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MOP ELECTRIC FC 3 CORDLESS

Beneficii: 

- Curăță doar cu apa curată 
- Murdăria nu este răspândită, ci absorbită și 

depozitată în rezervorul pentru apă murdară 
- Rezultate cu 20% mai bune de curățare decât în 

cazul mopului clasic 
- Economisește până la 90% apă în comparație 

cu metoda convențională (mop și găleată) 
- Manevrabilitate excelentă, ajunge cu ușurință 

sub obiectele de mobilier datorită capului de 
curățare cu articulație pivotantă 



APARAT DE CURĂȚAT CU ABUR SC 3 PREMIUM 

Beneficii: 

- Elimină 99,99% dintre toate bacteriile obișnuite, 
chiar si noul Coronavirus 

- Curățare și dezinfectare fără substanțe chimice  
- Aburul poate fi reglat in funcție de tipul 

suprafeței si de gradul de murdărie 

Aplicații: 
- Pardoseală 
- Rosturi 
- Obiecte sanitare 
- Hotă, aragaz, plită 
- Clanțe  
- Covoare 



SET CURĂȚARE GEAMURI – WV 6 + KW 4 

WV 6 – aspirator pentru geamuri 
KW 4 – aparat de curățat geamuri cu vibrații  

Beneficii: 

- Curățare fără urme 
- Încărcare rapidă 
- Timp mai mic de încărcare pentru un timp mai îndelungat de 

funcționare 
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă decât prin 

metode convenționale. 
- Utilizatorul nu intră în contact cu apa. 
- Noua lamelă de aspirare cu tehnologie specială din silicon lichid 

permite o utilizare ușoară iar rezultatul este fără urme. 

Suprafețe: geamuri, blaturi de bucătărie, faianță, cabine de duș, 
plite ceramice, oglinzi 



ASPIRATOR VERTICAL VC 4S CORDLESS

Beneficii: 

- Aspirator vertical fără fir și fără sac  
- Foarte practic datorita dimensiunilor reduse   
- Ocupă spațiu redus de depozitare 
- Manevrabilitate excelentă, ușor de aspirat in 

jurul obiectelor de mobilier datorită duzei de 
podea cu rotire de 180°  

- Zgomot redus pentru o utilizare confortabilă  
- Evacuează aer curat datorită filtrului HEPA 
- Timp de funcționare de până la 60 de minute în 

modul Eco. 

Aplicații: 
- Aspirare pardoseli și covoare 
- Aspirare saltele și canapele 
- Curățare dulapuri si pereți 
- Curățarea interiorului mașinii  



APARAT DE CURĂȚAT CU ABUR SC 3 UPRIGHT EASYFIX PREMIUM

Beneficii: 

- Aparat de curățat cu abur pentru toate tipurile 
de pardoseală 

- Elimină 99,99% dintre toate bacteriile obișnuite, 
chiar si noul Coronavirus 

- Curățare si dezinfectare fără substanțe chimice  
- Aburul poate fi reglat in funcție de tipul 

suprafeței (lemn, gresie, covor) 
- Timp scurt de încălzire (30 sec) 



ASPIRATOR VERTICAL VC 5

Beneficii: 

- Putere mare de aspirare (4 trepte de putere) 
- Foarte practic datorita dimensiunilor reduse  
- Ocupă spațiu redus de depozitare 
- Manevrabilitate excelentă, ușor de aspirat sub 

obiectele de mobilier 
- Nu necesită saci de filtrare 



MATURA ELECTRICĂ KB 5 

Beneficii: 

- matură electrică fără fir 
- curățare optima pe podele si covoare 
- iți permite să lucrezi fără să te apleci 
- este gata de utilizare mai rapid decât un aspirator 
- racord flexibil pentru manevrare ușoară chiar si sub 

obiectele de mobilier 
- container pentru murdărie detașabil 
- utilizatorul nu intră in contact cu murdăria



ASPIRATOR USCAT VC 3 PREMIUM

Beneficii: 

- Aspirator fără sac – nu necesită înlocuirea 
sacilor de filtrare  

- Potrivit pentru alergici datorita filtrului HEPA 
care retine praful  fin, polenul, alergenii - aerul 
evacuat este mai curat  

- Accesorii potrivite pentru aspirare in spații 
înguste 



ASPIRATOR UMED-USCAT WD 3 PREMIUM

Beneficii: 

- Pentru aspirare umedă si uscată, fără 
schimbarea filtrului. 

- Funcție de suflare (potrivita atunci când nu este 
posibila aspirarea) 

- Îndepărtarea murdăriei fără efort, de exemplu 
de pe suprafețele de pietriș. 

- Eficient din punct de vedere energetic, consumă 
doar 1000 W  

- Recipient din otel inoxidabil, de 17 l, rezistent la 
șocuri



ASPIRATOR USCAT VC 2

Beneficii: 

- Ideal pentru curățarea in profunzime a 
pardoselilor, a covoarelor si chiar a suprafețelor 
delicate 

- Potrivit pentru alergici datorita filtrului HEPA 
care retine praful  fin, polenul, alergenii - aerul 
evacuat este mai curat  

- Accesorii potrivite pentru aspirare in spații 
înguste 


