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Dwusilnikowy odkurzacz kolumnowy przeznaczony do 
odkurzania dywanów i wykładzin tekstylnych. Dzięki wy-
posażeniu szczotki w osobny silnik, wyjątkowo skutecznie 
usuwa silnie przylegające znieczyszczenia (np. włosy, sierść 
czy nici). Dzięki szerokim głowicom szczotkowym charak-
teryzuje się dużą wydajnością powierzchniową zachowu-
jąc przy tym niewielką masę.

Kompaktowy odkurzacz profesjonalny do dywanów, wy-
kładzin i podłóg twardych. Doskonale sprawdza się na 
małych i średnich powierzchniach. Charakteryzuje się 
wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą 
obsługą. Szczególnie polecany firmom sprzątającym oraz 
personelowi dbającemu o czystość hoteli i biur.

CV 38/2 1 590 zł*
Szerokość robocza (mm) 380

Wydatek powietrza (l/s) 48

Podciśnienie (mbar/kPa) 250/25
Pojemność zbiornika (l) 5,5

Ciężar (kg) 9,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 351x391x1215
Wyposażenie dodatkowe

Worki � zelinowe 10 szt.

Filtr HEPA

T 10/1 590 zł*
Wydatek powietrza (l/s) 61

Podciśnienie (mbar/kPa) 244/24,4

Pojemność zbiornika (l) 10
Przewód zasilający (m) 10

Ciężar (kg) 6

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 355x310x385
Wyposażenie dodatkowe

Worki � ltracyjne 10 szt.

Zestaw ssawek •

CV 38/2T 10/1
• worki papierowe 
• zestaw ssawek

• � ltr HEPA
• worki � zelinowe



Pieczęć sprzedawcy:

Puzzi 10/1 TAK 2 300 zł

Puzzi 10/2 Adv TAK 3 690 zł

T 10/1 TAK 590 zł

CV 38/2 TAK 1 590 zł
*cena netto, należy doliczyć 23% VAT

**szczegóły w tabelach parametrów urządzeń

Niezawodny model o wysokiej wydajności powierzchnio-
wej wyposażony w gniazdo do podłączenia elektroszczot-
ki PW 30/1, która zwiększa wydajność czyszczenia nawet 
do 80% i wpływa na poprawę jego rezultatów. Doskonale 
sprawdza się w hotelach, biurowcach. Polecany firmom 
zajmującym się czyszczeniem kontraktowym.

Profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające prze-
znaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapi-
cerek tekstylnych. Dogłębnie czyści runo usuwając nie-
przyjemny zapach i przywracając wykładzinie świeży 
wygląd. Pozostawia jedynie niewielką wilgoć resztkową 
po przeprowadzeniu prac czyszczących.

Puzzi 10/2 Adv 3 690 zł*
Napięcie (V) 220 - 240

Wydajność teoretyczna (m²/h) 45

Wydatek powietrza (l/s) 54
Podciśnienie (mbar/kPa) 220/22

Wydajność spryskiwania l/min 2

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 705x320x435
Wyposażenie dodatkowe

CarpetPro RM 760 10 kg

CarpetPro RM 763 1 l

Puzzi 10/1 2 300 zł*
Napięcie (V) 220 - 240

Wydajność teoretyczna (m²/h) 25

Wydatek powietrza (l/s) 54
Podciśnienie (mbar/kPa) 220/22

Wydajność spryskiwania l/min 1

Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 10/9

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 705x320x435
Wyposażenie dodatkowe

CarpetPro RM 760 10 kg

Puzzi 10/2 AdvPuzzi 10/1
• CarpetPro RM 763
   płyn do płukania 

• CarpetPro RM 760
   środek czyszczący

• CarpetPro RM 760
   środek czyszczący
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