
Kompaktní sprejový extraktor

TASKI aquamat 10.1 Vám přináší:

Vynikající výsledky při hloubkovém čištění
Rychlé a efektivní čištění skvrn
Jednoduchou manipulaci
Kompletní řadu příslušenství

Vynikající výsledky při hloubkovém čištěníVynikající výsledky při hloubkovém čištěníVynikající výsledky při hloubkovém čištěníVynikající výsledky při hloubkovém čištění
Hloubkové čištění prováděné sprejovým extraktorem je
definitivním řešením důkladného čištění Vašich koberců.
Zvyšuje životnost Vašich koberců odstraňováním
hloubkových nečistot a zároveň udržuje vynikající vzhled
vašeho koberce.
 
Jednoduchá manipulaceJednoduchá manipulaceJednoduchá manipulaceJednoduchá manipulace
Modulový design, nízká hmotnost a kompaktní velikost dělají
manipulaci s TASKI aquamat 10.1 velice jednoduchou.
 
 

Kompletní řada příslušenstvíKompletní řada příslušenstvíKompletní řada příslušenstvíKompletní řada příslušenství
Sprejové zařízení může být použito k předsprejování
kobercovým detergentem před samotným hloubkovým
čištěním, což zajistí maximální čisticí výsledky. Nastavitelná
12 cm dlouhá hubice usnadní hloubkové čištění čalounění,
schodišť a dalších těžko dostupných míst.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Objem nádrže na vodu 10 l
Objem sběrné nádrže 10 l
Maximální průtok vzduchu 41 l/s
Podtlak 18 kPa
Rozměry (DxŠxV) 380x380x600 mm
Hmotnost 12 kg
Příkon 900 W
Hlučnost 66 dB(A)
Délka kabelu 10 m
Ochranná třída II
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TASKI aquamat 10.1
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI aquamat 10.1 V8003300TASKI aquamat 10.1 V8003300

Příslušenství / Volitelné doplňky
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a pevná hubice V8505140
Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a flexibilní hubice V8505160
Set na pevné povrchy s hadicí (2,2 m) a štětinový kartáč V7512446
Ruční hubice, 12 cm V8505150
Sprejová tlaková láhev, 7,5 l V7500780
Sprejová trubice s 5 m hadicí V8503920

Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a pevná hubice V8505140
Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a flexibilní hubice V8505160
Set na pevné povrchy s hadicí (2,2 m) a štětinový kartáč V7512446
Ruční hubice, 12 cm V8505150
Sprejová tlaková láhev, 7,5 l V7500780
Sprejová trubice s 5 m hadicí V8503920

Popis vlastností
Vhodné pro tvrdé podlahy a čištění kobercůVhodné pro tvrdé podlahy a čištění kobercůVhodné pro tvrdé podlahy a čištění kobercůVhodné pro tvrdé podlahy a čištění koberců
Závislé na vybraném příslušenství, TASKI aquamat může být také použit k čištění tvrdých podlah nebo sprejové extrakci
koberců. Pokud zvolíte obě sady, získáte multifunkční zařízení.
 
Sada na tvrdé podlahy je určena zejména pro malé až středně velké prostory, jako např. kuchyně a umývárny. Sprejování
roztokem společně se štětinovým kartáčem na tvrdé podlahy poskytují efektivní mechanickou činnost.
 
Přímou metodou je znečištěný roztok odstraněn přímo z podlahy. Nepřímou metodou je roztok aplikován nakrátko přímo na
povrch, zde se nechá působit, a následně je odstraněn pomocí sady na pevné povrchy s použitím odsávání. Sada poskytuje
vynikající čisticí výsledky, a to i na těžko udržovaných povrchách jako jsou keramika a protiskluzové podlahy.
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