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Nilfisk
Reinigen in en om het huis

Hogedrukreinigers, stof-/waterzuigers 
en accessoires voor iedere behoefte

Raw power meets gentle touch
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Keuzehulp
De juiste keuze is afhankelijk van hoe vaak en voor welke 
toepassing u de hogedrukreiniger gaat gebruiken.

Schoonmaken wordt als iets vervelends ervaren. Ondanks 
de goede wil zijn de resultaten vaak minder dan gehoopt. 
In de jaren vijftig werd de huishoudelijke stofzuiger als 
statussymbool beschouwd. De hogedrukreiniger was toen 
nog onbekend.

Sinds die tijd zijn de opvattingen sterk veranderd 
dankzij de effectievere en meer ergonomische 
schoonmaakapparatuur. Tegenwoordig kan schoonmaken 
zelfs plezierig zijn als u apparatuur hebt die licht is en 
handig in het gebruik. 
  

Dat is wat wij u bieden! Al meer dan honderd jaar 
ontwikkelen en fabriceren we immers innovatieve en 
ergonomische schoonmaakapparatuur. 

In ons assortiment vindt u huishoudelijke stofzuigers, nat- 
en droogzuigers, hogedrukreinigers en de window cleaner. 
Bovendien bieden we u een ruime keus aan accessoires, 
om het werk nóg aangenamer te maken. 

Bovendien worden alle hogedrukreinigers geleverd met 
een fabrieksgarantie van maar liefst 5 jaar!

Af en toe reinigen

Compact

Regelmatig reinigen

Excellent
Dynamic

Met trots helpen wij u   
het vuil aan te pakken

Semi-professioneel reinigen

Pro
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Click&Clean
Systeem voor snelle bevestiging. Zo kunt u op 
een eenvoudige manier zonder gereedschap 
accessoires verwisselen

Metalen Pomp
Het hart van het apparaat is een zeer betrouwbare 
metalen pomp

Quick Coupling
Draaiende snelkoppeling aan de hogedrukslang, 
voorkomt opkrullen en vergemakkelijkt 
het opbergen.

Soft Grip
Verbetert de ergonomie voor de gebruiker: 
comfortabeler en minder vermoeiend.

Telescopische handgreep
Eén simpele druk op de knop  maakt het opbergen van 
de machine nog eenvoudiger.

Alle Nilfisk hogedrukreinigers hebben specifieke kenmerken die het de
gebruiker makkelijk maken.
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Unieke kenmerken
Hogedrukreinigers

Deze nieuwe technologie van Nilfisk maakt 
het mogelijk de druk te regelen aan de 
pistoolgreep, draadloos. 
Nog nooit was het zo eenvoudig! 

PowerGrip vereenvoudigt het gebruik van 
een hogedrukreiniger, u maakt met plezier 
het terras, de auto of de tuinmeubelen 
schoon. 

Draadloze drukregeling

NIEUW
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RAW POWER MEETS GENTLE TOUCH

NIEUW
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Technische
specificaties

C-PG 130.2-8
X-TRA

D-PG 130.4-9
X-TRA

D-PG 140.4-9
X-TRA

Werkdruk, max (bar) 130 130 140

Watercapaciteit, min/max (l/u) 350/520 450/500 420/500

Max invoertemp. water (°C) 40 60 60

Gewicht (kg) 7.8 11.5 11.5

Lengte hogedrukslang (m) 8 9 9

Afmeting in mm (lxbxh) 250x280x850 345x375x875 345x375x875

Standaard accessoires

PowerGrip technologie • • •

C&C Tornadonozzle • • •

C&C Powerspeednozzle • • •

C&C schuimsproeier • • •

Mobiele uitvoering • • •

Slanghaspel • • •

Artikelnummer 128470712 128470529 128470537

DRAADLOOS
DRUKREGELING 7 STANDEN
ENERGIEBESPAREND
Met het unieke PowerGrip krijgt u grip op uw 
reinigingstaken; de druk kan worden aangepast. Dit 
verkleint de kans op het beschadigen van het te reinigen 
object, bijvoorbeeld hout, kunststof of andere kwetsbare 
materialen. In zeven stappen kan de druk worden 
gereduceerd, tot wel 50% van de reinigingskracht. Dit 
bespaart water en energie! Deze revolutionaire techniek is 
beschikbaar op modellen uit de Compact en nieuwe Dynamic 
serie. 
Compact wordt gebruikt voor af en toe reinigen, Dynamic 
machines zijn ideaal voor regelmatige reiniging van 
middelgrote oppervlakken. Met 130 of 140 bar geven 
machines met PowerGrip te allen tijde voldoende kracht 
om zelfs het  meest hardnekkige vuil op uiteenlopende 
oppervlakken te lijf te gaan!



