Nilfisk voorjaarscampagne
– Een lente vol voordeel

Gratis
Nilfisk voor thuis
óf op het
werk*

SW250

AERO 21-01PC

Combi
Washer Plus

Easy 36V

Let's change it for the better.

AERO 21-01 PC

ATTIX 50-01 PC

107406600

302003411

•

Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%

•

Reservoirinhoud van 47 liter

•

MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel

•

Laag geluidsniveau dankzij SilentPower

•

Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel
en accessoires

•

Filterreinigingssysteem: PushClean (PC)

•

Stabiele basis en ergonomisch design

•

Blaasfunctie

Actieprijs

Actieprijs

€125,-

€475,-

Prijs

€164,-

Prijs

€597,-

MC 3C-150/660 XT (230V)

MC 4M-180/740 XT

MC 5M-200/1050 XT

107146380

107146410

107146716

•

Compacte koudwaterhogedrukreiniger

•

Compacte koudwaterhogedrukreiniger

•

•

10 meter hogedrukslang op
handige haspel

•

Eenvoudig te verplaatsen door het
robuuste ontwerp en de grote wielen

Krachtige koudwaterhogedruk
reiniger met 200 bar

•

Grote wielen voor gemakkelijk
verplaatsen

•

15 meter hogedrukslang op handige
haspel

Slanghaspel met 15 meter
versterkte slang

•

•

Nooit meer lansen verwisselen
door de ergonomische 4-in-1 lans

Robuust, veelzijdig, geschikt voor
zwaardere toepassingen in de bouw
of de agrarische sector

•

Gratis*

Gratis*

AERO 21-01PC

AERO 21-01PC

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

€975,-

€1.249,-

€1.999,-

Prijs

Prijs

Prijs

€1.252,-

€1.604,-

€2.595,-

MH 3C-180/780 PAX

MH 4M-200/960 FAX EU

ATTIX 961-01

107146891

107146922

302002900

Compacte warmwaterhogedruk
reiniger met 180 bar

•

•

Brandstofbesparende EcoPower boiler

•

•

Ideaal voor de lichtere
werkzaamheden in de automotive
of de landbouw

Door vier grote wielen eenvoudig
te verplaatsen

•

Geschikt voor de zwaardere taken

•

Mid-range warmwaterhogedruk
reiniger met 200 bar

Gratis*

Gratis*

Easy 36V óf
Combi óf AERO
21-01PC

Easy 36V óf
Combi óf AERO
21-01PC

•

RVS reservoir van 70 liter

•

Twee krachtige motoren

•

Toerenregelaar en inclusief
38 mm zuigset

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

€2.750,-

€3.349,-

€1.375,-

Prijs

€3.604,-

Prijs

€4.896,-

Prijs

€1.756,-

SC351 FPK

SC401 B FPK

SC2000 FPK

9087341020

9087390020

9087411020

•

Handig: zowel voor- als achteruit
schrobben

•

Compact ontwerp en gemakkelijk te
manoeuvreren

•

53 cm schrobbreedte,
hoge werksnelheid 6 km/u

•

Full package, dus direct gebruiksklaar

•

•

•

Ideaal voor het reinigen van smallere
ruimtes tussen, onder, en achter
meubels of stellingen

Reinigingsmiddelen doseersysteem
voorkomt overdosering – spaart het
milieu en verlaagt de operationele kosten

Ideaal voor dagschoonmaak,
laag geluidsniveau

•

•

Full package, dus direct gebruiksklaar

•

De Nilfisk SilenTech™ technologie
verlaagt het geluidsniveau van 65dB(A)
– tot 60dB(A) in de fluisterstand

Consistente reiniging, verbruik
van chemie en water is afhankelijk
van de rijsnelheid

Gratis*

SW250

Easy 36V óf
Combi óf AERO
21-01PC

Actieprijs

Actieprijs

Actieprijs

€2.699,-

€3.649,-

€8.500,-

Prijs

€3.713,-

Prijs

N202_0006_V2 08/2020

Easy 36V óf
Combi óf AERO
21-01PC

Gratis*

Prijs

€5.512,-

1718 3/2021

Gratis*

€11.240,-

De kracht van een Nilfisk reinigingsmachine:

*ACTIEVOORWAARDEN
• Mail uw aankoopfactuur naar info.nl@nilfisk.com en wij sturen
uw gratis Nilfisk machine zo snel mogelijk op naar uw dealer.
• Uiterste inzenddatum aankoopfactuur is 02-07-2021. Elke
aankoopfactuur die niet voldoet aan de algemene voorwaarden
van de actie of welke na 02-07-2021 middernacht naar Nilfisk is
gemaild, zal beschouwd worden als ongeldig en zal onveranderlijk
weerhouden worden.

VOOR

• Aanbod uitsluitend geldig voor aankopen in Nederland, door
professionals wonende in Nederland en uitsluitend op de vermelde
machines uit deze actie.
•

Aanbod uitsluitend geldig bij officiële en deelnemende dealers
en niet cumuleerbaar met andere lopende commerciële acties.

• Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
• Druk-en zetfouten voorbehouden.
•

De looptijd van deze actie is van 22 maart 2021 tot en met
19 juni 2021 en is niet inwisselbaar voor contanten.

Uw Nilfisk dealer

NA
Bekijk al onze reinigingsmachines op
www.nilfisk.nl

Let's change it for the better.

