PROMO

Periodiek vloeronderhoud
9+1 aanbieding op vloeronderhoudsmiddelen*
en scherpe prijzen op machines en tools
* Artikelnummer

Artikelomschrijving

7513194

TASKI JONTEC MATT 2X5L

7513323

TASKI JONTEC LUNA 2X5L

A101060

TASKI JONTEC PRECLEAN 2X5L

7513186

TASKI JONTEC DEEPSTRIP 2X5L

7517390

TASKI JONTEC FUTUR 2X5L

101102722

TASKI JONTEC NO1 2X5L

7514752

TASKI Jontec OmniSpray 2x5L

7514751

TASKI Jontec OmniStrip 2x5L

Bestel 9 stuks actieproduct en krijg de 10e gratis!
Aanbieding geldig tot en met 31 augustus 2022. Neem contact op met uw accountmanager via 030-2476885 of raadpleeg uw Diversey trade
partner voor de voorwaarden en geselecteerde producten. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

www.TASKI.nl/acties
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PROMO

Periodiek vloeronderhoud
scherpe prijzen op machines:

Van € 2247

Voor € 1299

Van € 3092

Voor € 1799

Van € 4990

Voor € 2799

TASKI Ergodisc HD

TASKI Ergodisc DUO

TASKI Ergodisc omni

Machine incl. meeneemschijf:
Een stijf metalen chassis, een
verhoogd gewicht van de machine
en een extreem krachtige
motor leveren een excellente
mechanische schrobactie. Ideaal
voor zware applicaties, zoals het
strippen van vloeren

Machine incl. meeneemschijven
high en low speed:
Krachtige eenschijfsmachine met
2 snelheden (43 cm - 165/330
rpm). De TASKI ergodisc duo
is geschikt voor de - Schrobben Strippen - Opwrijven - Sprayreinigen
- Shamponeren - Schuren Kristalliseren - Polijsten/Slijpen

De TASKI ergodisc omni
combineert een hoog toerental
(900 rpm) met een hoge
vloerdruk. De combinatie van
deze karakteristieken met een
pad en speciaal ontwikkelde
chemie zorgt dat deze machine
niet alleen gebruikt kan
worden voor diepte-reiniging
en opwrijven, maar ook voor
dagelijks onderhoud. De variabele
werkrichting maakt het bedienen
van de machine makkelijker, zelfs
in druk bezette ruimten.
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PROMO

Periodiek vloeronderhoud

scherpe prijzen op machines en tools:
Met handzuigset

Met handzuigset

Van € 1014

Van € 1602

Voor € 549

Van € 929

Voor € 499

Voor € 874

Met Fixomat

Met Fixomat

Van € 1569

Van € 1705

Voor € 799

TASKI vacumat 12
Machine incl. handset
Dankzij de veelzijdige accessoires
kan de machine gebruikt worden
voor basisreiniging in combinatie
met een TASKI éénschijfsmachine,
voor het opzuigen van water of voor
dagelijkse reiniging.

TASKI vacumat 22

TASKI vacumat 44T

De Vacumat 22 reinigt middelgrote
tot grote ruimtes tot 3 keer sneller
dan gewone waterzuigers.
In combinatie met een TASKI
ergodisc kan het toestel de
productiviteit bij strippen en
schrobben aanzienlijk verhogen.
Afbeelding is met Fixomat

Veelzijdige waterzuiger op een
trolley met voortrein of handzuigset
op netstroom met maximale
flexibiliteit. De waterzuiger is stevig,
duurzaam, heeft een excellente
zuigkracht, ergonomische
bediening en beschikt over een
ketelinhoud van 44 liter. Afbeelding
is met Fixomat

Incl fixomat of handzuigset

Hulpmiddelen
7501260

Voor € 924

3M Scotch Brite pads - polyester, blauw, 17” / 43 cm

5 stuks

Incl fixomat of handzuigset

Van

VOOR

€ 113,14

€ 67,88

7501300

3M Scotch Brite pads - polyester, rood, 17” / 43 cm

5 stuks

€ 113,14

€ 67,88

7501370

3M Scotch Brite pads - nylon, zwart, 17” / 43 cm

5 stuks

€ 96,79

€ 58,07

7501220

3M Scotch Brite pads - polyester, bruin, 17” / 43 cm

5 stuks

€ 112,28

€ 67,37

7501750

HIPRO speciale vloerreinigingspad, zwart, 17” / 43 cm

5 stuks

€ 152,92

€ 91,75

7518579

Additioneel 10 kg gewicht voor TASKI ergodisc HD

per stuk

€ 214,61

€ 128,77

7501090

TASKI wasverdeler klem

per stuk

€ 102,44

€ 61,46

7501110

TASKI polymeerapplicator

6 stuks

€ 83,35

€ 50,01

7501140

TASKI instrijkspons

6 stuks

€ 59,81

€ 35,89

4972114

TASKI ProSpeed wasverdeler

per stuk

€ 260,45

€ 156,27

7523269

TASKI Zorba Leak Lizard

per doos

€ 71,80

€ 43,08
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