Compact
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Standaard bij de Compact:
(accessoires, zie pag. 12-13)

1 Betrouwbare metalen pomp
2 Quick Coupling tussen hogedrukslang en 

pistoolgreep
3 Click&Clean, snel en eenvoudig wisselen 

tussen accessoires
4 Schuimsproeier
5 Tornado- en Powerspeednozzles 

(C 100/C 110)
6  Tornado PR (drukregeling) en 

Powerspeednozzle (C 120/C 125/C 130)

C 130.2-8
• Max. werkdruk 130 bar
• 8 meter hogedrukslang
• Mobiel
• Opbergruimte voor slang
• Opbergruimte voor accessoires

Technische
specificaties

C 100.6-5 C 110.4-5
X-TRA

C 120.6-6
X-TRA

C 125.4-6 C 130.2-8

Werkdruk, max (bar) 100 110 120 125 130

Watercapaciteit, min/max (l/u) 320/440 310/440 310/440 350/520 350/520

Max invoertemp. water (°C) 40 40 40 40 40

Gewicht (kg) 5.1 6.5 6.7 7.3 7.6

Lengte hogedrukslang (m) 5 5 6 6 6

Afmeting in mm (lxbxh) 190x240x465 251x306x660 251x306x710 250x280x850 250x280x850

Standaard accessoires

C&C Tornadonozzle • •

C&C Tornado PR nozzle • • •

C&C Powerspeednozzle • • • • •

C&C schuimsproeier • • • • •

Mobiele uitvoering • • • •

Opbergruimte voor slang • • • •

Artikelnummer 128470321 128470344 128470359 128470701 128470704
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COMPACT, om af en toe schoon te maken
Onze instapmodellen zijn compact, licht, makkelijk te hanteren en op te bergen. De 
Compact serie varieert van het basismodel met een maximale werkdruk van 100 bar tot 
het meest robuuste model met zelfs 130 bar. Al onze Compact reinigers zijn voorzien 
van ‘Quick Coupling’ tussen de handgreep en de slang. De accessoires zijn makkelijk te 
verwisselen dankzij het Click&Clean bevestigingssysteem. Afhankelijk van het model zijn 
er diverse mogelijkheden om de lans, de slang, het snoer en de accessoires op te bergen.
De modellen uit de Compact serie zijn uitgerust met een universeelmotor, behalve de  
C 130.1. Deze heeft een inductiemotor. Inductiemotoren hebben een langere levensduur, 
waardoor u nog meer plezier heeft van uw hogedrukreiniger. Door het lagere toerental  
is de motor een stuk stiller wat ook uw omgeving ten goede komt.

C 100.6-5
• Max. werkdruk 100 bar
• 5 meter hogedrukslang
• Houder voor lansen
• Opbergruimte voor accessoires

C 120.6-6 X-TRA
• Max. werkdruk 120 bar
• 6 meter hogedrukslang
• Opbergruimte voor slang
• Opbergruimte voor accessoires

Hogedrukreinigers

C 130.1-6 X-TRA
• Max. werkdruk 130 bar
• 6 meter hogedrukslang
• Inductiemotor
• Slanghaspel (opbergfunctie)
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D 140.4-9 X-TRA
• Max. werkdruk 140 bar
• 9 meter “soft” hogedrukslang
•  Slanghaspel, intern aangesloten op de pomp
•  Metalen pomp
• Telescopische handgreep
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Technische
specificaties

