ljudnivån kan sänkas rejält. Levereras 
med skumfilter som kan bytas till HEPA-filter. 15-liters dammpåse. 15 meter kabel.  

Artikelnummer: 80010
Ord. pris 2800:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 81003

1995:-1995:-
Wetrok Monovac Comfort  6
Dammsugare med bra sugprestanda, låg ljudnivå och klass M i dammfiltrering. Med ett 
förfilter stoppas dammet från att tränga in i motorn vilket förlänger motorns livslängd. 

Det finns möjlighet till att utrusta dammsugaren med ett HEPA 13 filter för att bli ännu mer 
effektiv och avlägsna riktigt små partiklar. Dammsugaren kan då användas i miljöer med 
höga hygienkrav. Med ECO-silent läge går den att använda i ljudkänsliga miljöer.

Ingår: Kombimunstycke Basic, rullmunstycke, fleecepåse, fogmunstycke, textilmunstycke, 
LED-indikator.

Artikelnummer: 40711
Ord. pris 3778:- 

Tillhörande dammpåse art.nr: 42512 2495:-2495:-

2595:-2595:-


