
edinstven vsestranski čistilni stroj
razvit za profesionalce

lahkoten za težavna delovna opravila



• Stopnišča, tla, itd.
• Stene, stropi, stebri
• Kopalnice, toalete
• Poliranje lesenih in kamnitih tal

• Vlaki, avtobusi, itd..
• Komercialne kuhinje
• Težko dostopne površine
• Pohištvo, mize, itd.

Optimizirana produktivnost in prihranek časa – preprostost čiščenja

Lahkoten za težavna delovna opravila. 
Edinstven vsestranski čistilni stroj razvit 
za profesionalce.
Caddy clean je zasnovan z mislijo na uporabnika. 
Je enostaven za uporabo in ekonomičen, izredno nizka 
teža 2,3 kilograma in praktična oblika. Zato je CaddyClean 
idealn za čiščenje na področjih, kjer se trenutno uporablja 
ročno čiščenje. 
Caddy Clean ima "ergonomsko" oblikovan ročaj 
s številnimi funkcijami, kot so: nastavitev dolžine ročaja in 
kota čistilne glave. Močna baterija s časom delovanja 
2-3 ure. Krtače so zasnovane za čiščenje težko dostopnih 
površine, vogalov in niš. Caddy clean ima enostaven 
zaskočni pritrdilni nosilec za pritrditev čistilnih nastavkov.

Snemljiva glava 
čistilca – sedaj se 
ga uporablja berz 
ročaja.

Težko dostopna 
mesta v 
kopalnicah, 
toaletah in 
slačilnicah, itd.

Lahkoten CaddyClean 
naredi zelo enostavno 
čiščenje tuš kabin in sten iz 
ploščic.

Idealen za 
čiščenje stopnic, 
čiščenje in 
poliranje na težko 
dostopnih mestih.



Tehnični podatki:

Optimized productivity and time savings - Freedom to clean

Slika prikazuje model
Caddy Clean Standard

Pogon s krogličnimi ležaji.
Posebej oblikovane krtače 
za težko dostopn površine

Nastavljiv 
kot glave

Čistilna 
glava
95 mm

Nastavljiva dolžina 
915 - 1270 mm 

Dve napravi v eni – 
z zamenljivim 
ročajem

Caddy Clean je zasnovan na 
modularni konstrukciji s teleskopskim 
ročajem in nastavljivo čistilno glavo. 
Kot opcija je rezervoar z električno 
črpalko.

Površina čiščenja:  210 mm

Min. višina:  95 mm

Teža čistilne glave: 0,9 kg

Teža vklj. s ročajem: pribl.        1,7 kg

Nastavljiva dolžina:         915-1270 mm
Napetost:   12 volt DC

Gonilo s krogličnimi ležaji

Hitrost: 400 obr/min



pripomočki

preprosto unčinkovit – povsod 
www.caddyclean.com

Contact: P.O. Box 273, SE-18624 Vallentuna, Sweden 
Phone: +46-(0)8-410 113 38. Fax: +46-(0)8-792 20 90 E-

mail: info@caddyclean.com

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

Cirknica 21 b  
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH 
tel.: +386 2 650 03 20       fax: +386 2 650 03 21       mob.: +386 41 658 607 
E mail: furlan@amis.net    Internet: www.furlan-doo.si 