D 130.4-9 
X-TRA

D 140.4-9 
X-TRA

Werkdruk, max (bar) 130 140

Watercapaciteit, min/max (l/u) 450/500 420/500

Max invoertemp. water (°C) 60 60

Gewicht (kg) 13,8 13,8

Lengte hogedrukslang (m) 9 9

Afmeting in mm (lxbxh) 345x395x875 345x395x875

Standaard accessoires

C&C Tornado PR nozzle • •

C&C Powerspeednozzle • •

C&C schuimsproeier • •

Mobiele uitvoering • •

”Soft” hogedrukslang • •

Slanghaspel • •

Artikelnummer 128470525 128470531

DYNAMIC, het alternatief
Wilt u een hogedrukreiniger, sterker en nóg  
gebruiksvriendelijker dan de Compact, met nagenoeg 
dezelfde voordelen als de Excellent serie? Kies dan voor de 
Dynamic: door de universeelmotor lichter in gewicht, keuze 
tussen 130 of 140 bar, “soft” hogedrukslang (textiel versterkt) 
en een slanghaspel met een geleider. Zie pagina 5 voor de 
Dynamic modellen met PowerGrip.

Alle Dynamic modellen zijn voorzien van een 
telescopische metalen handgreep
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E 150.1-10 H X-TRA
• Max. werkdruk 150 bar
• 10 meter hogedrukslang (staalgelaagd)
• Slanghaspel, intern aangesloten op de pomp
• Inductiemotor
• Metalen pomp

EXCELLENT, betrouwbaar 
voor regelmatige schoonmaak 
Een robuuste serie voor het uitvoerige schoonmaakwerk. 
Door de grotere kracht, van 130 tot 150 bar, is het 
mogelijk zelfs het meest aangekoekte vuil van alle soorten 
oppervlakken te verwijderen. Heel praktisch is dat je dankzij 
de geleider aan de haspel, de slang met één hand kunt 
oprollen. Alle Excellent modellen zijn voorzien van een 
telescopische handgreep zodat opbergen nóg eenvoudiger 
wordt. En met de optioneel verkrijgbare wandhouder kan 
de hogedrukreiniger worden opgehangen en als stationaire 
oplossing worden gebruikt. 

De inductiemotor garandeert een lange 
levensduur en een laag geluidsniveau

Hogedrukreinigers

Nu met 150 bar!

Technische
specificaties

E 130.3-9 
X-TRA

E 140.3-9 
X-TRA

E 150.1-10 H
X-TRA

Werkdruk, max (bar) 130 140 150

Watercapaciteit, min/max (l/u) 450/500 420/500 430/500

Max invoertemp. water (°C) 60 60 60

Gewicht (kg) 18,6 18.6 20.6

Lengte hogedrukslang (m) 9 9 10

Afmeting in mm (lxbxh) 345x395x900 345x395x900 345x395x900

Standaard accessoires

C&C Tornado PR nozzle • • •

C&C Powerspeednozzle • • •

C&C schuimsproeier • • •

”Soft” hogedrukslang • •

Hogedrukslang staalgelaagd •

Slanghaspel • • •

Artikelnummer 128470501 128470505 128470540

Excellent
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1 Nozzles met messing bajonetsluiting 
2 Quick Coupling tussen hogedrukslang en 

pistoolgreep
3 Metalen pomp met een messing cilinderkop
4 Geïntegreerde reinigingsmiddelentank 2,5 liter
5 Drukregeling op de Tornadonozzle 
6 Brede wielen – optimale mobiliteit
7 “Superflex” staalgelaagde hogedrukslang
8 Telescopische handgreep

Standaard bij de Pro:
(accessoires, zie pag. 12-13)

P 160.2-15 X-TRA
• Max. werkdruk 160 bar
•  15 meter hogedrukslang 

(staalgelaagd)
• Inductiemotor
• Slanghaspel, intern
 aangesloten op de pomp
• Geïntegreerde
 reinigingsmiddelentank (2,5 l)

