
Gældende til 31.01.2016

Rengøring til PROFFER

Nilfisk støtter for 6. år i træk  
”Støt Brysterne” i samarbejde med  
Kræftens Bekæmpelse  

Danmarks bedste program i professionelle rengøringsmaskiner
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VP300 PINK
PROFESSIONEL STØVSUGER

995,-
VEJL. NORMALPRIS
1.649,-

KØB & STØT
BRYSTERNE 

Køb Nilfisk VP300,  
og Støt Brysterne  

med kr. 50,-

SC351 PINK 
KOMPAKT GULVVASKER

17.995,-
VEJL. NORMALPRIS
26.779,-

KØB & STØT
BRYSTERNE 

Køb Nilfisk SC351,  
og Støt Brysterne  

med kr. 500,-

449,-
VEJL. NORMALPRIS
1.192,-

S2 RENGØRINGSSÆT PINK 
SAMLET PRIS

KØB & STØT
BRYSTERNE 

Køb Nilfisk S2-sæt  
og Støt Brysterne  

med kr. 20,-

S2-Skaft Pink er et topprofessionelt og er-
gonomisk udformet rengøringsskaft.  
Du justerer nemt skaftet til den rigtige 
længde.
• 1 stk. Nilfisk S2-Skaft Pink
• 1 stk. Nilfisk K-Moppestativ
•  5 stk. 40 cm. Nilfisk S-Mop 

Allround microfibermopper

Nilfisk VP300 PINK  
Ideel til rengøring i institutioner, forretninger, 
kontorer mv. 
•  Manøvredygtig let-

vægtsstøvsuger
•  Lydsvag med stor  

kapacitet
•  Effektiv filtrering sikrer  

et godt indeklima

Nilfisk SC351 PINK  
Meget anvendelig gulvvasker. Ideel til trange 
områder mellem borde og stole. 
•  Vasker og tørrer i alle 

retninger
• Vaskebredde på 37 cm.
•  Komplet med indbygget 

lader, børste og batteri

Et bidrag til Støt Brysterne hver gang du køber

SALGET AF PRODUKTER MED STØTTE TIL STØT BRYSTERNE SLUTTER 06.12.2015
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Nilfisk SC400 gulvvasker  
- fleksibel og kompakt

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

23l/21l

Produktivitet

Produktivitet   
1720m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
43 cm

Nilfisk SC400 giver dig rengøring-
skapacitet og fleksibilitet som en 
stor gulvvasker, bygget ind i en 
lille handy maskine. Den er nem at 
betjene og effektiv at bruge.

•	 Praktisk justerbart håndtag med 
alle arbejdsfunktioner integreret

•	 Innovativt fodbetjent 
løftesystem til sugefoden giver 
bedre komfort

•	 Elektronisk vandregulering, og 
sikkerhedsafbryder  
gør maskinen nem at anvende

Danmarks stærkeste program i små gulvvaskere

Andre Nilfisk  
gulvvaskere

BR652/752SC450 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

SC8000BR850/1050

SALGET AF PRODUKTER MED STØTTE TIL STØT BRYSTERNE SLUTTER 06.12.2015

De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.  
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Nilfisk CA340 gulvvasker
- kompakt og effektiv

CA340 - KOMPLET   
GULVVASKER

VARENR.: L08919052

VEJL. NORMALPRIS
21.999,-

REN PRIS
9.999,-

SC400 - KOMPLET   
GULVVASKER

VARENR.: 9087311020

VEJL. NORMALPRIS
42.799,-

REN PRIS
19.999,-

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

11l/12l

Produktivitet

Produktivitet   
1360m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
34 cm

CA340 er ideel til daglig  
vedligeholdelse af hårde gulve 
på små områder. Den er per-
fekt til rengøring af overflader 
som sten, fliser, beton, mar-
mor, gummi vinyl m.m.

•	 Rengør over dobbelt så 
hurtigt som en moppe

•	 Rengør helt ud til kanten
•	 Vask og opsugning, når 

maskinen kører forlæns og 
baglæns

•	 To-tankssystem som er let 
at fylde, tømme  
og rengøre

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 378,-

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 699,-
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KOMMER EFTERÅRET 2015  
- KAN BESTILLES NU!

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

3 l/4 l

Vaskebredde

Vaskebredde   
31 cm

Nilfisk SW750 fejemaskine
- lydsvag og effektiv

Nilfisk SW750 er en alsidig, 
batteri-drevet fejemaskine 
med køremotor til lette 
rengøringsopgaver. 
Lydsvag: Kun 59 dB(A) 

•	 Køremotor og indbygget 
lader som standard

•	 Op til 2 timers driftstid med 
et standardbatteri (3,5 timer 
på stort batteri)

•	 Polyesterfilter som standard

Arbejdsbredde Fejebeholder

Arbejdsbredde   
72 cm

Fejebeholder 

60 liter

Produktivitet

Produktivitet    
2880m2/t

Fejemaskiner

SW750 - KOMPLET FEJE- 
MASKINE MED KØREMOTOR

VARENR. 908 4701 010

VEJL. NORMALPRIS
21.999,-

REN PRIS
13.499,-

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 490,-

SC100 - opretstående lille  
gulvvasker til de hurtige opgaver

Nilfisk SC100 er en lille gulvvasker til grundig rengøring af 
snævre områder. Sammenlignet med den manuelle løsning 
med moppe og spand, vil denne kompakte opretstående 
maskine udføre jobbet meget hurtigere, og med et 
fremragende resultat.