Technische
specificaties

P 150.2-10
 X-TRA

P 160.2-15 
X-TRA

Werkdruk, max (bar) 150 160

Watercapaciteit, min/max (l/u) 540-610 570-650

Gewicht (kg) 26,8 27.8

Lengte hogedrukslang (m) 10 15

Afmeting in mm (lxbxh) 390x380x975 390x380x975

Standaard accessoires

Tornado PR nozzle • •

Powerspeednozzle • •

Geïntegreerde reinigingsmiddelentank • •

Mobiele uitvoering • •

Slanghaspel • •

Staalgelaagde hogedrukslang • •

Artikelnummer 128470132 128470133

1 2

53
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4



M
ETAL PUM

P 

METAL PUMP

BUILT TOUGH

Q
U

IC
K

 &

 S
WIVEL CO

U
P
LIN

G

A

DJUSTABLE IN HEIG

H
T

TE
LE

SC
OPIC HAN

D
LE

FO
R LARGER AREAS

PRO

11

PRO, krachtige machines voor 
het allerbeste resultaat
Met een druk van 150 tot 160 bar is zelfs de lastigste schoonmaakklus snel 
geklaard. Voor maximale effectiviteit en veiligheid is de Pro serie onder andere 
voorzien van een gewapende slang, RVS plunjers, een inductiemotor en een 
messing pomp. Al deze zaken dragen bij aan de hoge prestaties van het product. 
Daarnaast zijn de regelbare druk op de Tornadonozzle (op de P 160.2-15 PLUS 
X-TRA is de druk te regelen op de machine zelf), de slanghaspel met interne 
aansluiting op de pomp en geïntegreerde reinigingsmiddelentank de 
belangrijkste sterke punten. Al onze Pro reinigers zijn voorzien van ‘Quick 
Coupling’. Voor optimale wendbaarheid en comfort heeft de Pro serie brede 
wielen en een ergonomische handgreep.

Messing pomp en staalgelaagde slang.....
Iedere dag een topprestatie

P 150.2-10 X-TRA
• Max. werkdruk 150 bar
•  10 meter hogedrukslang (staalgelaagd)
• Inductiemotor
• Slanghaspel, intern aangesloten op de pomp

Hogedrukreinigers
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Patiocleaner Plus
De ideale oplossing voor snelle en effectieve 
reiniging van terrassen, muren en schuttingen, 
zonder opspattend water. 
Artikelnummer 126411376

Multiborstel met auto- en tuinkit
Complete Multiborstel. Met roterende borstels 
voor carrosserie, velgen en tuinmeubilair.
Artikelnummer 128470459 

Click&Clean Multi hoekadapter
Voor moeilijk te bereiken plekken. De hoek van 
de adapter kan stapsgewijs worden ingesteld.
Artikelnummer 6411138

Rioolreinigingsset 
Verhelpt verstoppingen in afvoeren, buizen en 
regenpijpen. 15 meter.
Artikelnummer 6410766

Reinigingsmid-
delen voor een 
snel en schoon 
resultaat

Waterzuigset
Milieuvriendelijk gebruik van bijvoorbeeld 
regenwater. Gebruik ook een waterfilter 
(106411231) als het water onzuiver is.
Artikelnummer 128500674

Roof Cleaner
Maak snel en eenvoudig uw dak schoon, in 
combinatie met Roof Cleaner reinigingsmiddel. 
Kan ook gebruikt worden als telescoopsteel.
Artikelnummer 128470040

Click&Clean Wateropzuigkit
Ideaal voor het legen van onder andere vijvers en 
ondergelopen kelders of het drogen van terrassen.
Artikelnummer 126411387

Click&Clean adapter
Artikelnummer 126412104

Tuinmeubelen, fietsen, terrassen, balkons en tegels blijven 
mooi als u ze eens in de zoveel tijd schoonmaakt. Voor elke 
reinigingstaak is er een handige accessoire beschikbaar. 

Click&Clean vereenvoudigt het wisselen tussen de accessoires. 
Er zijn er genoeg om uit te kiezen. Voor elke klus bieden wij de 
juiste oplossing!

EN ER IS MEER...

Gritstraalset
Efficiënte bestrijding van roest, verf, e.d. op 
harde ondergrond.
Kleurcode rood: artikelnummer 6410758 
Kleurcode groen: artikelnummer 6410891

WOOD CLEANER 
2,5 liter 
Efficiënte reiniging van 
houten oppervlakken
Artikelnummer 
5300377

STONE & WOOD CLEANER 
2,5 liter
Verwijdert mos en algen 
op steen en houten
oppervlakken..
Artikelnummer 5300400

PLASTIC CLEANER 
2,5 liter
Ideaal voor de reini-
ging van kunststof. 
Artikelnummer 
5300402

METAL CLEANER 
2,5 liter 
Reinigt metalen tuin-
gereedschap, e.d. 
Artikelnummer 
5300404

ROOF CLEANER 
5 liter 
Zonder moeite een schoon 
dak, in combinatie met de 
Roof Cleaner telescoopsteel
Artikelnummer 128470041

Muurbeugel
Artikelnummer 128470457

Nieuw
2015
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Click&Clean autonozzle 
De 80° spuithoek van de autonozzle zorgt ervoor dat de lak van uw auto niet 
wordt beschadigd en garandeert een snelle en zachte reiniging.
Artikelnummer 6411136

Click&Clean schuimsproeier
Wordt voor op de lans geklikt. Reinigings-
middel hoeft niet meer door de pomp van 
de hogedrukreiniger. 
Artikelnummer 128500077

RESULTAAT: EEN 

SCHONE AUTO!

Click&Clean chassisnozzle
Reinigt eenvoudig en efficiënt moeilijk toegan-
kelijke plaatsen zoals onderzijde en wielkasten 
van de auto en caravan.
Artikelnummer 6411135

Chassislans
Met bajonetaansluiting. Verleng uw werkge-
bied. Ideaal voor het reinigen van moeilijk 
bereikbare oppervlakken.
Artikelnummer 6410763

Velgenborstel
Ideaal voor velgen van uw auto 
of fiets. Inzet voor Multiborstel
Artikelnummer 128470458 

Car Combi Cleaner. 
Effectief reinigingsmiddel, verwijdert vuil en  
geeft een glanzend resultaat. 2,5 liter
Artikelnummer 5300406 

Autowasborstel
Autowasborstel met bajonet-
aansluiting. 
Artikelnummer 6410765

Roterende wasborstel
De borstel roteert rijdens het reinigen, ideaal  
voor de reiniging van uw boot of caravan.
Artikelnummer 6410762 

Click&Clean auto kit  
Complete set voor het reinigen van 
voertuigen. 
Artikelnummer 6411134 

Resten van olie, teer, zout en vervuiling verwijderen: dat draagt 
bij aan het behoud van uw auto en zorgt voor een verhoging van 
de verkoopwaarde. Dankzij ons uitgebreide assortiment kunt u 

alle onderdelen van uw auto reinigen waar de carwash niet bij 
komt. Deze kunnen natuurlijk ook worden gebruikt voor de 
reiniging van caravans, motoren, fietsen en aanhangwagens.

Multiborstel auto
Perfect voor het reinigen van carrosserieën.
Geïntegreerd reservoir voor schoonmaak-
middel (150 ml). 
Artikelnummer 128470456

Click&Clean autowasborstel
Zachte borstel doordat de haren aan het einde 
zijn gesplitst. Tevens zit er een wisser aan om 
het water van de ramen te wissen. 
Artikelnummer 6411131

Hogedrukverlengslang 7 meter
Standaard – schroefkoppeling 
Artikelnummer 6410760
Standaard – snelkoppeling 
Artikelnummer 106411346
Superflex - snelkoppeling
Artikelnummer 6411048

Bekijk meerdere 
toepassingen
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Multi 30
• Push&Clean filterreinigingssysteem
• Inschakelautomaat (T modellen)
• Opbergruimte voor accessoires
• Slang- en kabelhaak
• Nat-/droogfilter
• 30 liter container
• Twee zwenkwielen vóór en twee grote  

“alu-look” achterwielen voor optimale 
wendbaarheid

• Variabel toerental (VSC model)
• RVS container (Inox modellen)
• Parkeerfunctie
• Blaasfunctie
• Afvoerkraan (Inox modellen)

Stof- & waterzuigers

Wet & Dry filterQuick ParkPush&CleanBlow-Function

Push&Clean is een semi-automatisch 
filterreinigingssysteem waardoor het filter 
snel en eenvoudig gereinigd kan worden 
zónder prestaties in het zuigvermogen te 
verliezen. Eén simpele druk op de knop en 
binnen een paar minuten is het filter weer 
schoon.