Nilfisk SW900 fejemaskine
- total rengøringskontrol

Nilfisk SW900 walk-behind feje-/
sugemaskine til såvel indendørs 
som udendørs brug: 
Fuld kontrol fra førerpladsen, 
forbedret ergonomi med hjul på 
smudsbeholderen og en øget 
ydeevne. 

•	 Fuld kontrol fra førerpladsen
•	 Forbedret ergonomi med den 

nye smudsbeholder på hjul
•	 Højere rengøringsydeevne og 

produktivitet

Nyheder på tegnebrættet - kommende Nilfisk maskine

SW900 - KOMPLET FEJE- 
MASKINE MED KØREMOTOR

VARENR.  
CM9084110010-02

VEJL. NORMALPRIS
50.469,-

REN PRIS
33.495,-

Arbejdsbredde Fejebeholder

Arbejdsbredde   
82,5cm

Fejebeholder   
60 liter

Produktivitet

Produktivitet    
3715m2/t

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR:1.093,-
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BØRSTER 
Til alle opgaver  
og overflader. 
Standardbørste 
medfølger maskinen.

Nilfisk AX14 tæpperenser
- til ethvert behov

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

Andre Nilfisk  
fejemaskiner

Andre Nilfisk  
tæpperensere

SM800 SW900 AX410 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Fej og tæpperens
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

  

En lille kompakt ekstraktions-
maskine, til tæppe- og 
møbelrensning

•	 Let at anvende og særdeles 
effektiv til pletfjernelse

•	 Lægger væske ud og suger op i 
én arbejdsgang

•	 Tilbehør til måtter og møbler 
medfølger

EKSTERNT TÆPPE-/MØBELRENSE KIT
Til AX14. 

AX14 - KOMPLET   
TÆPPERENSER

VARENR. 12405101

VEJL. NORMALPRIS
9.269,-

REN PRIS
4.999,-

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

14 l/14 l

Rensebredde

Rensebredde   
22 cm

Vacuum

Vacuum   
20 kpa

TÆPPEKIT SOM TILBEHØR TIL SW750
VARENR.: 1463171000

Nilfisk SR1000S fejemaskine
- total rengøringskontrol

Nilfisk SR1000S arbejder hurtigt 
og effektivt og er så kompakt, at 
den kan være i en elevator.
Maskinen er utrolig 
manøvredygtig og kan komme 
ind i næsten alle kroge. 

•	 Utrolig manøvredygtig, kan 
rengøre på svært tilgængelige 
områder

•	 God og effektiviseret 
støvkontrol

•	 Klarer stigninger op til 16%

SR1000S - KOMPLET FEJE- 
MASKINE MED KØREMOTOR

VARENR.  
CM908 4201 010-01

VEJL. NORMALPRIS
95.539,-

REN PRIS
53.999,-

Arbejdsbredde Fejebeholder

Arbejdsbredde   
100 cm

Fejebeholder   
50 liter

Produktivitet

Produktivitet    
5500m2/t

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 1.742,-
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Nilfisk og grøn rengøring

VAND ER NOK
- med Ecoflex!

Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele? 
Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten at rengøre gulve effektivt og miljøbevidst.  
Resultatet: Rent bliver grønt i det suveræne og justerbare Ecoflex system.

Ecoflex sikrer dig en høj rengørings-
ydelse med færre ressourcer. Ecoflex 
giver dig mulighed for at rengøre kun 
med rent vand - eller med et minimum 
af rengøringsmiddel. Med Ecoflex 
bliver rent grønt.  

Grøn rengøring med Ecoflex systemet 
er effektivt og miljøvenligt. Med 
en større fleksibilitet, sparer du 
tid, bruger færre maskiner, og 
reducerer forbruget af vand og 
rengøringsmiddel. Nutidens stigende 
krav til omkostningseffektivitet er 
svære at opfylde, men nu kan du gøre 
mere med mindre.  
 

Forskellige underlag kræver forskellig 
rengøring. Ved at anvende den helt 
rigtige kombination af børstetryk, 
vand eller rengøringsmidler, er Ecoflex 
systemet den professionelle og grønne 
løsning til enhver rengøringsopgave. 
Ecoflex systemet skifter ubesværet 
mellem forskellige rengørings- 
intensiteter blot ved et enkelt tryk  
på en knap.

Ecoflex – lad vandet 
gøre arbejdet

Spar penge og  
ressourcer 

Ren fleksibilitet 

Ecoflex systemet gør det nemt for den travle operatør at vælge den helt rigtige rengøringsindstilling til opgaven. 
Med et enkelt tryk på en knap er det muligt at tilføre ekstra kraft til stærkt snavsede overflader. Maskinen vender 
automatisk tilbage til startindstillingen med minimalt forbrug af vand, rengøringsmiddel og forbrug.  
Når rent bliver grønt.

Grønt
Det grønne vandbesparende niveau er ideelt til  
regelmæssig rengøring, med minimal belastning  
og uden brug af rengøringsmiddel.

One-TouchTM

Ecoflex systemet skifter ubesværet mellem forskellige 
rengøringsintensiteter, med et enkelt tryk på en knap.  
Vælg mellem 5 niveauer.

Et minuts extra power
Med et enkelt tryk på en knap, øges børstetryk,
vandmængde og rengøringsmiddeldoseringen.
60 sekunder med ekstra styrke til stærkt snavsede områder.

Se mere om Ecoflex på www.nilfisk.dk

One-TouchTM magi - bare tryk og kør.
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Gulvvask
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Nilfisk BA451 Nordic Ecoflex  
- kompakt gulvvasker

Nilfisk SC500 gulvvasker
- brugervenlig og god økonomi

 BA451 Nordic har et meget 
lavt lydniveau der gør det 
muligt at benytte maskinen i 
dagtimerne.