4

8

5

11 2

6

3

7

Optionele accessoires:
1. Auto kit.   Artikelnummer 63989
2. Boorstofopvanger Artikelnummer 107402478
3. Stofzakken Multi Artikelnummer 107402336
4. Stofzakken Buddy  Artikelnummer 302002403
5.  Nat-/droogfilter Buddy Artikelnummer 81943047
6. Nat-/droogfilter Multi  Artikelnummer 107402338
7. Waterzuigmond   Artikelnummer 63992
8. Blaaskit   Artikelnummer 107402483
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Multi 20
•  Push&Clean filterreinigingssysteem
•  Inschakelautomaat (T modellen)
•  Snoeroprolmechanisme (CR model)
•  Slang- en kabelhaak
•  Parkeerfunctie
•  Nat-/droogfilter
•  20 liter container
•  Blaasfunctie

Multi 20 Inox
•  Push&Clean filterreinigingssysteem
•  Inschakelautomaat (T modellen)
•  Quick park
•  Slang- en kabelhaak
•  Parkeerfunctie
•  Nat-/droogfilter
•  20 liter RVS container met afvoerkraan
•  Blaasfunctie

Buddy 12/18
•  Nat-/droogfilter
•  Kabel- en accessoirehouder
•   Twee grote achterwielen
•  Fleece stofzak
•  12/18 liter container (RVS op Inox model)
•  Inschakelautomaat (T model)
•  Parkeerfunctie
•  Blaasfunctie

Stof-/ waterzuigers

Stofzuigers die ook water en vuil opzuigen 
Met dezelfde stofzuiger water, zand, gruis of stof van hout opzuigen: dat kan allemaal 
met een Nilfisk stof-/waterzuiger. Voorzien van een hoog vermogen en een robuuste 
constructie zijn deze machines het ideale gereedschap voor huishoudelijk of semi-
professioneel gebruik in de werkplaats, garages of het interieur van uw auto. 
De Buddy is ontworpen voor kleinere eenvoudige werkzaamheden, de Multi is uitermate 
geschikt voor de grotere reinigingstaken, zowel binnen als buiten. En dankzij het nieuwe 
Nilfisk nat-/droogfilter hoeft u nooit meer van filter te wisselen tijdens nat of droog 
zuigen. Enkele modellen uit de Multi serie zijn voorzien van een inschakelautomaat; sluit 
bijvoorbeeld uw schuurmachine hierop aan en het stof wordt automatisch opgezogen 
door de stofzuiger!

Technische specificaties Buddy 12/18 T/Inox Multi 20 Multi 20 T Multi 20 T Inox Multi 30 T Multi 30 Inox Multi 30 T VSC Inox

Luchtstroom (l/min) 3600 4080 4080 4080 4800 4800 4800

Max onderdruk (mbar) 200 210 210 210 230 230 230

Max vermogen (W) 1200 1400 1400 1400 1800 1800 1800

Geluidsniveau dB(A) 69 65 65 65 66 66 66

Container inhoud (l) 12/18 20 20 20 30 30 30

Afmeting in mm (lxbxh) 380 x 320 x 420 / 455 390x370x530 410x390x560 410x390x560 410x390x660 410x390x660 410x390x660

Gewicht (kg) 3,9/4,2/4,4 6,5 6,9 7,5 7,5 7,5 8

Lengte snoer (m) 4/6 (T-model ) 5 6 6 6 6 6

Standaard accessoires

Inschakelautomaat T-model • • • •

Zuigslang (m) 1,9/4 (T-model) 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5

Kunststof buis 2 losse buizen 2 losse buizen Telescopisch Telescopisch Telescopisch Telescopisch Telescopisch

Gereedschap adapter T-model • • • •

Nat-/droogfilter • • • • • • •

Mondstuk •Nat-/droog •Nat-/droog •Nat-/droog •Nat-/droog •Nat-/droog •Nat-/droog •Nat-/droog

Spleetzuigmondstuk • • • • • • •

Meubelmondstuk • • • • • •

Afvoerkraan • • •

Artikelnummer 18451119 /18451124 107402044 107402048 107402051 107402049 107402050 107402052

18451134/18451129
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Smart

Nilfisk Smart:
• Ergonomisch design
• Licht in gewicht
• 100 ml vuilwater reservoir
• Krachtige 3,6V Li-Ion batterij
• LED indicatie op aan/uit knop
• Riemclip (ook te gebruiken als opberg-
 mogelijkheid
• Grote en kleine zuigmond 
(18451172)