•	 Lydisoleret sugemotor, og 
specielt sugegummi

•	 Modellerne kan tilpasses 
den enkelte opgave ved at 
justere børstetrykket

•	 Ecoflex sikrer korrekt 
og nøjagtig blanding 
af rengøringsmiddel, 
børstetryk og vand 

BA451 NORDIC - KOMPLET  
BATTERIDREVET GULVVASKER

VARENR.:  
CM908 7141 020-04

VEJL. NORMALPRIS
68.199,-

REN PRIS
29.999,-

SC500 - KOMPLET  
BATTERIDREVET GULVVASKER

VARENR.:  
9087350020

VEJL. NORMALPRIS
69.999,-

REN PRIS
39.999,-

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

40 l/40 l

Produktivitet

Produktivitet   
2025m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
45 cm

Rent-/ 
snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

45 l/45 l

Produktivitet

Produktivitet   
2650m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
53 cm

Nilfisk SC500 forbedrer 
produktiviteten og reducerer 
dine samlede omkostninger. 
Stor brugervenlighed og en 
række smarte funktioner, gør 
det muligt at bruge gulvvaskeren 
i dagtimerne. Og det med det 
lavest mulige forbrug af vand og 
rengøringsmidler

•					EFFEKTIV: 53 cm børstedæk 
med hastighedsregulering, der 
tilpasses gulvets beskaffenhed

•				BRUGERVENLIG: Børstedækket 
hæves/sænkes elektronisk

•				ENSARTET RENGØRING: 
Automatisk regulering af 
rengøringsmiddel/vand tilpasses 
gulvvaskerens hastighed

Andre Nilfisk  
gulvvaskere

BR652/752SC450 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

SC8000BR850/1050

VAND ER NOK
- med Ecoflex!

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

KURV TIL ALFFALD ELLER TILBEHØR
Med integreret moppeholder. Til SC500.

VANDPÅFYLDNINGS-KIT
Med automatisk stop ved fyldt tank.
Til SC500.

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 985,-

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR:1.295,-
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Nilfisk SC6500 gulvvasker
- brugervenklig og god økonomi

Rent-/ 
snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

265l/265l

Produktivitet

Produktivitet   
9000m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
130 cm

SC6500 er uovertruffen til effektiv rengøring af store arealer. 
Maskinen har et kraftfuldt børstetryk, det unikke Ecoflex system, 
samt god suge- og tørreevne, hvilket gør gulvvaskeren til den 
bedste i sin klasse.

•	 Effektiv: Støjsvag AC motor med sublim trækkraft og en 
arbejdshastighed på 9 km/t.

•	 Brugervenlig: Alt startes med én tast, farvekodede nøgler og 
farvede betjeningspunkter.

•	 Bygget til hårde opgaver: 265 liters tanke. Arbejder op til 5 
timer på fuldt opladet batteri.

752

Nilfisk BR752 gulvvasker
- revolutionerende børstedæk

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

Andre Nilfisk  
gulvvaskere

CA340 SC351 SC400 BA451 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Gulvvask
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

  

BR752 er en kompakt ride-on 
gulvvasker, hvor fokus for alvor er 
lagt på det grønne med minimalt 
forbrug af vand og kemi, samtidigt 
med ergonomi, effektivitet og 
pålidelighed. 
 
•	  Flydende børstedæk sikrer 

maksimal komfort og ydeevne
•	  En stabil og pålidelig squeegee 

sikrer den bedste opsugning og 
ydeevne

BR752 ECOFLEX - KOMPLET  
BATTERIDREVET GULVVASKER

VARENR.:  
CM9087263020-06

VEJL. NORMALPRIS
120.349,-

REN PRIS
75.999,-

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

80 l/80 l

Produktivitet

Produktivitet   
4260m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
71 cm

MOPPEKIT 
Holder din moppe undervejs.

AUTOMATISK
VANDPÅFYLDNING 
Stopper selv når tanken  
er fyldt.

ECOFLEX-KIT
Ecoflex-systemet giver fuld kontrol over 
rengøringsmiddeldoseringen, reducerer  
risikoen for at beskadige gulvet med for  
meget rengøringsmiddel og giver  
fleksibilitet i valget af rengøringsmiddel.

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR:2.375,-
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Nilfisk SC2000 gulvvasker
- micro ride-on     

SC2000 gulvvaskeren øger
arbejdskomforten markant, sam-
menlignet med en walk-behind 
maskine. Perfekt til rengøring i 
kontorer, supermarkeder,
sportshaller, indkøbscentre, res-
tauranter, hoteller, hospitaler og 
skoler.

•					EFFEKTIV: 53 cm børstedæk 
med hastighedsregulering, der 
tilpasses gulvets beskaffenhed

•				BRUGERVENLIG: Børstedækket 
hæves/sænkes elektronisk

•				ENSARTET RENGØRING: 
Automatisk regulering af 
rengøringsmiddel/vand 
tilpasses gulvvaskerens 
hastighed

SC2000 - KOMPLET  
BATTERIDREVET GULVVASKER

VARENR.: 9087364020

VEJL. NORMALPRIS
82.999,-

REN PRIS
49.999,-

Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

70 l/70 l

Produktivitet

Produktivitet   
3180m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
53 cm

Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Gulvvask
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Nilfisk SC1500 gulvvasker
- stig op, træd på pedalen og start

SC1500 er en innovativ 
stand-on gulvvasker, der er 
højeffektiv pga. sin exceptio-
nelle brugervenlighed, store 
ydeevne, høje kvalitet og 
pålidelighed.  

•	 Nem at betjene. Stig på 
maskinen og kør.

•	 Brugervenligt kontrolpanel 
gør rengøringen til en leg.

•	 44 liters tank med 
elektronisk styret 
vandmængde

SC1500 ECOFLEX - KOMPLET  
BATTERIDREVET GULVVASKER

VARENR.:  
CM56104002-05

VEJL. NORMALPRIS
99.999,-

REN PRIS
59.999,-

Produktivitet Rent-/snavsevandstank

Rent-/
snavsevandstank 

44 l/44 l

Produktivitet

Produktivitet   
2438m2/t

Vaskebredde

Vaskebredde   
51 cm

Andre Nilfisk  
gulvvaskere

BR652/752SC450 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

SC8000BR850/1050

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

CYLINDERBØRSTER
Til ujævne gulve, som 
eksempelvis nubrede fliser (fås 
i flere modeller).

DISKBØRSTER 
Til ujævne gulve, hvor der ikke er behov 
for opsamling af affald  
(fås i flere modeller).

RONDELHOLDER
Holder til rondeller.

RONDELLER
Fås i flere udgaver
Sort og brun: Til krævende 
opgaver
Grøn og blå: Til mellemsvære 
opgaver
Rød: Til lettere opgaver.

NYHED
KOMMER EFTERÅRET 2015  

- KAN BESTILLES NU!

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR:1.934,-

LEASING PR. MÅNED  VED 36 MÅNEDER FRA  
  KR: 1.615,-
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GD5 Premium rygstøvsuger  
- ergonomisk rengøring

VP600 Nordic 
- effektiv og energibesparende

 

Andre Nilfisk  
proff støvsugere

VP300 SERIEN GU455 GU700 UZ964 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Proff støvsugere
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

GD5 er en god rygstøvsuger 
med lav vægt og en ensartet 
vægtfordeling samt et lavt 
lydniveau. Velegnet til såvel 
højre- som venstrehånds- 
brugere. HEPA-filter medfølger. 
 
•			Letvægtsstøvsuger	med	en	

sele der er ergonomisk korrekt
•			15	meter	aftagelig	ledning	

med sikkerhedsudløser sparer tid
•			Lavt	lydniveau	for	brugeren	og	ved	rengøring	i	støjfølsomme	

områder

Sugeeffekt

Sugeeffekt   
75/175W

Støvpose kapacitet

Kapacitet   
10 liter

Støvpose kapacitet

Kapacitet   
5 liter

Vacuum

Vacuum   
15/22kpa

Vacuum

Vacuum   
24 kpa

VP600 fås med to hastigheder 
og et lavt støjniveau. Det gør den 
perfekt til rengøring i dagtimerne. 
HEPA-filter medfølger som stan-
dard for at sikre et rent arbejd-
smiljø.

•			Kraftfuld sugemotor med  
energimærket A

•			Boost funktion 350/800 W, 
optimerer energiforbrug og 
rengøringseffekt

•			Magnetisk lukkemekanisme 
på støvbeholderen, giver høj 
driftssikkerhed og stor bruger-
venlighed

VP600 NORDIC- KOMPLET   
PROFESSIONEL STØVSUGER

VARENR.: 41600806

VEJL. NORMALPRIS
3.299,-

REN PRIS
1.999,-

ERGONOMISK, PRODUKTIV OG DRIFTSIKKER
Nilfisk støvsugere er karakteriseret ved høj suge-
effekt, effektiv filtrering og et kompakt design.  
Alle er udviklet med tanke på brugeren.  
Det betyder, at de har meget brugervenlige 
betjeningsgreb, er meget lette at manøvrere og 
har desuden en robust konstruktion, der giver høj 
driftssikkerhed år efter år.

LAVT ENERGIFORBRUG
Vi nyder stor anseelse for vores design verden 
over. Foruden det enestående design er alle 
støvsugere fra Nilfisk meget støjsvage, effektive 
og energibesparende.

LAVT STØJNIVEAU GIVER LAVERE 
OMKOSTNINGER
Rengøring i dagtimerne er sund fornuft. Tidligere 
tiders støjende og uhåndterlige støvsugere gjorde 
det dog ret upraktisk. De veldesignede, støjsvage 
støvsugere fra Nilfisk gør ikke blot rengøring 
i dagtimerne til en mulighed – men til den 
smarteste løsning!

GD5 PREMIUM - KOMPLET   
PROFESSIONEL STØVSUGER

VEJL. NORMALPRIS

4.119,-
VARENR.: 107410450

Sugeeffekt

Sugeeffekt   
235 W
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Nilfisk GD930 Q 
- kraftfuld støvsuger valgt af millioner

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

Andre Nilfisk  
proff støvsugere

IVB7 X ATEXIVB9 ATEX GM80PIVB5 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Proff støvsugere
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Førsteklasses støvsuger til 
effektiv daglig rengøring af 
store områder. Kompakt, 
stabil og nem at betjene. Q 
står for støjsvag (Quiet), og 
med et støjniveau på blot 
42 dB(A) er GD930 Q særlig 
velegnet til støvsugning i 
dagtimerne. 

•	 Super	lydsvag	Q	model
•	 15	meter	ledning
•	 HEPA	filter	og	2	hastigheder

Sugeeffekt SugeeffektVacuum VacuumStøvpose kapacitet

Sugeeffekt   
75/175W

Sugeeffekt   
250 W

Kapacitet   
10 liter

Vacuum   
15/22kpa

Vacuum   
23 kpa

Nilfisk VL200 20 PC 
- våd-/tørsuger med filterrensning

Nilfisk VL200 er en kompakt og 
brugervenlig våd-/tørsuger med 
Push&Clean filterrensesystem og 
smarte tilbehørsholdere.  
En mobil maskine med mulighed 
for rustfri stålbeholder, til de eks-
tra krævende opgaver.

•	 Push&Clean filterrensesystem
•	 	Vaskbart PET filter med høj 

filtreringseffekt
•	 	Blæsefunktion via udblæsningsluften

Beholderkapacitet

Beholder 
kapacitet 

20 liter

GD930 Q - KOMPLET   
PROFESSIONEL STØVSUGER

VEJL. NORMALPRIS

4.539,-
VARENR.: 107410420

VL200 20 PC - KOMPLET   
PROFESSIONEL STØVSUGER

VEJL. NORMALPRIS

1.549,-
VARENR.: 107406660
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VL200 30 PC INOX  
- kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

Andre Nilfisk  
våd-/tørsugere

VL200 SERIEN Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

VL500 SERIEN

Proff støvsugere
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

•	 Push&Clean-filterrensesystem
•	 Vaskbart PET-filter med høj filtreringseffekt
•	 Certificeret HEPA-filter fås som tilbehør
•	 MultiFit-tilbehørssystem med teleskoprør

Nilfisk VL200 er en kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger med Push&Clean  
filterrensesystem og smarte tilbehørsholdere. En mobil maskine med rustfri stålbeholder,  
til de ekstra krævende opgaver.

Sugeeffekt Vacuum

Sugeeffekt   
250W

Vacuum   
23kPa

Beholderkapacitet

Beholder 
kapacitet 

30 liter

-semi-automatic filter cleaning system

Push&Clean-teknologien giver hurtig og 
enkel rensning af filteret. Når du blokerer 
studsen til luft-indtaget eller slangen og 
trykker på filterrense-knappen, suges 

den omgivende luft ind i beholderen og 
passerer gennem filtret i modsat retning. 
Herved blæses støvet ud af filteret, så du 
kan arbejde videre med det samme.

VL200 30 PC INOX
VÅD-/TØRSUGER

VEJL. NORMALPRIS

2.119,-
VARENR.: 107406661
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Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

TILBEHØR - Vi har et stort tilbehørsprogram til alle vores professionelle rengøringsmaskiner - Kontakt os for yderligere info

Andre Nilfisk  
industrielle støvsugere

IVB7 X ATEXIVB9 ATEX GM80PIVB5 Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

Industrielle støvsugere
De anførte priser er vejledende og alle 
anførte beløb er ex. moms og WEEE afgift 
gældende til 31.01.2016.   
Produkter kan være vist med tilbehør, 
anførte køretider afhænger af underlaget. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Vacuum

Vacuum   
21kPa

Sugeeffekt

Sugeeffekt   
200W

Beholderkapacitet

Beholder 
kapacitet 

55 liter

Nilfisk IVB9 L BASIC
- to motorer = dobbelt styrke

IVB9 L Basic er den ideelle  
våd-/tørsuger til at håndtere 
enhver opsugningsopgave.

•	 To motorer
•	 Stort vaskbart PET filter
•	 Push&Clean 

semiautomatisk 
filterrensesystem

•	 Komplet 38 mm 
tilbehørskit følger med som standard

Sugeeffekt

Sugeeffekt   
270 W

Støvpose kapacitet

Kapacitet   
70 liter

Vacuum

Vacuum   
23 kpa

Nilfisk VL500/35 + Singledisc 
- komplet rengøringstilbud

Nilfisk VL500 er en serie pålidelige 
og kompakte våd-/tørsugere med 
en lang række egenskaber, der 
tilsikrer, at den daglige rengøring 
bliver hurtigere, nemmere og 
mere sikker. 
 
FM400D singledisc har en børste/
rondel med 43 cm i diameter, og 
er beregnet til middel krævende 
brug. Vask, sprayrengøring og 
stripping af hårde gulve udføres 
hurtigt og effektivt.

SAMLET SÆTPRIS 
VL500/35 + FM400D INKL. RONDEL

VARENR.: 107405160 VL500/35  
VARENR.: 56380061 FM400D 
VARENR.: 11316A RONDEL

VEJL. NORMALPRIS
16.015,50

REN PRIS
9.999,-

+

Skurebredde

Skurebredde   
43 cm

IVB9 L BASIC- KOMPLET   
INDUSTRIEL STØVSUGER

VEJL. NORMALPRIS

11.199,-
VARENR.: 302002914
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CS7000 kombimaskine  
-  til rengøring af store områder

SW4000 fejemaskine 
-  hård mod snavs, blid ved miljøet

Ride-on maskiner

•	 Ecoflex™ doseringssystem sikrer korrekt dosering og intet spild af 
ubenyttet rengøringsmiddel

•	 DustGuard™ vandtåge på sidebørsterne sikrer optimal støvkontrol
•	 MaxAccess™: Fuld adgang til hele maskinen letter serviceringen
•	 One-Touch™: Enkelt kontrolpanel styrer samtlige funktioner
•	 Unik: Motorversionerne kan opvarme vaskevandet til 55°C og 

udstyres med højtryksrenser på hele 150 bar til rengøring og 
vedligehold

•	 Innovativ: Fjederophængt børstedæk og nyt filtersystem med 
variabel filterryster

•	 Miljøvenlig: Unik hybriddrift i motorversionerne, lavere 
brændstofforbrug og mindre udledning

Grønnere, renere, smartere! CS7000 er en effektiv fejemaskine 
og en smart gulvvaskemaskine - bygget sammen til én. Hybrid-
systemet kombinerer den effektive motor med batterienergi for 
at sikre optimal driftstid på en miljøvenlig måde.

SW4000 er en ride-on fejemaskine med højtømning designet 
til maksimal ydeevne, pålidelighed, reduktion af spildtid og 
driftsomkostninger.
Det er et oplagt valg til industri og produktion, pakhuse, 
distributionscentre, skolegårde, butikscentre, parkeringspladser, 
sportscentre, osv.

•	 One Touch fejning gør det nemt at bruge SW4000, da alle 
funktioner; hovedkost, sidekoste, sugemotor og DustGuard™ 
systemet, aktiveres og deaktiveres samtidigt.

•	 SW4000 er blid ved miljøet pga. minimeret energiforbrug, 
genanvendelige materialer, støvkontrol og lavt støjniveau.

•	 De forskydelige fjederbelastede sidekoste springer tilbage ved 
stød, så de ikke beskadiger inventar og vægge.

•	 Det valgfrie DustGuard™ vandtågesystem forbedrer den 
støvfri fejning, og sikrer såvel fører som omgivelserne et bedre 
miljø.

Andre Nilfisk  
Ride-on

Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen

SC8000 SW8000 UHR70-1700 
polermaskine

Fejebredde

Fejebredde   
154cm

Smudsbeholder

Smudsbeholder   
198liter

Produktivitet

Produktivitet   
11080m2/t

Rent-/ 
snavsevandstank

Rent-/
Snavsevandstank 

284l/284l

Vaskebredde

Vaskebredde   
124cm

Arbejdsbredde

Arbejdsbredde   
125cm

Smudsbeholder

Smudsbeholder   
75liter

Produktivitet

Produktivitet   
8750m2/t
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Rengøringskemi & redskaber
PROFFS COMBI 
Højkoncentreret lavtskummende 
rengøringsmiddel til maskinel og 
manuel rengøring. Kan bruges på 
alle vaskbare overflader.

62538901 1 liter 
62538902 5 liter 

INDUREN A  
Effektivt industri rengøringsmid-
del til alle typer af snavs. Udmær-
ket både til maskinel og manuel 
rengøring. Skader ikke matte 
overflader, gummi, plast eller 
metaller.  
 
62546201 1 liter  
62546202 5 liter  
62546203 25 liter

RUSTREMOVER  
Alkanisk rust- og kalkfjernel-
sesmiddel til fjernelse af rust og 
kraftige kalkaflejringer. 
Rustremover er et ”nulstillingsmid-
del” og er ikke beregnet til daglig 
brug.  Skyl alltid med meget vand 
efter brug og neutraliser med et 
alkalisk middel om nødvendig.
Kan skade aluminium, galvani-
serde overflader, stengulve og 
andre syrefølsomme overflader.  
 
62547001 1 liter 
62547003 25 liter

INDUCLEAN
Opløser hurtig og effektivt mineral-
oliesnavs på industri- og værkstedsgulve, 
industrielle detaljer, biler og motorer. Også 
til affedtning i bad. Lad det virke 5-15 
minutter. Skader ikke billak, gummi eller 
aluminium. 

62546003 25 liter

HD-VASK 
Meget alkalisk rengøringsmiddel til 
rengøring af alle typer snavs, såsom fedt, 
olie, sod  etc. Både indenfor næringsmid-
delindustri og værkstedsindustri. 
 
62546732 5 liter  

INDUKRAFT 
Til grov rengøring indenfor industrien. 
Meget effektivt mod sod, olie, fedt og 
lignende. God effekt ved brandsanering. 
Også udmærket til nedmatning af matte 
overflader før maling.  
 
62546402 5 liter  
62546403 25 liter

INDUSTRIKOMBI 
Lavtskummende industri-
rengøringsmiddel til grov-
rengøring med gulvvaskere, 
singledisc og højtryksrensere. 
Kan bruges på matte overfla-
der og aluminium. 
 
62530102 5 liter  

MIKROFIBERKLUDE SUPER 320X320 MM
Rengøringsklud som kan anvendes tør og 
fugtig på de fleste overflader, dog ikke 
oliebehandlede overflader. Kan vaske ved 
90oC.

62531603 Blå 
62531600 Rød

BIOBACT TABS - RENGØRING I TANKE
Nilfisk Biobact Tabs er et nyt koncept indenfor bioteknologi. Det består af tabletter med aktive bakte-
rier og enzymer til rengøring, aktivering og fjernelse af dårlig lugt i vandtanke.
Tabletterne er særligt egnede til rengøring af vandtanke i gulvvaskemaskiner, da de nedbryder 
biofilmen i tankene og slangerne, samt fjerner snavs og dårlig lugt. Tabletterne fjerner også biofilm 
fra gulve og øger virkningen af rengøringsmidlet. Anvendes i både rent- og snavsevandstanken på 
gulvvaskemaskiner.

FORDELE 
•	 	Mindsker	ophobning	af	biofilm.	Gør	rengøring	af	tankene	lettere	og	forlænger	 

rengøringsintervallet
•	 	Fjerner	dårlig	lugt
•	 	Fjerner	biofilm	fra	gulve	og	øger	virkningen	af	rengøringsmidlet	(Når	det	tilsættes	 

rentvandstanken)
•	 	Nemt	at	anvende

62532880 Æske med 48 stk.
Se komplet produktliste  
- bagerst i avisen
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Redskab

VARENUMMER STØRRELSE RÆKKEVIDDE

62532239 40×15 cm ≈ 60 m2

62532240 60×15 cm ≈ 80 m2

S2 FLIGHTMOP FUGTIG & VÅD VARENUMMER STØRRELSE RÆKKEVIDDE

62532236 30×15 cm ≈ 30 m2

62532237 40×15 cm ≈ 40 m2

62532238 60×15 cm ≈ 60 m2

  

S2 FLIGHTMOP TØR & FUGTIG

S2 FLIGHTMOP SÆTTER FART PÅ RENGØRINGEN 
S2 Flightmop findes i to forskellige udformninger. Én til tør- og fugtmopning og 
én til fugt- og vådmopning. Den unikke 3-trins felt-teknik indebærer maksimal 
optagning af smuds i kombination med minimal friktion. Egenskaber der gør at 
mopperne er både enkle og effektive at arbejde med.

S2 Flightmop har flere funktioner i én og samme moppe. Ved let smudsede 
områder føles det, som at moppen svæver hen over gulvet. Ved svært smudsede 
områder presser man moppen hårdere, så den afgiver mere fugt og efterlader 
en moderat mængde vand. Moppernes bagside er lavet af det nyudviklede og 
meget slidstærke Nilfisk Double Pro Velcro, der tåler flere vaske og holder formen 
bedre. 

At gøre rent med den nye S2 Flightmop er smidigt og effektivt. Og måske det 
bedste af alt - man behøver ikke andet end S2 Flightmop Tør & Fugt og S2 
Flightmop Fugt & Våd for at kunne løse stort set alle rengøringsopgaver.

 

Hængestrop
For let ophængning på f.eks. 
rengøringsvogn. Herpå findes også 
alle informationer om moppen såsom 
vaskeanvisning, anvendelsesområde, 
varenummer, batchnummer og EAN-
kode.

Velcrofæstning 
Bagsiden i Double Pro Velcro. Udviklet af Nilfisk og succesfuldt 
testet hos en række store kunder. Holder formen bedre,  
tåler flere vaske og holder sig frisk længe. Mopperne 
har forskellige farver på bagsiden for lettere 
sortering. 30 cm rød, 40 cm grå, 60 cm sort. 
Forenkler eksempelvis sortering efter vask.

Farvekode 
Mopperne kan også  

farvekodes efter  
individuelle behov ved 

hjælp af de farvede  
stropper på bagsiden  

der kan klippes af.

Ved at vælge Svanemærkede 
rengøringsredskaber bidrager 
du til at mindske udslip af miljø 
og helbredsskadende produkter.

MIL
JØMÆRKET
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Kemi 

S-VOGN MINICLEAN
Rengøringsvognen som trods  
sin størrelse har plads til mange
rekvisitter. Vognen går fint gennem  
smalle døre, mindre elevatorer og  
små rengøringsrum.

Vognen er forsynet med kroge til
vaskenet, moppepose, 2 stk. skafteholdere,
2 stk. stativholder, 1 stk.
kurv, 1 stk. spandeholder  
samt 2 stk. 6 liter spande.

62532270 KOMPLET

62531471  K-Moppestativ Easy, 55 cm
62532042  K-Mixmoppe Økonomi, 60 cm
62531472  K-Moppestativ Easy, 23 cm
62532054  K-Mixmoppe Økonomi, 30 cm
62531596  Miljøklud øko rød, 32x32 cm
62531599  Miljøklud øko blå, 32x32 cm
62531608  Vinduesklud, 45x45 cm, blå
62532050  Fejekost 1/2 lang, blå øko
62532051  Fejebræt 1/2 lang, blå øko
62531347  Moppebørste
62531308  Støv/møbelbørste, nylon/hestehårsblandning, plast
62531728  Spartel, 6 cm
62531714  Dørstopper med håndtag
62531253, Clickskraper uden blad
62531256, Refill til Clickskraper, pin-pack, 10 st
62531535, Støvkost
62500162, S-Skaft tyndt, 26 mm, 110-180 cm

NATUR PLUS
Lavtskummende, højkoncentre-
ret kompakt kulørvaskemiddel 
til vask ved  30°, 40°, 60° eller 
90°, samt til håndvask.  
Velegnet til vask af mopper og 
klude med mickrofiber. Uden 
blegemiddel og parfume.
Lav dosering sikrer lave vaske-
omkostninger.
 
62541719 8 kg.

NATUR COLOR
Lavtskummende, højkoncentreret kom-
pakt kulørvaskemiddel til vask ved  30°, 
40°, 60° eller 90°, samt til håndvask. 
Velegnet til vask af mopper og klude 
med mickrofiber. Med blegemiddel og 
parfume.
Lav dosering sikrer lave vaskeomkost-
ninger.

62541517 1,8 kg. 
62541519 8 kg.

RENGØRINGSVOGN - KOMPLET

VARENR.: 62532270

VEJL. NORMALPRIS
7.680,-

REN PRIS
3.495,-

MIL
JØMÆRKET

Ved at vælge Svanemærkede 
rengøringsredskaber bidrager 
du til at mindske udslip af miljø 
og helbredsskadende produkter.
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VP300 NORDIC 
Støvsugeren til hverdagsbrug 
 
 

VP300 HEPA 
Lav pris - høj kvalitet 
 
 

GD930/GD930Q 
Kraftfuld støvsuger - valgt af 
millioner verden over 
 

GU355-2/GU455-2  
Den bedste i klassen! 
 
 

GU700A 
Til ekstra krævende støvsugning 
 
 -

UZ964 
Hoftebåren støvsuger til  
trange områder 
 

GD5/10/FLY 
Brugervenlig ryg-støvsuger 
 
 

VL200 SERIEN 
Kompakte våd-/tørsugere med 
filterrensning 
 

VL500 SERIEN 
Fremtidens våd-/tørsuger 
 
 

GM80P
Støvsuger med robust 
konstruktion 
 

IVB3/5
Sikkerhedsstøvsuger til 
M/H-klasse rengøring 
 

IVB7
Sikkerhedsstøvsuger til 
M/H-klasse rengøring 
 

IVB9 L
To motorer =  
dobbelt styrke 
 -

IVB9
To motorer =  
dobbelt styrke 
 

IVB9 ATEX 22
Kraftfuld to-motorers støv-
suger godkendt til Zone 22 
 

IVB7X - ATEX
Godkendt til sundheds- og 
eksplosionsfarligt støv 
 

CA240/330
Kompakt gulvvasker til 
daglig og let rengøring 
 

SC100
Let og kompakt opret-
stående gulvvasker 
 

CA340
Kompakt og effektiv 
gulvvasker 
 

SC351
Kompakt gulvvasker  
der rengør overalt 
 

SC400
Mere funktionalitet for 
pengene 
 

BA451
Støjsvag, kompakt og  
nem at manøvrere 
 

SC450
Simpel, basis gulvvasker gør det 
nemt at rengøre 
 

BA/CA551/611
Bedre design - lavere  
omkostninger 
 

BA651/751/851
En ny generation af gulvvaskere 
 

BR755/755C/855
Fokus og ergonomi og miljø 
 

BR850S/1050S
Endnu flere fordele til  
industriel rengøring 
 

SC6500
Høj produktivitet til tungere 
rengøringsopgaver 
 

SC800
Walk-behind gulvvasker til tunge 
rengøringsopgaver 
 

SC1500
Innovativ Stand-on  
gulvvasker 
 

BR652/752/752C
Unikt børstedæk og fremragende 
ydeevne 
 

SC2000
Effektiv rengøring i højsædet 
 

SC8000
Det bredeste børstedæk i klassen 
 
 

Nilfisk professionelle rengøringsmaskiner

VP600
Energibesparende  
støvsuger

SC500
Stor brugervenlighed  
og god økonomi

Professionelle støvsugere

Industrielle støvsugere

Gulvvaskere
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SC1500
Innovativ Stand-on  
gulvvasker 
 

SW750
Nem og lydsvag fejning 
 

SW900
Stor produktivitet og ydeevne 
 

SR1000S
Ride-on fejemaskine med flotte 
resultater 
 

SR1101
Flotte præstationer - lavere 
omkostninger 
 

SW4000
Hård mod snavs, blid ved 
miljøet 
 

SM800
Robust walk-behind manuel 
fejemaskine 
 

SR1450
Hydraulisk drevet fejemaskine i 
kompakt design 
 

SR1601
Den teknisk mest avancerede 
fejemaskine i sin kategori 
 

SR2000
Stor kapacitet, robust design  
og mange tekniske egenskaber 
 

SR1301
Ride-on feje-/sugemaskine til 
daglig industriel rengøring 
 

SW8000
Professionel fejemaskine der 
aldrig svigter dig 
 

CS7000
Hybrid og ePower drevet kombineret 
fejemaskine og gulvvasker  
 

CR1500
Kraftfuld rengøring til krævende 
opgaver 
 

FM400 L/H
Brugervenlig skuremaskine til  
daglig rengøring 
 

BU500 
Til højglanspolering og  
overfladebehandling 
 

BU800
Polermaskine med selv- 
regulerende rondeltryk 
 

UHR70-1700
Ride-on polermaskine i 
topklasse 
 

FM400 D
Skuremaskine med  
to hastigheder 
 

AX14
Tæpperenser til ethvert 
behov 
 

AX410
Dybderengøring såvel som daglig 
vedligeholdelse 
 

Nilfisk professionelle rengøringsmaskiner

Feje-/sugemaskiner

Kombimaskiner

Skure og polermaskiner

Tæpperensere
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Nilfisk Danmark A/S
Sognevej 25, 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 23 40 50, Fax: +45 43 23 40 60
kundeservice.dk@nilfisk.com, www.nilfisk.dk

Læs mere på www.nilfisk.dk

GRATIS
ServiceTjek • Udvidet garanti

NÅR DU VÆLGER NILFISK, ER DER NOGLE FORDELE, 
DER ER INKLUDERET I PRISEN. TILMELDER DU DIN 
RENGØRINGSMASKINE NÅR DU KØBER DEN, FÅR 
DU AUTOMATISK DISSE FORDELE.* 

GRATIS SERVICE TJEK - HOS DIG 
•			Vi	kontrollerer	maskinens	funktioner,	så	du	sikres 

optimal rengøringsresultat 
•			Info	om	korrekt	anvendelse	af	maskinen 

fra servicemontøren
•		Optimeret	levetid	på	maskinen

UDVIDET GARANTI - 24 MDR. I STEDET FOR 12 MDR. 
•		Registrer	din	maskine	indenfor	30	dage	efter	købet
•		Tegn	en	serviceaftale

  SÅDAN GØR DU
•			Registrer	din	nye	maskine	når	du	køber	den,	eller	 

umiddelbart efter
•		Du	kan	bede	forhandleren	om	at	gøre	det
•			Du	kan	gøre	det	selv	-	på	www.inclusiveplus.nilfisk.dk

* ENKELTE PRODUKTER ER IKKE OMFATTET 
InclusivePlus dækker rengøringsmaskiner til professionel brug. Der er dog nogle få undtagelser: kommercielle støvsugere, mindre rengøringsmaskiner, singlediskmaskiner og mindre koldtvandsrensere.

Besvar et spørgsmål på  
nilfisk.dk og deltag i  
konkurrencen om 3 stk.  
Nilfisk Smart vinduesvaskere.  
 
Se hvordan på: www.nilfisk.dk

Konkurrencen slutter den 31.01.2016

Deltag i konkurrence

Forhandler