Technische
specificaties Smart 280 Smart 

280/170

Li-Ion batterij 3,6V/1600 mAh 3,6V/1600 mAh

Oplaadtijd (u) 2,5 2,5

Werktijd (min) 25 25

Inhoud reservoir (ml) 100 100

Gewicht (g) 0,58 0,58

Standaard accessoires

Zuigmond 280mm • •

Zuigmond 170mm •

Riemclip (opbergmogelijkheid) • •

Spuitflacon met microvezeldoek • •

Reinigingsmiddel sample • •

Oplader • •

Artikelnummer 18451170 18451172

Uzuigt uw raam   
schoon...

Normaalgesproken worden ramen 
gelapt met een emmer sop, een spons 
en een zeem. 
Vaak resulteert dit in een raam vol stre-
pen en een vensterbank vol water wat 
naderhand ook weer moet worden 
schoongemaakt. 
Dit hoeft nu niet meer! 

De Nilfisk Smart zuigt het water 
gewoon op.
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Window Cleaner

5

3

4

7

21

6

Simpel en snel ramen lappen, streeploos 
schoon....

Binnen “no time” een schoon en streeploos resultaat, met de nieuwe Nilfisk window 
cleaner. Zonder lekken zuigt de Nilfisk Smart het water eenvoudig van het schoon te 
maken oppervlak. 

Het slimme, ergonomische ontwerp van de Nilfisk Smart maakt het enorm eenvoudig 
om ramen  te lappen, zelfs tot aan de vensterbank! 
En in vergelijking met de conventionele manier een stuk handiger én sneller, 
dat is “Smart!!” 

Maar niet alleen ramen lappen wordt leuker, wat dacht u van uw spiegels, 
de tegels in de badkamer of andere gladde oppervlakken?

ionLi
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THIUM BATTERY
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Window Cleaner accessoires:
1. Rubber strip, 280 mm  Artikelnummer 81943051
2. Rubber strip, 170 mm  Artikelnummer 81943052
3. Smart zuigmond, 280 mm Artikelnummer 81943054
4. Smart zuigmond, 170 mm Artikelnummer 81943053
5.  Microvezeldoek 2 stuks Artikelnummer 81943055
6. Smart Shine, 500 ml Artikelnummer 81943056
7. Telescoopsteel Artikelnummer 81943057

900
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Nederland:
Nilfisk-Advance B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN  ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 60
Fax +31 (0)36 546 07 61
info.nl@nilfisk.com
www.consumer.nilfisk.nl

België:
Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55
1070  BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.consumer.nilfisk.be
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www.consumer.nilfisk.nl

Service

• Vaste reparatieprijzen
Eén blik op de tarievenlijst en u weet direct waar 
u aan toe bent. Duidelijker en eenvoudiger kan 
het niet! In het reparatietarief is alles inbegrepen: 
de kosten voor transport, arbeid en materialen en 
BTW.

• Afhaal- en transportservice
Het goed (laten) verpakken van de machine, 
invullen en aanmelden van de ophaalopdracht is 
het enige wat u hoeft te doen. 

• Snel & betrouwbaar
Supersnel gerepareerd retour binnen zeven
werkdagen! Vakkundige en betrouwbare 
service met bovendien 12 maanden garantie 
op de reparatie. 
 
• Meer informatie:
www.consumer.nilfisk.nl

NO NOnsense™ 
Het  compromisloze all-inclusive reparatie-serviceconcept voor Nilfisk 
consumentenmachines.

Betreft het een reparatie binnen de garantietermijn dan kunt u de machine door het Nilfisk 
reparatiecentrum op laten halen door simpelweg de afhaalopdracht in te vullen. Het reparatiecentrum 
zal dan zorg dragen voor het afhalen van de machine voor een kosteloze reparatie van deze machine. 
De garantie op hogedrukreinigers (gekocht na 2009) bedraagt 5 jaar,  op stof-/waterzuigers geven wij 
een garantie van 2 jaar. 

Machines buiten de garantietermijn kunt u laten repareren via ons NO NOnsense™ 
serviceconcept:




