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do sprzątania



System certyfikacji jest bardzo rozbudowany. Branży spożywczej oferujemy najważniejszy certyfikat – państwowego Zakładu Higieny, 
objęte są nim odkurzacze oraz urządzenia czyszcząco – szorujące. Zdobyliśmy również prestiżowy certyfikat tÜV rheinland – grupy, która 
zajmuje się certyfikowaniem nowoczesnych technologii i urządzeń. posiadanie tego certyfikatu wyróżnia nas spośród konkurencji. Mo-
żemy się również poszczycić wysokiej klasy Certyfikatem Instytutu Energetyki, który dopuszcza nasze urządzenia do prac pod wysokim 
napięciem do 36 kV. oczywiście wszystkie nasze urządzenia posiadają również podstawowy certyfikat, którym jest Certyfikat Europejski. 
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od 1996 roku zajmujemy się kompleksowym wyposażeniem przedsiębiorstw w profesjonalne urządzenia sprzątające oraz wysokiej jakości 
środki chemiczne do utrzymania czystości przez ten czas zaufały nam tysiące klientów w całej polsce.

w naszej ofercie znajdą państwo wysokiej jakości maszyn sprzątające i czyszczące włoskich marek, których to jesteśmy wyłącznym dystry-
butorem na terenie polski. wszystkie produkty dostarczamy w najlepszej cenie producenta oraz gwarantowanej najwyższej jakości.  Nasza 
oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów, a także dbają o zdrowie swoje oraz swoich 
pracowników. 

Jesteśmy producentem profesjonalnej chemii czyszczącej na licencji FaBE – światowego lidera w tej dziedzinie. 

pod marką chemiczną grizzly – polska, kryją się najwyższej jakości produkty chemiczne do niemal każdej gałęzi przemysłu oraz wiele środ-
ków czyszczących przeznaczonych do codziennego użytku. wszystkie nasze produkty zostały dokładnie przebadane i wykazują wysoką 
skuteczność działania. to Formuła 1 wśród środków chemicznych. 

Nasza firma dysponuje siecią ponad 40 regionalnych przedstawicielstw, które służą państwu profesjonalnym doradztwem technicznym 
i handlowym oraz sporządzą najkorzystniejszą ofertę uwzględniającą obowiązujące promocje, bezpłatnie przeszkolą personel, a jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, obejmą państwa firmę opieką serwisową. 

Zapraszamy do zapoznania się z nową jakością sprzątania z produktami Grizzly – Polska. 

otwieramy przed państwem ten katalog z nadzieją, że rozpocznie on nowy standard utrzymania czystości w państwa firmie. Nasza oferta 
skierowana jest do wszystkich tych, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów. 

Firma grizzly polska uczestnicząc w ogólnopolskim programie wiarygodna Firma wprowadziła i stosuje pro-
fesjonalne standardy w prowadzonej działalności. 

Na podstawie prowadzonej w sposób ciągły weryfikacji ocen udzielanych firmie, Certyfikat potwierdza wysoką 
wiarygodność wyróżnionej firmy oraz zachowanie najwyższej jakości w zakresie obsługi klienta. 

Grono klientów – zadowolonych 
i usatysfakcjonowanych użytkowników Systemu 
Grizzly nieustannie się powiększa zatem dołącz
do niego już dziś!

O firmie

CELE GRIZZLY

klient grizzly jest typowym, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, który ma potrzeby sprzątania, dezynfekcji i utrzymania czystości. 
klienci mogą być różni z różnymi potrzebami w zakresie utrzymania czystości i higieny przy jednoczesnej przynależności do wszystkich 
sektorów produkcyjnych.  właśnie problemom tych ludzi grizzly wychodzi naprzeciw. 

Zaliczmy do nich przede wszystkim:
 ●  Sektor mechaniczny – tokarnie, warsztaty samochodowe, blacharskie, zakłady złotnicze, ślusarskie, szlifierskie itp.
 ● Sektor publiczny – bary, rzeźnie, piekarnie, hotele, restauracje, kościoły, sale gimnastyczne, dyskoteki, sklepy, jednostki użyteczności 

publicznej, instytucje państwowe (urzędy, straż pożarna, ośrodki sportu) itp.
 ● Sektor zróżnicowany – szwalnie, zakłady szewskie, przędzalnie,  

stolarnie, zakłady oczyszczania miasta, kamieniarskie, tapicerskie itd.
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1. wąż kompletny o średnicy  38 
    o długości 2,2 m
2. szczotka erGo z końcówką
3. łącznik krzywiony  38
4. końcówka płaska
5. przedłużka 80 cm  38
6. rura do miotły
7. końcówka do odkurzania na sucho - dry
8. końcówka do odkurzania na mokro - wet
9. ciągnik elektryczny

1

2
3

4
5 6

7 8
9

Wyposażenie podstawowe modeli odkurzaczy: AMON (30 L), ATON (60 L), PENTA (100 L)

Charakterystyka techniczna

Amon Aton

Silnik
auto wentylowany, izolacja Klasa ii,

zabezpieczenie przed przegrzaniem Klasa B +
zabezpieczenie termiczne 18.000 obrotów /minutę

Głowica turbina obrotowa (dwustopniowa) system by-pass

Zasilanie 230 V

Max pobór mocy 900 w

Siła ciągu 41 l/s (powietrze), 150 l/min. (woda)

Podciśnienie 2300 mm / h2o

Wymiary 520  x 740 h mm 520  x 950 h mm

Waga 9,80 kg 11,83 kg

Pojemność zbiornika 30 l 60 l

Głośność 50 dB

Filtry

• WET ze stali nierdzewnej Inox 304 do pracy
na mokro z pływakiem rozpoznającym pianę.

• DRY (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy 
na sucho (materiał 

na prawie wyłączności).
Filtrowanie 2 mikrony.

• W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) 
oraz filtr 0,5 mikrona.

Amon i Aton – modele, które łączą w sobie dużą siłę ssącą, 
lekkość, energooszczędność, wszechstronność oraz jakość 
wykonania. oba modele różnią się wyłącznie pojemnością 
zbiorników (30 i 60 litrów), który wykonany jest z najwyż-
szej klasy polipropylenu, materiału odpornego na gruz, 
szkło, opiłki i wióry metalowe, sole, kwasy, oleje, a także 
wysokie temperatury. unikalna technologia podciśnienia 
sprawia, że prezentowane modele znakomicie nadają się 
do przemysłu jak i gospodarstwa domowego. Czyszczą pie-
ce i kominki, można nimi odkurzać samochody osobowe 
i dostawcze, maszyny i urządzenia. odkurzają odpady po-
produkcyjne, wióry, trociny, pyły i kurze produkcyjne oraz 
remontowe. oba modele pracują także na mokro zasysając 
wodę, błoto, smary, oleje, farbę oraz pianę. Siłą podciśnienia 
udrażniają zapchane zlew, umywalki, brodziki i kratki ście-
kowe. przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki znakomi-
cie czyszczą dywany, a przy zastosowaniu przedłużek, moż-
na nimi odkurzać instalacje wentylacyjne, oświetleniowe, 
elektryczne oraz konstrukcje na wysokości nawet 8 me-
trów. odkurzacze posiadają atesty pZH i są dopuszczone 
do bezpiecznej pracy w przemyśle spożywczym. 

AMON I ATON

Odkurzacze przemysłowe
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Odkurzacze przemysłowe

Penta – profesjonalny odkurzacz przemysłowy, który lepiej od innych w trybie natychmiastowym oddaje 
siłę Systemu grizzly. pojemnik o pojemności 100 litrów, wykonany jest najwyższej klasy polietylenu, ma-
teriału odpornego na gruz, szkło, opiłki i wióry metalowe, sole, kwasy, rdzę, a także wysokie temperatury. 
odkurza wszystko co zmieści się w rurę ssącą: pyły, odpady poprodukcyjne, płyny, oleje, smary, błota, 
trociny, gruz, opiłki itp. uniwersalna głowica daje różnorodne możliwości zastosowania, również pracy ze 
standardowymi beczkami 200 litrowymi. Jest odkurzaczem bardzo pojemnym, silnym i trwałym. 

Charakterystyka techniczna

Silnik
auto wentylowany, system by-pass izolacja Klasa 
ii, zabezpieczenie przed przegrzaniem Klasa B + 

zabezpieczenie termiczne 20.000 obrotów /minutę

Głowica turbina obrotowa (dwustopniowa)

Zasilanie 230 V

Max pobór mocy 1200 w

Siła ciągu 75 l/s (powietrze), 170 l/min. (woda)

Podciśnienie 2400 mm / h2o

Wymiary 600  x 1170 h mm

Waga 19,10 kg

Pojemność zbiornika 100 l

Głośność 56 dB

Filtry

• WET ze stali nierdzewnej Inox 304 do pracy
na mokro z pływakiem rozpoznającym pianę.

• DRY (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy 
na sucho (materiał 

na prawie wyłączności).
Filtrowanie 2 mikrony.

• W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) 
oraz filtr 0,5 mikrona.

PENTA

200 L
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Model GIANT PENTA GIANT ARGO ARGO
(bez wózka)

ARGO 
(na wózku)

Silnik
scl V6 mor 2900-3500 rpm me.,  

2 poli – Kw. 3,0’3,45 (cV 4,08’4,70) V/400/50 
265/460/60 B54 119 ci.F trop ip55

auto wentylowany, 
system by-pass, 
izolacja Klasa i, 

zabezpieczenie przed 
przegrzaniem Klasa 

B zabezpieczenie 
termiczne, 20.000 
obrotów/minutę

auto wentylowany, 
system by-pass, 
izolacja Klasa i, 
zabezpieczenie 

przed przegrzaniem 
Klasa B+ zabezpie-
czenie termiczne, 
21.000 obrotów/

minutę

Głowica - turbina obrotowa (trzystopniowa)

Zasilanie 430 3n 50 hz 230 V

Max pobór mocy 2850 w 1500 w

Siła ciągu 102 l/s powietrza; 255 l/m wody

Podciśnienie 3300 mm / h2o 3300 mm / h2o 3500 mm / h2o 3300 mm / h2o

Wymiary 138 x 75 x 133h cm 138 x 75 x 156h cm 79 x 133h cm 87 x 79 x 153h cm

Waga 86 kg 70 kg 47 kg 50 kg

Pojemność 
zbiornika 100 l 200 l

Głośność 70 dB 75 dB 70 dB 70 dB

Filtry

� dry (kanadyjski) ze specjalnej włókniny do pracy na sucho 
(materiał na prawie wyłączności). Filtrowanie 2 mikrony.

� wet ze stali nierdzewnej inox 304 do pracy na mokro z pływakiem rozpoznającym pianę.
� W opcji dostępne filtry: absolutny (HEPA) oraz filtr 0,5 mikrona.

1. wrzut uniwersalny
2. wąż evaflex  50 (bez końcówek)
3. łącznik węża z końcówkami  50
4. końcówka płaska  50
5. końcówka ergo gumowa

1

2 3

4

5

Wyposażenie podstawowe modeli odkurzaczy:
ARGO (200 L), GIANT ARGO (200 L),  
GIANT PENTA (100 L)

Odkurzacze przemysłowe
GIANT PENTA, ARGO I GIANT ARGO
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Dlaczego odkurzacze Grizzly?

1) wymienialność pojemników.
2) Najmocniejsze odkurzacze w swojej klasie przy jednoczesnym bardzo małym poborze prądu.
3) wytwarzają bardzo duże podciśnienie, dzięki czemu potrafią wciągnąć niemal każdy rodzaj zanie-

czyszczeń.
4) Siła ssąca pozwala na pracę z wężami o długości do 20 metrów.
5) posiadają znakomicie rozwiązany system chłodzący by-pass umożliwiający pracę ciągłą oraz odku-

rzanie zanieczyszczeń o wysokiej temperaturze.
6) posiadają zabezpieczenia przed przepełnieniem i zalaniem zewnętrznym, dzięki czemu mogą pra-

cować bez względu na warunki atmosferyczne.
7) Swoją wysoką klasę potwierdzają otrzymane liczne certyfikaty jakości z niemieckim certyfikatem 

jakości tuV.
8) Modele 30, 60 i 100 litrów workują odkurzane zanieczyszczenia w standardowe worki na śmieci. 

każdy odkurzacz grizzly wyposażony jest w unikatowy, opatentowany samoczyszczący filtr ze stali 
INoX 304 do pracy na mokro ze strukturą w kształcie plastra miodu.

9) odkurzacze grizzly wyposażone są w unikatowe samoczyszczące kanadyjskie filtry materiałowe 
o przepustowości 2 mikrony o żywotności nawet 10 lat z możliwością prani w pralce.

10) Szeroka gama pojemności od 30 do 200 litrów z wygodnym mechanizmem wahadłowym do 
opróżniania.

11) Zbiorniki wykonane z polipropylenu oraz polietylenu materiałów odpornych na uderzenia, od-
kształcenia, różnice temperatur oraz wszelkiego rodzaju odpady produkcyjne.

12) Zbiorniki nie nagrzewają się, nie przewodzą prądu, nie rdzewieją, nie wchodzą w reakcje chemiczne 
przy odkurzaniu kwasów i zasad.

13) odkurzacze grizzly są niezwykle lekkie – odkurzacz o pojemności 100 litrów waży zaledwie 20 kg, 
dzięki czemu są łatwe w transporcie i przemieszczaniu.

14) każdy odkurzacz może pracować z wężami o różnej średnicy od fi 323 do fi 50 bez konieczności 
stosowania skomplikowanych reduktorów.

15) odkurzacze seryjne wyposażone są w super elastyczne węże Evaflex – nie odkształcają się i nie pę-
kają.

16) węże można w prosty sposób łączyć za pomocą łączników.
17) wszystkie odkurzacze pracują na sucho i mokro, zmiana pracy trwa kilkanaście sekund.
18) do każdego modelu można podłączyć zestaw lekkich przedłużek z polipropylenu do odkurzania 

na wysokości (ściany, lampy, sufity, instalacje elektryczne).
19) do każdego modelu można podłączyć zestaw do profesjonalnego mycia szyb lub zestaw 200 stopni 

do odkurzania w wysokiej temperaturze.
20) posiadają Certyfikat Instytutu Energetyki do odkurzania instalacji pod wysokim napięciem do 

36 kV.
21) Modele 100 i 200 litrowe mogą pracować na standardowych beczkach 200 litrowych, używając ich 

jako zbiorniki.
22) Istnieje możliwość zastosowania worków jutowych do separowania zanieczyszczeń stałych od płyn-

nych (np. odzyskiwanie chłodziwa, oleju).
23) Zastosowany ciągnik elastyczny utrzymuje odkurzacz w pionowej pozycji chroniąc go przed prze-

wróceniem.

Silnik systemów pochłaniaczy Grizzly Amon, Aton i Penta są 
skonstruowane według norm CEE z podwójną izolacją, termo wy-
łącznikiem i kompatybilnością elektromagnetyczną.

Systemy grizzly posiadają znaki jakości: unii Europejskiej – CE, 
niemiecki – tuV, szwajcarski – S, polski Zakład Higieny – pZH oraz 
CErtYFIkat ENErgEtYCZNY dopuszczający do pracy przy urzą-
dzeniach pod napięciem do 36 kV (opcja).

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości – 
to najbardziej uniwersalne odkurzacze 
dostępne na rynku!!!

ChARAkTERySTykA Z PRAWEM WyłąCZNOśCI SySTEMu.
DLACZEGO WybRAć ODkuRZACZ GRIZZLy.

System Grizzly mieści się w głowicy z wymienionymi korzyściami:
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Specjalny zestaw odporny na wysokie temperatury, można pod-
łączyć do każdego modelu odkurzacza grizzly. Zestaw 200⁰C 
umożliwia bezpośrednie odkurzanie gorącego pyłu, odpadów 
poprodukcyjnych oraz cieczy. Zestaw ten znakomicie sprawdza 
się w piekarniach i cukierniach, szybko i dokładnie czyszcząc pie-
ce piekarnicze bez konieczności ich schładzania czy wyłączania. 

w skład zestawu wchodzi:
 ● wąż wzmocniony (odporny na temperaturę do 200⁰C) – 2,20 

metra.
 ● rury stalowe – 2 metry (z możliwością przedłużenia).
 ● wlot do odkurzacza ze specjalnego tworzywa.
 ● końcówka zbierająca ze specjalnej mieszanki silikonu (szero-

kość 42 cm).

Zestaw 200⁰C w połączeniu z odkurzaczem grizzly pozwala 
utrzymać czystość w miejscu produkcji zgodnie z wymogami 
HaCCp.

Zestaw do mycia szyb kIT IDRINA pozwala na perfekcyjne 
i szybkie czyszczenie dużych powierzchni szklanych oraz 
pokrytych płytkami ceramicznymi. wykorzystaliśmy dużą moc 
ssania naszych odkurzaczy i stworzyliśmy zestaw do mycia szyb, 
który podłącza się bezpośrednio do odkurzacza. wszelki brud 
znajdujący się na szybie zostaje zassany do odkurzacza, a szyba 
pozostaje idealnie sucha i czysta (bez żadnych smug)., w czym 
pomaga będący w zestawie środek Brilligrizzly.  

w skład zestawu wchodzi:
 ● wąż Ø 32 o długości 3 metrów.
 ● 2 przedłużki.
 ● Ściągawka wraz z zapasową gumą.
 ● 1 litr koncentratu Brilligrizzly (proporcja 1:1000).

Zestawy
Zestaw 200ºC Zestaw KIT IDRINA
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Filtry i głowica

Filtr jest fundamentalną częścią systemu odkurzającego, ponieważ jest jak siatka, która ma za zadanie zatrzymać jak najmniejsze cząstecz-
ki kurzu i pyłu, które zostaną pochłonięte i uwięzione w pojemniku odkurzacza. Jeżeli filtr nie jest skuteczny, kurz i pył odkurzany zostanie 
ponownie wydalony do otoczenia., zanieczyszczając środowisko pracy. w ten właśnie sposób gromadzi się w zakamarkach, powodując po-
ważne straty w utrzymaniu czystości i higieny, które mieliśmy zamiar uzyskać przy pomocy odkurzacza. podsumowując, im bardziej gęsta 
jest siatka, którą uda się stworzyć przy pomocy filtra, tym mniejsza będzie ilość cząsteczek przedostających się na zewnątrz. 

Filtry grizzly są na tyle skuteczne, że potrafią zatrzymać cząsteczki do rozmiarów 
2 mikronów* lub (możliwość wyboru), aż do 0,5 mikrona*. ponadto powłoka filtra igło-
wana jest specjalną metodą, która uniemożliwia cząsteczkom „uciekanie” przez szcze-
liny włókna, które przechodząc naraziłyby na ryzyko utraty mocy ssącej urządzenia. 

NIE tYlko włókna, z których są zbudowane filtry grizzly, mają strukturę odmienną od 
tradycyjnych włókien cylindrycznych. w ten sposób „siatka” staje się jeszcze bardziej 
gęsta! do celów specjalnych jesteśmy w stanie dostarczyć filtry HEpa z możliwością 
filtracji 99,999% dla cząsteczek do 0,3 mikrona*. 

*1 mikron = 0,001 mm

głównym elementem odkurzacza grizzly jest głowica, która mieści w sobie wszystkie 
najważniejsze elementy, tj.: silnik (power unit) by-pass, wlot ssania, pływak do rozpo-
znawania płynów i piany, filtr wodny oraz filtr 2 mikrony do kurzu i pyłów. grizzly zasto-
sowało unikatową technologię chłodzenia silnika, co pozwala na ciągłą pracę odkurza-
cza. to jeden z powodów, dla których urządzenia grizzly tak często wykorzystywane są 
jako odciągi stałe i pracują 24H! głowica odkurzacza model penta, poprzez pierścień 
adaptacyjny oraz głowica odkurzacza model argo (bezpośrednio) może pracować na 
standardowych beczkach 200 litrowych (nawet używanych), bez utraty siły ssącej. 

budowa głowicy:
1. wlot powietrza zasysanego razem z zanieczyszczeniami.
2. Silnik chłodzony na dwa sposoby:
 a. powietrzem zasysanym wraz z zanieczyszczeniami
 b. powietrzem zasysanym z zewnątrz
3. Hydropływak rozpoznający płyny oraz pianę, zabezpieczający silnik przed zalaniem 

(odcina ssanie odkurzacza w momencie, kiedy odkurzacz jest pełen).
4. Filtr wodny ze stali INoX do pracy na mokro (zamontowany na stałe).
5. Filtr kanadyjski (pyłkowy) mocowany za pomocą obręczy mocującej.

FILTRY

GŁOWICA

Filtr 2 mikrony

Filtr 0,5 mikrona

Filtr absolutny

SySTEM 
TRADyCyJNy

włókna
filtrujące tradycyjne

Filtrowanie tradycyjne Filtrowanie grizzly

włókna filtrujące grizzly

EkSkLuZyWNy
SySTEM GRIZZLy

1

3

4 5

2
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Ø 38 Ø 50 Ø 60
wrzut uniwersalny

amon, aton
7538.01

wrzut uniwersalny
penta Ø  50/38

9075.49, 9075.01

końcówka płaska
Ø 38

9075.07

Łącznik węży Ø 38
9075.12

Łącznik krzywiony
Ø 38

9075.14

końcówka drY
9075.39

końcówka wEt
9075.40

przedłużka
80 cm Ø 38

9075.08

wąż Evaflex
dł. 2,20 m

bez końcówek
9075.09

wąż o średnicy Ø 50
i długości 2,2 m

 9075.57

rękojeść łącząca
końcówki Ø 60

 7960.04

rękojeść łącząca
z głowicą Ø 60

 7960.03

końcówka płaska
Ø 60

 7960.02

Łącznik gumowy
czarny Ø 50

 9075.62

końcówka Ergo
gumowa
 9075.64

końcówka płaska Ø 50 
9075.63

wąż FlEX Ø  60
z końcówkami

7960.06

Zestaw pędzli okrągłych
8.14

końcówka
mrówkojad

88.11

Szczotka Ergo
z końcówką

9075.72

końcówka 
obrotowa

Ø 38
9075.70

rura 
do miotły

8.27

Oryginalne akcesoria Grizzly
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Oryginalne akcesoria Grizzly
AKCESORIA

Ciągnik 
elastyczny

9075.41

końcówka specjalistyczna do odkurzania 
dywanów i tapicerek ze specjalnymi

turbinami wenętrznymi zbierającymi 
włosie oraz sierść zwierząt

końcówka do dywanów
aIrSEt
9075.76

Filtr absolutny
amon 9898.01,

aton / penta 9096.01
+ zestaw mocujący

Filtr kanadyjski
2 mikrony 

amon 6002.03,
aton 7502.03,
penta 9002.03

Filtr kanadyjski
0,5 mikrona 

amon 6002.04,
aton 7502.08,
penta 9002.08

końcówka do dywanów
aIrtap (z miotłą)

9075.75

pierścień adaptacyjny
na beczkę 200 l

9000.02

worki z juty
oddzielające

zanieczyszczenia
płynne od ciał stałych

aton 7500.03

komplet worków
pomarańczowych

aton 7502.12,
penta 9002.12

komplet worków
amon 6002.10,
aton 7502.10,
penta 9002.10

końcówka aIrtap
9075.75

posiadamy całą gamę akcesoriów do odkurzaczy grizzly, dzięki którym możliwe jest efektyw-
ne sprzątanie każdego rodzaju zanieczyszczeń. 

tylko oryginalne części grizzly, pozwolą państwu w pełni wykorzystać możliwości naszych 
urządzeń. 

akcesoria do naszych odkurzaczy cechuje niezwykła funkcjonalność, trwałość i wytrzyma-
łość na ścieranie. węże Evaflex są nieodkształcalne i nie pękają. końcówki ssące (wet, dry 
oraz Ergo) mają wymienne gumy oraz szczotki co znacznie obniża koszty eksploatacji. worki 
grizzly są odpowiednio wzmocnione i wytrzymują ciężar do 50 kg. Ciągnik elastyczny, łączy 
wąż z odkurzaczem i zabezpiecza go przed przewróceniem się. 

Części i akcesoria grizzly zakupią państwo w bardzo prosty sposób, telefonicznie w dziale 
Handlowym naszej firmy lub poprzez sieć przedstawicielstw handlowych znajdujących się 
na terenie całego kraju.
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Mniejsze odkurzacze przemysłowe, piorące

Odkurzacze piorące

Fiore 16, Fiore 25 i F42 F1

L 205 i L  450

profesjonalne i jednocześnie małe, lekkie i poręczne odku-
rzacze przemysłowe dostosowane do pracy na mokro i na 
sucho są bardzo dobrą alternatywą dla odkurzaczy prze-
mysłowych wszędzie tam, gdzie nie mamy do czynienia 
z uciążliwym brudem i gdzie kryterium wyboru jest 
przede wszystkim cena.

doskonale sprawdzają się w hotelach, biurach, miesz-
kaniach, sklepach, magazynach i na halach produkcyj-
nych. posiadają bardzo mocne i odporne zbiorniki. Są 
niezbędne w każdej firmie sprzątającej. w pełni wypo-
sażone w akcesoria oraz filtry, posiadają bardzo mocne 
i odporne zbiorniki z tworzywa sztucznego. 

wszystkie posiadają niezbędne certyfikaty.

odkurzacze l205 i l450 idealnie nadają się do czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, 
mebli oraz tapicerki samochodowej. proces czyszczenia polega na rozprowadzeniu środka 
czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym brudem. Me-
toda ta pozwala na dokładne usuwanie brudu, tłuszczu oraz nieprzyjemnych zapachów. do-
skonale sprawdzają się w hotelach, biurach, mieszkaniach, sklepach, magazynach i na halach 
produkcyjnych. posiadają bardzo mocne i  odporne zbiorniki. Są niezbędne w  każdej firmie 
sprzątającej. w pełni wyposażone w akcesoria oraz filtry, posiadają bardzo mocne i odporne 
zbiorniki z tworzywa sztucznego. wszystkie posiadają niezbędne certyfikaty.
Są niezastąpione w  myjniach i  salonach samochodowych, fir-
mach transportowych, hotelach, restauracjach, gospodarstwach 
domowych itp. oba modele posiadają bardzo wytrzymałą pom-
pę rotacyjną oraz elektryczną pompę podającą środek.

możliwość podłączenia do odkurzacza F42 F1 zestawu do pieca (dla piekarni).

Zestaw do pieca (do odkurzacza F42 F1):

1. Końcówka ssąca z gumami silikonowymi
2. przedłużka stalowa z łącznikiem dł. 0,5 m ø40
3. przedłużka stalowa dł. 1 m ø40
4. przedłużka stalowa krzywiona dł. 0,5 m ø40
5. wąż kompletny odporny na wysoką temperaturę o dł. 2 m ø40

1 2 3

5

4

Model Fiore 16 Fiore 25 F42 F1

Moc silnika 1200 w 1100 w 1000 w

Napięcie 220/240 V 220/240 V 220V 50hz 
115V 50hz

Przepływ powietrza 230 m³/h 210 m³/h 210 m³/h

Ciśnienie max 2900 mm/h2o 2300 mm/h2o 226 mBar

klasa bezpieczeństwa 1 1 1

Poziom hałasu 68 dB 71,5 dB 79 dB

Pojemność zbiornika - - -

Zbiornik aBs aBs inoX

Waga 7 kg 12 kg 18 kg

Przeznaczenie odkurzanie na 
sucho

odkurzanie na 
mokro i sucho

odkurzanie na 
mokro i sucho

Model L 205 L 450

Moc silnika 1000 w 2x 1000 w

Przepływ powietrza 210 m³/h 425 m³/h

Ciśnienie max 226 mBar 226 mBar

Poziom hałasu 60 dB 81 dB

Zbiornik na wodę czystą 5 l 23 l

Zbiornik na wodę brudną 11 l 60 l

Zbiornik aBs inoX

Waga 8 kg 30 kg

Przeznaczenie odkurzacz 
piorący

odkurzacz 
piorący
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Odkurzacze „Seria K”

Odkurzacze antywybuchowe AIREX

dostępne w różnych konfiguracjach

ATEX 21,22

profesjonalne odkurzacze przemysłowe o dużej sile ssania! Mały pobór mocy sprawia, iż są 
w pełni energooszczędne. lekkość wykonania a przy tym duża siła działania. Nowoczesny 
design z odnowionymi i wzmocnionymi głowicami.

 ● w 100% wykonane we włoszech
 ● automatyczny / półautomatyczny otrząsacz filtra 
 ● szeroki wybór w zależności od wymogów: zbiorniki od 20l do 75l
 ● do wyboru warianty 1,2, i 3 silnikowe 
 ● mocna i silna podstawa z kółkami wraz ze wspornikiem na akcesoria
 ● filtry bawełniane lub cartridge 
 ● w standardzie akcesoria do pracy na sucho oraz na mokro 
 ● zbiorniki z polietylenu lub ze stali nierdzewnej INoX
 ● w opcji dodatkowej: gniazdo do podłączenia elektronarzędzi, filtry HEpa oraz uchwyt na 

akcesoria

odkurzacz serii kEV został specjalnie zaprojektowany, zbudowany, 
przetestowany i zatwierdzony, jako odpowiedni do zbierania ma-
teriałów sypkich w strefie zagrożenia wybuchem (zgodnie z atEX 
94/9/wE).  do pyłów klasy M, H oraz pyłów palnych i wybuchowych 
klasy St1, St2, St3.

urządzenie zbudowane zostało (zgodnie z BSEN 60335-2-69) na 
bazie nie iskrzącego, elektronicznie komutowanego silnika bezsz-
czotkowego o maksymalnym poborze prądu 9a, z systemem ła-
godnego rozruchu. posiada wyłącznik termiczny do ochrony uzwo-
jeń silnika oraz płytki sterowania. 

Model ARES - 29 ARES - 63 ZEuS - 46

Zastosowanie sucho - mokro sucho – mokro sucho - mokro

Zasilanie 230V 50hz 230V 50hz 230V 50hz

Silnik 1 x 1400w 3 x 1000w 2 x 1000w 
+ pompa wewnętrzna

Zbiornik polietylen polietylen inoX

Pojemność zbiornika 35l 50l 60l

Objętość zbiornika 42l 78l 90l

Siła ssania (powietrze) 61 l/s 180 l/s 118 l/s

Podciśnienie 2600 mm/h2o 2304 mm/h2o 2600 mm/h2o

Poziom hałasu 74 dB 78 dB 78 dB

Wymiary po zapakowaniu 500 x 440 x 750 mm 530 x 590 x 970 mm 520 x 660 x 1100 mm

Waga 9,3 kg 24 kg 36 kg

klasa 2 1 1

Długość kabla 2x1 – 7m 3x1,5 – 7m 3x1,5 – 7m

Typ filtra bawełniany bawełniany bawełniany

Otrząsacz filtra taK taK taK

Standardowe akcesoria Ø40 mm Ø40 mm Ø40 mm

 ● w pełni antystatyczny: wszystkie elementy, kółka, akcesoria, itd.
 ● filtr HEpa klasy H14 o dużej powierzchni filtracji 

(260 dla 145 mm)
 ● komplet antystatycznych akcesoriów 38 mm
 ● wąż o długości 3m
 ● zbiornik ze stali nierdzewnej
 ● zamontowany na wózku wykonanym ze stali nierdzewnej 

z kółkami odprowadzającymi ładunki elektrostatyczne
 ● w ofercie również dostępne odkurzacze do stref 21, 22, zasilane 

pneumatycznie, do pracy na sucho i mokro.

Model AIREX-kEV 20 AIREX-kEV 45

Napięcie 230 V 230 V

Moc 1,15 kw 1,15 kw

Moc znamionowa 1,0 kw 1,0 kw

Przepływ powietrza 210 m3/h 210 m3/h

Podciśnienie 23 (230 mBar) 23 (230 mBar)

Poziom głośności 73,9 dB 72,9 dB

Zbiornik 20 l 45 l

średnica akcesoriów 38 mm 38 mm

Długość węża 3 m 3 m

Długość przewodu zasilającego 10 m 10 m

Zasięg roboczy 28 m 28 m

Wymiary 830x440x440 mm 1080x450x500 mm

Waga 21,2 kg 26,8 kg
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Myjki wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem wody

przedstawiamy państwu myjki wysokociśnieniowe do użytku pro-
fesjonalnego, o wysokich parametrach - z solidną obudową. wy-
posażone są w najwyższej klasy pompy Interpump z ceramiczny-
mi tłokami oraz mocnymi silnikami, od jedno do trójfazowych. w 
ofercie grizzly znajdą państwo najbardziej różnorodną ofertę my-
jek na zimną i gorącą wodę o ciśnieniu roboczym od 100 do 500 
bar oraz bardzo dużej wydajności.

Modele zbudowane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia stabil-
ność oraz wyposażone zostały w manometr do kontroli ciśnienia. 
posiadają najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. większość 

System total Stop – sprzęgło łączące silnik i pompę, które niweluje drgania powstałe podczas rozruchu i pracy urządzenia, a w razie 
problemów odłącza silnik od pompy. kiedy urządzenie używane jest w trybie z grzaniem wody, System total Stop wyłącza zarówno 
pompą wody, jak i paliwa – wentylator i elektroniczny system zapłonu pozostają włączone tak, że kocioł jest gotowy do pracy w momencie 
gdy zaczniemy używać myjki ponownie. Całkowite wyłączenie urządzenia przy zamkniętym pistolecie przedłuża żywotność elementów 
prowadzących ciśnienie.

Myjki wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

myjek posiada najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń chro-
niące je przed uszkodzeniami: systemy total Stop oraz By pass a 
także czujniki braku paliwa, wody itp. wszystkie myjki grizzly do-
stępne są na dużych i wygodnych kołach jezdnych ułatwiających 
ich przemieszczanie podczas pracy. dostosowane do prac w trud-
nych warunkach!

Na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie dopasować urządze-
nie wysokociśnieniowe spełniające najściślej określone kryteria 
wyboru.

Model Zasilanie Max pobór 
mocy

Ciśnienie 
max Wydajność Obroty Temp. wody Wymiary

urządzenia Waga

COMPACT 230V 50hz 2,2 kw 150 bar 480 l/h 2800 rpm

30-100 °c

850x560x800 mm 80 kg

kLASS 12/11 230V 50hz 2,6 kw 120 bar 660 l/h

1450 rpm 1100x660x900 mm

135 kg

kLASS 15/15

230/400V 50hz 
3 fazy

4,5 kw 150 bar 900 l/h 150 kg

kLASS 15/21 5,9 kw 150 bar 1260 l/h 160 kg

kLASS 20/15 5,9 kw 200 bar 900 l/h 160 kg

kLASS 20/21 8,0 kw 200 bar 1260 l/h 180 kg

ARkA 12/11 230V 50hz 2,8 kw 120 bar 660 l/h

1450 rpm 30-100 °c 1070x620x870 mm

100 kg

ARkA 15/14
230/400V 50hz 

3 fazy

4,5 kw 150 bar 840 l/h 110 kg

ARkA 18/12 4,5 kw 180 bar 720 l/h 115 kg

ARkA 20/15 5,8 kw 200 bar 900 l/h 125 kg

DROP 120/11 230V 50hz 2,8 kw 120 bar 660 l/h

1450 rpm 30-100 °c 900x600x860 mm

100 kg

DROP 130/10 230V 50hz 2,8 kw 130 bar 600 l/h 100 kg

DROP 150/14

230/400V 50hz 
3 fazy

4,5 kw 150 bar 840 l/h 110 kg

DROP 160/15 4,5 kw 150 bar 900 l/h 120 kg

DROP 180/12 4,5 kw 180 bar 720 l/h 110 kg

DROP 200/15 5,8 kw 200 bar 900 l/h 120 kg
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Myjki wysokociśnieniowe
bez podgrzewania wody

System By-pass - Zapewnia lepsze chłodzenie oraz brak przeciążeń silnika po puszczeniu pistoletu. Zadaniem tego systemu obiegowego 
jest pozwolić strumieniowi wody wypływającej wrócić do wlotu pompy wodnej w przypadku, kiedy ciśnienie wylotowe przekroczy z 
jakiegokolwiek powodu ustawione wartości. Zawór By-pass jest uruchamiany na przykład wtedy, kiedy wystąpi przeszkoda po dostarczeniu 
wody do pompy (np. zupełnie zapchana dysza), lub za każdym razem, kiedy zwalniamy dzwignie pistoletu w czasie pracy pompy.

Myjki wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody

Model Zasilanie Max pobór 
mocy

Ciśnienie 
max Wydajność Obroty Temp. wody Wymiary

urządzenia Waga

ATOM Eko 230V 50hz 2,2 kw 140 bar 540 l/h 2800 rpm

-

450x250x300 mm 20 kg

ATOM 140/9 230V 50hz 2,2 kw 140 bar 540 l/h 2800 rpm 550x420x530 mm 26 kg

CAyMAN 120/11 230V 50hz 2,2 kw 120 bar 660 l/h

1450 rpm 800x550x940 mm

65 kg

CAyMAN 150/15
230/400V 50hz 

3 fazy

4,0 kw 150 bar 900 l/h

70 kgCAyMAN 150/21 5,5 kw 150 bar 1260 l/h

CAyMAN 200/15 5,5 kw 200 bar 900 l/h

LASER PRO 150/15

230/400V 50hz 
3 fazy

4,2 kw 150 bar 900 l/h

1450 mm 600x800x800 mm

60 kg

LASER PRO 150/21 5,8 kw 150 bar 1260 l/h 70 kg

LASER PRO 200/15 5,8 kw 200 bar 900 l/h 70 kg

LASER PRO 200/21 7,8 kw 200 bar 1260 l/h 80 kg

LASER EkO 120/8 230V 50hz 1,8 kw 120 bar 480 l/h 2800 rpm

530x380x800 mm

40 kg

LASER EkO 120/11 230V 50hz 2,5 kw 120 bar 660 l/h

1450 rpm 

50 kg

LASER EkO 130/10 230V 50hz 2,5 kw 130 bar 600 l/h 55 kg

LASER EkO 150/14 230/400V 50hz 4,5 kw 150 bar  840 l/h 55 kg

RObOT 180/18 silnik honda 
GX390 13 hp 6,6 kw 180 bar 1080 l/h

1450
rpm 990 x550x750 mm

115 kg

RObOT 180/21 silnik honda 
GX390 13 hp 9,5 kw 180 bar 1260 l/h 115 kg

RObOT 200/15 silnik honda 
GX390 13 hp 9,5 kw 200 bar 900 l/h 110 kg
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Maszyny myjąco – suszące prowadzone
EREBU 450 Dlaczego wybrać EREbu 450.... bo nareszcie praca staje 

się przyjemnością, a efekty są widoczne natychmiast.
1. po latach poszukiwań i doświadczeń jest myślą i realizacją 

technologiczną włoskich inżynierów 2012 roku.
2. zastosowano w niej szczotkę o średnicy 45 cm, bez silnika 

napędzającego urządzenie!!! co to oznacza - że urządzenie 
nie potrzebuje dodatkowego silnika do napędu, który 
zużywa energię, a co za tym idzie? większa wydajność 
akumulatorów i umyta powierzchnia.

3. napęd szczotką myjącą.
4. dwa niezależne 30-litrowe zbiorniki na brudną i czystą 

wodę.
5. wskaźnik napełnienia zbiornika czystą wodą wraz 

z detergentem.
6. czujnik rozpoznający poziom zapełnienia brudną wodą 

i wyłączający system.
7. czujnik wskazujący poziom naładowania akumulatorów, 

poziomy: naładowana - częściowo - ładować.
8. wbudowana automatyczna ładowarka umożliwiająca 

ładowanie bez wyjmowania akumulatorów z gniazdka 
znajdującego się w pobliżu ereBu 450.

9. całość wykonana z polipropylenu i stali inoX, materiału 
odpornego na kwasy i zasady, a nie ze stali malowanej 
proszkowo.

10. możliwość regulacji i docisku szczotki, a co za tym idzie jej 
wykorzystanie w całości poprzez obniżanie.

11. listwa zbierająca posiada bardzo łatwy system wymiany 
gumy, która jest jedynym elementem (poza szczotką) 
zużywającym się. Ściągaczka fabrycznie jest wyposażona 
w gumę 4-krotnego użytku!!!!

12. Bardzo łatwy sposób spuszczania brudnej wody.
13. możliwość płukania zbiornika brudnej wody z osadów na 

dnie.
14. system 4 kół do szybkiego transportu maszyny, oraz 

magazynowania bez nacisku i niszczenia szczotki myjącej.
15. szczotka wysunięta poza obrys maszyny, pozwala na mycie 

przy ścianach narożnikach oraz wokół palet i maszyn.
16. listwa zbierająca dostosowująca się do warunków pracy 

idealnie suszy za maszyną.
17. regulowana rączka, pozwalająca na dostosowanie 

wysokości pracy odpowiadającej operatorowi.
18. nowoczesny design.
19. dostępna w różnych wersjach kolorystycznych.
20. Brak filtrów w wężach pozwala na mycie bez zamiatania!!!
21. szczotki i gumy (części eksploatacyjne) wykonane 

z ekstremalnie wytrzymałych materiałów.
22. dostępność materiałów eksploatacyjnych.
23. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
24. Brak zobowiązań odnośnie zakupu środków chemicznych 

w okresie gwarancyjnym!!!
25. Brak zobowiązań odnośnie przeglądów gwarancyjnych!!!
26. łatwość obsługi.
27. duża wydajność.
28. nisKa cena!!!
29. jeśli jeszcze się nie przekonałeś, dlaczego wybrać ereBu 450 

zamów bezpłatną prezentację na: www.grizzly-polska.pl.

Maszyny myjąco – suszące prowadzone

Model EREbu 450E EREbu 450b

Szerokość robocza mycia 450 mm 450 mm

Wydajność 1800 m²/h 1800 m²/h

Czas pracy - do 3 h

Zbiornik na wodę czystą 30 l 30 l

Zbiornik na wodę brudną 30 l 30 l

Napęd / Prędkość 0-4 km/h 0-4 km/h

Max. nachylenie 3 % 3 %

Ciśnienie wody 117 mBar 117 mBar

Docisk szczotki 20-28 kg 20-35 kg

Poziom hałasu 72 dB 72 dB

Parametry zasilania EREbu 450E EREbu 450b

Silnik odkurzacza 230V 550w 24V 550w

Silnik szczotki 1x 230V 370w 1x24V 400w

Zasilanie 230V 24V - 2x12V 110ah

Wymiary urządzenia EREbu 450E EREbu 450b

Wymiary urządzenia 950x460x940 mm 950x460x940 mm

Ilość szczotek/wymiar 1x ø 450 mm 1x ø 450 mm 

Szerokość listwy zbierającej 710 mm 710 mm

Waga urządzenia 60 kg 60 kg
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Maszyny myjąco – suszące prowadzone

prezentujemy nowoczesne urządzenia myjąco - suszące łączące w sobie zalety szorowarki oraz odkurzacza do pracy na mokro. wy-
sunięte asymetrycznie szczotki oraz niewielkie wymiary sprawiają, iż urządzenia są w stanie dotrzeć w najmniejsze zakamarki – przy 
krawędziach ścian, maszyn, palet. Elektroniczne czujniki czuwają nad prawidłową pracą maszyny i bezpieczeństwem użytkownika. 
regulowany docisk szczotki pozwala na precyzyjne ustawienie maszyny. Nowoczesny design, łatwość obsługi, atrakcyjna cena pro-
ducenta sprawiają, że urządzenia te stają się bezkonkurencyjne na rynku. oferujemy urządzenia prowadzone przez operatora oraz z 
operatorem siedzącym, dostosowane do prac na bardzo dużych powierzchniach, o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym. posia-
damy cała gamę części i akcesoriów wymiennych oraz dodatkowych.

HEMERA

LUNA 430

Model hEMERA 24V hEMERA 240V LuNA 430b LuNA 430E

Szerokość robocza mycia 360 mm 360 mm 430 mm 430 mm

Wydajność 750 m²/h 750 m²/h 1720 m²/h 1720 m²/h

Czas pracy 40 min - - -

Zbiornik na wodę czystą 10 l 10 l 17 l 17 l

Zbiornik na wodę brudną 10 l 10 l 22 l 22 l

Napęd / Prędkość - - 0-4 km/h 0-4 km/h

Max. nachylenie - - 3 % 3 %

Ciśnienie wody - - 130 mBar 130 mBar

Docisk szczotki 33 kg 26 kg

Poziom hałasu 77,8 dB 78,4 dB 66 dB 66 dB

Parametry zasilania hEMERA 24V hEMERA 240V LuNA 430b LuNA 430E

Silnik odkurzacza 200 w 450 w 1x 300w / 24V 1x 500w / 230V

Silnik szczotki 500 w 850 w 1x 400w / 24V 1x 370w / 230V

Zasilanie 24V 2x 12V 240V 4x 12V 18ah -

Wymiary urządzenia hEMERA 24V hEMERA 240V LuNA 430b LuNA 430E

Wymiary urządzenia 538 x 1160 x 1095 mm 538 x 1160 x 1095 mm 700 x 500 x 570 mm 700 x 500 x 570 mm

Ilość szczotek/wymiar - - 1x Ø430 mm 1x Ø430 mm

Szerokość listwy zbiera-
jącej 470 mm 470 mm 440 mm 440 mm

Waga urządzenia 36 kg 36 kg 45 kg 45 kg
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Maszyny myjąco – suszące prowadzone Maszyny myjąco – suszące samojezdne

HEBEHORUS

KLIO

Model
hORuS

43b 43E 50b 50E 60b
Szerokość robocza mycia 430 mm 430mm 500 mm 500 mm 600 mm

Wydajność 1800 m²/h 1800 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2400 m²/h

Czas pracy 2-3 h - 3-4 h - 3-4 h

Zbiornik na wodę czystą 50 l 50 l 50 l 50 l 55 l

Zbiornik na wodę brudną 45 l 45 l 45 l 45 l 53 l

Napęd / Prędkość 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h

Max. nachylenie 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %

Ciśnienie wody 117 mBar 117 mBar 117 mBar 117 mBar 117 mBar

Docisk szczotki 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg

Poziom hałasu 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB

Parametry zasilania 43b 43E 50b 50E 60b
Silnik trakcji 24V 100w - 24V 100w - 24V 130w

Silnik odkurzacza 24V 550w 230V 550w 24V 550w 230V 550w 24V 550w

Silnik szczotki 1x 24V 
400w 

1x 230V 
550w

1x 24V 
400w

1x 230V 
550w

1x 24V 
650w

Zasilanie 24V
2x12V 110ah 230V

24V
2x12V 
157ah

230V
24V

2x12V 
157ah

Wymiary urządzenia 43b 43E 50b 50E 60b

Wymiary urządzenia 
1000 x 
480 x 

1060 mm

1000 x 
480 x 1060 

mm

1000 x 
550 x 1060 

mm

1000 x 
550 x 1060 

mm

1300 x 710 
x 1040 
mm

Ilość szczotek/wymiar 1xØ 430 
mm

1xØ 430 
mm

1xØ 500 
mm

1xØ 500 
mm

2xØ 305 
mm

Szerokość listwy zbierającej 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 850 mm

Waga urządzenia 85 kg 80 kg 85 kg 80 kg 105 kg

hEbE
20b 20E 20ET 22b/1 22b/2 24b

500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 550 mm 600 mm

2000 m²/h 2000 m²/h 2000 m²/h 2200 m²/h 2200 m²/h 2400 m²/h

3-4 h - - 3-4 h 3-4 h 3-4 h

50 l 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

50 l 50 l 50 l 50 l 50 l 50 l

0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h

3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

107 mBar 107 mBar 107 mBar 107 mBar 107 mBar 107 mBar

20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg 20-40 kg

72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB

20b 20E 20ET 22b/1 22b/2 24b
24V 100w - - 24V 130w 24V 130w 24V 130w

24V 500w 24V 500w 24V 500w 24V 500w 24V 500w 24V 500w

1x24V 
400w

1x230V 
550w

1x230V 
550w

1x24V 
550w

2 x 24V 
200w 

1x24V 
650w

24V 
2x12V 
157ah 

230V 230V
24V

2x12V
157ah

24V
2x12V
157ah

24V
2x12V
157ah

20b 20E 20ET 22b/1 22b/2 24b
1000 x 

550 x 1060 
mm

1000 x 
550 x 1060 

mm

1000 x 
550 x 1060 

mm

1350 x 595 
x 1040 
mm

1300 x 615 
x 1040 
mm

1300 x 710 
x 1040 m

1xØ 500 
mm

1xØ 500 
mm

1xØ 500 
mm

1xØ 500 
mm

2xØ265 
mm

1xØ 305 
mm

750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 850 mm

91 kg 80 kg 85 kg 105 kg 105 kg 105 kg

Model kLIO 26b
Szerokość robocza mycia 650 mm

Wydajność 3250 m²/h

Czas pracy 4 - 5 h

Zbiornik na wodę czystą 90 l

Zbiornik na wodę brudną 77 l

Napęd / Prędkość 0-5 km/h

Max. nachylenie 10 %

Ciśnienie wody 135 mBar

Docisk szczotki 20 kg

Poziom hałasu 73 dB

Parametry zasilania kLIO 26b
Silnik trakcji 24 V x 200 w 120 rpm 10 a

Silnik odkurzacza 24 V 500 w

Silnik szczotki z przekładnią 
redukcyjną 1/10 2 x 24 V / 300 w

Zasilanie 24 V 4 x 6 V 240 a/h

Wymiary urządzenia kLIO 26b
Wymiary urządzenia 1330 x 700 x 1070 mm

Ilość szczotek/wymiar 2 x ø 330 mm

Szerokość listwy zbierającej 890 mm

Waga urządzenia 118 kg
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Maszyny myjąco – suszące samojezdne

KRONOS ECOMOON

Najnowsze urządzenia, jakich dotychczas nie było na ryn-
ku maszyn czyszczących! Jedyne z opcją zasilania 48V, 
zatem praca 5h bez przerwy. Nowe, lepsze silniki elek-
tryczne o zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej oraz 
odporne na ekstremalne zmiany temperatur. profesjonal-
na maszyna myjąco - susząca z operatorem siedzącym do 
każdego rodzaju posadzek. dostępna w trzech wersjach 
o różnej szerokości szorowania. Niewielkie gabaryty urzą-
dzenia ułatwiają pracę w wąskich i ciasnych pomieszcze-
niach, korytarzach, np. w budynkach instytucji państwo-
wych i użyteczności publicznej.

 ● dzięki specjalnym wzmocnieniom na wszystkich obwodach elek-
trycznych i mocnym silnikom urządzenie może pracować w ni-
skich temperaturach 

 ● zasilanie 48V sprawia, że wszystkie podzespoły elektryczne po-
zwalają maszynie na pracę w warunkach ekstremalnych, gdzie 
mamy do usunięcia ciężkie i trudne zabrudzenia

 ● bardzo duża wydajność przy mniejszym zużyciu energii (ECo)
 ● maszyna kronos może pracować 5h (w zależności od warunków 

pracy) bez konieczności doładowywania 
 ● urządzenia posiada 3 różne poziomy prędkości i 3 różne poziomy 

ssania
 ● znacznie niższy poziom hałasu niż w pozostałych maszynach 

czyszczących
 ● kronos przy swoich niewielkich gabarytach posiada bardzo po-

jemne zbiorniki na wodę czystą i brudną

Model kRONOS 65 kRONOS 75 kRONOS 85 ECOMOON

Szerokość robocza mycia 680 mm 734 mm 835 mm 550 mm

Wydajność 4000 m²/h 4500 m²/h 5000 m²/h 3200 m²/h 

Czas pracy 5 h 5 h 5 h 5 h

Zbiornik na wodę czystą 150 l 150 l 150 l 94 l

Zbiornik na wodę brudną 170 l 170 l 170 l 104 l

Napęd / Prędkość 3-6 km/h 3-6 km/h 3-6 km/h 3-6 km/h

Max. nachylenie 10 % 10 % 10 % 8 %

Ciśnienie wody 170 mBar 170 mBar 170 mBar 150 mBar

Docisk szczotki 41 kg 46 kg 51 kg 25 kg

Poziom hałasu 58 dB 58 dB 58 dB 50 dB

Minimalny promień skrętu 1720 mm 1720 mm 1720 mm 1700 mm

Parametry zasilania kRONOS 65 kRONOS 75 kRONOS 85 ECOMOON

Silnik trakcji 500 w 500 w 500 w 300 w

Silnik odkurzacza 300/500/750 w 300/500/750 w 300/500/750 w 500 w

Silnik szczotki 2x450 w 2x450 w 2x450 w 450 w

Zasilanie 48 V
4x12V 157ah

48 V
4x12V 157ah

48 V
4x12V 157ah

48 V
4x12V 100ah

Wymiary urządzenia kRONOS 65 kRONOS 75 kRONOS 85 ECOMOON

Wymiary urządzenia 1350x650x1360 mm 1350x650x1360 mm 1350x650x1360 mm 1180x560x1190 mm

Ilość szczotek/wymiar 2x Ø 350 mm 2x Ø 405 mm 2x Ø 430 mm 1x Ø 550 mm  

Szerokość listwy zbierającej 870 mm 960 mm 1045 mm 775 mm

Waga urządzenia 170 kg 170 kg 170 kg 100 kg
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Szorowarki, polerki, pady

szorowarki
Jednotarczowe urządzenia szorujące gr i roller znakomicie sprawdzają się przy czyszczeniu - szorowaniu posadzek. posiadają bardzo 
szeroki zakres zastosowania. przy użyciu odpowiedniej szczotki lub pada mogą zostać wykorzystane do prania (czyszczenia) dużych po-
wierzchni, wykładzin tekstylnych a także zdejmowania starych powłok polimerowych. urządzenia posiadają zbiorniki na wodę z deter-
gentem, który dozujemy w zależności od potrzeb. urządzenia szorujące oferowane przez naszą firmę są bardzo proste w obsłudze, nie 
wymagają przy tym żadnego wysiłku. Szorowarki grizzly znajdą swoje zastosowanie w sektorach użyteczności publicznej, hotelach, restau-
racjach, barach, szpitalach, kościołach, urzędach, ośrodkach sportu, piekarniach i cukierniach oraz wielu innych.

GR ROLLER

Model GR 17 GR 20 ROLLER

Szerokość robocza mycia 430 mm 500 mm 400 mm

Wydajność 300 m²/h 400 m²/h 300 m²/h

Zbiornik na wodę czystą 12/18 l 12/18 l 25 l

Prędkość obrotowa szczotki 150 rpm 150 rpm 130 rpm

Docisk szczotki 40 kg 40 kg 40 kg

Poziom hałasu 65 dB 65 dB 65 dB

Parametry zasilania GR 17 GR 20 ROLLER

Silnik szczotki 1x 1100 w 1x 1100 w 1x 650 w

Zasilanie 230 V 230 V 230 V

Wymiary urządzenia GR 17 GR 20 ROLLER

Wymiary urządzenia 560x430x1170 mm 620x500x1170 mm -

Długość kabla elektrycznego 15 m 15 m 10 m

Ilość szczotek/wymiar 1x Ø 430 mm 1x Ø 500 mm 1x Ø 384 mm

Waga urządzenia 40 kg 42 kg 38 kg
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amerykańskie pady EtC zostały zaprojektowane i stworzone do pro-
fesjonalnego zastosowania na każdym typie posadzki. Nadają się 
do użycia w dowolnym rodzaju maszyny jednotarczowej wolno- lub 
szybko-obrotowej oraz każdym automacie szorująco - zbierającym. 
doskonałe efekty pielęgnacji posadzek uzyskuje się zarówno przy 
stosowaniu padów EtC na mokro jak i sucho. Materiał, z  jakiego są 
wycinane pady EtC to mieszanka oryginalnych nieprzetworzonych 
włókien poliestrowych oraz nylonowych. w  fazie produkcji  są one 
łączone mocną i elastyczną żywicą oraz impregnowane materiałem 
ściernym. dzięki temu pady charakteryzują się wyjątkową odpor-
nością na ścieranie. pady EtC są skonstruowane w taki sposób, aby 
zapewnić całkowity oraz ciągły kontakt z posadzka w trakcie pracy. 
otwarta konstrukcja włókien pozwala na efektywne oddzielanie 
cząstek brudu i zanieczyszczeń od podłożą oraz ułatwia czyszczenie 
pada EtC pod bieżącą wodą. każdy pad EtC nadaje się do dwustron-
nego zastosowania z taką samą skutecznością czyszczenia.

w podstawowej ofercie padów EtC znajdziesz pady o rozmiarach od 
7 do 27 cali w następujących kolorach: biały, czerwony, niebieski, zie-
lony, brązowy, czarny. Jeśli potrzebujesz padów do pielęgnacji podłóg 
i  polerowania powłok zabezpieczających, skorzystaj z  gorilla light, 
Blue Jay, aqua plus, gorilla, the Cure. Spośród padów specjalistycz-
nych możesz wybrać razorback (doczyszczenia), Monster (renowacja 
powłok), ruff (czyszczenie), tiger Carpet Bonnet (pranie dywanów).

NOWE TEChNOLOGIE CZySZCZENIA 
I PIELĘGNACJI POSADZEk

1.  zamiast pada BiałeGo skorzystaj  
z Gorilli liGht.

2. prawdziwy eFeKt moKrej podłoGi  
pad Gorilla.

3. masz kłopot przy czyszczeniu porowatych posadzek? 
pad ruFF.

4. cos bardziej miękkiego od białego pada?  
pady the cure.

5. MONSTER – tylko dla profesjonalistów!

6. doczyszczenia np. pobudowlane tylko padem 
razorBacK.

polerki

pady

Model GR 1100 hS 20 GR 1500 hS 20 GR 2000 hS 20

Moc silnika 1125 w 1125 w 1125 w

średnica szczotki 508 mm 508 mm 508 mm

Ilość obrotów/min. 1100 1500 2000

Waga urządzenia 37 kg 37 kg 37 kg

Dł. kabla zasilającego 15 m 15 m 15 m

Certyfikaty

Szorowarki, polerki, pady
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Zamiatarki przemysłowe bezpyłowe Zamiatarki przemysłowe bezpyłowe

GP E78, GP S 78, GP D78
grizzly polska produkuje i sprzedaje całą serię zamiatarek wydajnych, masywnych i godnych zaufania. dzięki takiemu rozwiązaniu stała 
się dostępna w polsce pełna gama zamiatarek produkowanych przez grizzly polska wraz z profesjonalną siecią handlową, doradztwem, 
serwisem oraz magazynem akcesoriów. Ze względu na sposób działania wyróżniamy zamiatarki: ręczne, akumulatorowe, benzynowe, z 
operatorem siedzącym, z hydraulicznym rozładunkiem. 

Naszym celem jest zadowolenie klienta. relacja z nim nie kończy się na dostawie maszyny. Naszym zadaniem jest produkowanie jak najlep-
szej jakości urządzeń przy jednoczesnym perfekcyjnym utrzymaniu kontaktów z pozyskanymi już klientami firmy grizzly polska. okresowa 
konserwacja pozwala na przedłużenie żywotności maszyny uzyskując skutecznie wszystkie procedury ściśle związane z w/w konserwacją. 
grizzly polska proponuje również osobiste konsultacje zależne od wymagań klienta (charakter, warunki, środowisko pracy) gwarantując 
maksymalną satysfakcję przy zakupie naszych maszyn. 

Model GP E78 GP S78 GP D78
Zasilanie 24V honda benzyna yanmar diesel

Moc 1,91 kw 4,88 (6,5 hp) 4,92 (6,7 hp)

Szerokość czyszczenia 800 mm 800 mm 800 mm

Szerokość czyszczenia + 1 szczotka boczna 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Szerokość czyszczenia + 2 szczotki boczne 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Max. prędkość (przód) 2,08 m/s 2,08 m/s 2,08 m/s

Max. prędkość (tył) 1,04 m/s 1,04 m/s 1,04 m/s

Wydajność 9700 m2/h 9700 m2/h 9700 m2/h

Max. stopień nachylenia pracy 10 % 20 % 20 %

Trakcja przednie koło przednie koło przednie koło

Min. miejsce do nawrotu 2000 mm 2200 mm 2200 mm

Powierzchnia filtra (1 filtr workowy) 5,5 m2 5,5 m2 5,5 m2

Powierzchnia filtrów (8 filtrów poliestrowych) 6,4 m2 6,4 m2 6,4 m2

Pojemność zbiornika na śmieci 115 l 115 l 115 l

Max. długość ze standardowym pojemnikiem na odpady 1530 mm 1530 mm 1530 mm

Max. długość z hydraulicznym wyładunkiem 1560 mm 1560 mm 1560 mm

Max. szerokość 1010 mm 1010 mm 1010 mm

Wysokość (standard) 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Wysokość z hydraulicznym wyładunkiem 1450 mm 1450 mm 1450 mm

Waga bez baterii 375/448 kg 415/478 kg 434/497 kg

Poziom hałasu 83 dB 86,5 dB 92 dB

Napęd elektryczny hydrauliczny hydrauliczny

Certyfikaty

Pozostałe cechy urządzenia:
łatwa i szybka wymiana szczotki centralnej bez użycia narzędzi, ochrona szczotek przeciw wstrząsom, mechaniczne 
podnoszenie i opuszczanie szczotek, możliwość odłączenia systemu odkurzającego, wskaźnik poziomu naładowania 
baterii (wersja e78), elektryczny otrząsacz filtra, licznik godzin klakson, stroboskopowe światło migające na masce, koła 
nie pozostawiające śladów, regulowany fotel operatora, stalowy podest, pedał podnoszenia klapy
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Zamiatarki przemysłowe bezpyłowe

JOLLY zamiatarka prowadzona

GP ST50, GP ST70, 
GP ET51, GP ST71
zamiatarki prowadzone

GP 65 zamiatarka samojezdna

Model GP ST50 GP ST70 GP ET51 GP ET71

Silnik główny honda 4 hp honda 4 hp 12V/400w 12V/400w

Zasilanie benzyna benzyna 1 x 12V lub 2 
x 6V

1 x 12V lub 2 
x 6V

Napęd trakcja trakcja trakcja trakcja

Pojemność zbiornika na 
odpady 45 l 60 l 45 l 60 l

Powierzchnia filtra 2 m2 3 m2 2 m2 3 m2

Czyszczenie filtrów manualne manualne elektryczne elektryczne

Szerokość zamiatania 510 mm 710 mm 510 mm 710 mm

Szerokość zamiatania 
ze szczotką boczną 680 mm 880 mm 680 mm 880 mm

Waga 77 kg 97 kg 78 kg 89 kg

Wydajność ok. 2600 
m2/h

ok. 3700 
m2/h

ok. 2600 
m2/h

ok. 3700 
m2/h

Czas pracy - - 2,5-8 h 2,5-8 h

Wymiary 1260x630 
x850 mm 

1260x830 
x850 mm

1260x630
x850 mm

1260x830
x850 mm

Certyfikaty

Model JOLLy FLASh 650 M

Pojemność zbiornika na odpady 30 l 30 l

Waga 30 kg 30 kg

Wydajność 1500 m2/h 1 500 m²/h

Szerokość zamiatania bez szczotki bocznej 500 mm 500 mm

Szerokość zamiatania ze szczotką boczną 650 mm 650 mm

Wymiary urządzenia 750x800x420 mm 750x800x420 cm

Certyfikaty

Model GP 65

Silnik główny 1670 w

Prędkość maksymalna 1,72 m/s

Zdolność pokonywania wzniesień 18 %

Zasilanie 24 (2x12)

Napęd przedni

Pojemność zbiornika na odpady 55 l

Wydajność 4900 m2/h

Wymagane miejsce do nawrotu 2270 mm

Czyszczenie filtrów elektryczne

Szerokość zamiatania bez szczotek bocznych 650 mm

z 1 szczotką boczną 850 mm

Wymiary urządzenia 1150x800x1210 mm

Waga  186 kg

Certyfikaty
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Model GP E70 
(elektryczna)

GP S70
(spalinowa)

GP SG70 
(spalinowa)

GP E70 new
(elektryczna)

GP S70 new
(spalinowa)

Silnik główny 24V 1150w honda – 5,5 hp honda – 5,5 hp 24V 1150w honda – 5,5 hp

Prędkość maksymalna 1,72 m/s 2,13 m/s 2,13 m/s 1,72 m/s 2,13 m/s

Zdolność pokonywania wzniesień 12 % 12 % 18 % 12 % 14 %

Zasilanie 24V (4x6V lub 2x12V ) benzyna benzyna/gaz 24V (4x6V lub 2x12V ) benzyna

Napęd tylni przedni przedni tylni przedni

Zbiornik na odpady 62 l 62 l 62 l 62 l 62 l

Wydajność 6000-8200 m2/h 6000-8200 m2/h 6000-8200 m2/h 6200-8200 m2/h 6200-8200 m2/h

Wymagane miejsce do nawrotu 1450 mm 1450 mm 1,450 mm 1450 mm 1450 mm

Czyszczenie filtrów elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne elektryczne

Szerokość zamiatania 
bez szczotek bocznych 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

z 1 szczotką boczną 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm 920 mm

z 2 szczotkami bocznymi 1150 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm

Wymiary urządzenia 1430x910x1140 mm 1430x910x1140 mm 1430x910x1140 mm 1430x910x1140 mm 1430x910x1140 mm

Waga 256 kg 288 kg 313 kg 260 kg 300 kg

Certyfikaty

Zamiatarki przemysłowe samojezdne
GP E70, GP S70
GP SG70

GP E70 new
GP S70 new

GP E88, DK88
Model GP E88 

(elektryczna)
GP Dk88 

(spalinowa)

Silnik główny 24 V 3,20 kw silnik Kubota 12,75 kw

Prędkość maksymalna 2,20 m/s 2,20 m/s

Zasilanie 24 V diesel

Napęd elektryczny hydrauliczny

Zbiornik na odpady 180 l 180 l

Wydajność 11 500 m2/h 11 500 m2/h

Wymagane miejsce do 
nawrotu 1450 mm 1450 mm

Czyszczenie filtrów elektryczne elektryczne

Szerokość zamiatania bez 
szczotek bocznych 880 mm 880 mm

z 1 szczotką boczną 1160 mm 1160 mm

z 2 szczotkami bocznymi 1440 mm 1440 mm

Wymiary urządzenia 1245x186x1545 mm 1245x186x1545 mm

Wysokość wyładowania 
(opróżnienia) 1430 mm 1430 mm

Certyfikaty
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Pianownica (wytwornica piany) jest przeznaczona do nakła-
dania detergentów myjących i dezynfekujących w postaci ide-
alnej, gęstej piany oraz nakładania preparatów w postaci opry-
sku. Metody te pozwalają na skuteczne i bezpieczne oraz bardzo 
ekonomiczne przeprowadzanie procesu mycia i dezynfekcji 
powierzchni produkcyjnych w sektorze spożywczym, rolnictwie 
i transporcie.

wytworzona piana osadza się na czyszczonej powierzchni, nie 
ściekając, dzięki czemu chemia ma dłuższy kontakt z zabrudze-
niem. Ciśnienie do zbiornika pochodzi z osobnego, zewnętrzne-
go źródła np. z sieci sprężonego powietrza lub sprężarki (kom-
presora).

Dane techniczne:

 ●  pojemność zbiornika: 25/ 50/ 100 l
 ●  Max ciśnienie: 8 bar

Wyposażenie standardowe:

 ● pistolet z lancą 75 cm
 ●  wąż od 5 do 10 m

Dane techniczne:

 ●  pojemność zbiornika: 25/ 50/ 100 l
 ●  Max ciśnienie: 8 bar

Wyposażenie standardowe:

 ● pistolet z lancą 75 cm
 ● wąż spiralny od 7,5 do 10 m

Nebulizator ma takie samo zastosowanie jak pianownica, z tą 
różnicą, że stosuje się go wszędzie tam, gdzie nie ma konieczno-
ści uzyskania na czyszczonej powierzchni gęstej piany.

Pianownice, nebulizatory

nebulizatorypianownice
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SALNET GRES 
jest płynnym produktem o wysokiej zawartości aktyw-
nych substancji odtłuszczających, odbarwiających, prze-
ciwosadowych i emulgatorów, w szczególności pole-
cany do ręcznego i automatycznego mycia wszystkich 
podłóg z kamionki i ceramiki mikroporowej. polecany 
jest do usuwania pozostałości tłustego brudu ze szczelin 
porowatej podłogi. alkaliczny detergent używany po-
wszechnie w przemyśle, przeznaczony do mycia twar-
dych powierzchni z kamionki, cementu, gresu, posa-
dzek polimerowych oraz przemysłowych. rozcieńczać w 
stosunku 1:100.

FLOOR 200
jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny 
soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych 
emulgujących, stworzony specjalnie do mycia po-
wierzchni przemysłowych zabrudzonych tłuszczami or-
ganicznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą urządzeń 
myjących, ale jest także przeznaczony do użytku ręcz-
nego. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym w 
sektorze spożywczym, bowiem doskonale sprawdza się 
podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg kwarco-
wych oraz żywicznych i cementowych. Biorąc pod uwa-
gę wyraźną zasadowość produktu, należy szczególną 
uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach deli-
katnych takich jak aluminium, guma itp. rozcieńczać w 
stosunku 1:60.

FLOOR 200 V  
jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny 
soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych 
emulgujących, stworzonym specjalnie do mycia po-
wierzchni przemysłowych, zabrudzonych tłuszczami 
syntetycznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą au-
tomatów myjących, ale jest przeznaczony również do 
użytku ręcznego. Jego skuteczność czyni go bardzo uży-
tecznym w sektorze mechanicznym, doskonale spraw-
dza się podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg 
kwarcowych, żywicznych i cementowych. Biorąc pod 
uwagę wyraźną zasadowość produktu, należy szczegól-
ną uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach de-
likatnych takich jak aluminium, guma itp. rozcieńczać 
w stosunku 1:60.

SALNET CLEAN 
jest płynnym detergentem odświeżającym i sanifikują-
cym do ogólnego sprzątania, specjalnie do czyszczenia 
dużych powierzchni w budynkach użyteczności publicz-
nej, restauracjach, kuchniach itp. SalNEt ClEaN jest 
środkiem rozcieńczającym się w wodzie we wszystkich 
stężeniach: odtłuszcza, nadaje zapach i doskonale sanifi-
kuje każdy typ czyszczonej powierzchni: podłogi, parkie-
ty, płytki, stoły, futryny, sanitariaty, szkło itp. w szczegól-
ności polecany jest do czyszczenia ręcznego wszelkich 
powierzchni; po zastosowaniu, przez kilka kolejnych dni 
utrzymuje w powietrzu bardzo przyjemny zapach. roz-
cieńczać w stosunku 1:100.

SALNET FRESH
jest detergentem zawierającym czynne środki po-
wierzchniowe i czynne składniki polimeryczne o wyso-
kich właściwościach czyszczących. posiada przyjemny 
zapach, nie pozostawia smug; tworzy na powierzchni 
przezroczystą ochronną powłokę. Stworzony specjalnie 
do codziennego mycia wszelkich powierzchni. w przy-
padku mycia podłóg nie wymaga spłukiwania. rozcień-
czać w stosunku 1:100.

SALNET PAV 
jest detergentem zawierającym czynne środki po-
wierzchniowe i czynne składniki polimeryczne o wyso-
kich właściwościach czyszczących. posiada przyjemny 
zapach, nie pozostawia smug; tworzy na powierzchni 
przezroczystą ochronną powłokę. Stworzony specjalnie 
do codziennego mycia wszelkich powierzchni. Nie wy-
maga spłukiwania. NIE poZoStawIa SMug. rozcień-
czać w stosunku 1:100.

SALNET SUPERPAV 
jest niedrażniącym produktem składającym się z czyn-
nych środków o wysokiej podatności na biodegradację 
bez fosforu. ponieważ wykazuje działanie neutralne, jest 
polecany do wszystkich delikatnych podłóg: parkietów 
itp. posiada doskonałą zdolność zapachową niwelującą 
nieprzyjemne zapachy. Jest nieszkodliwy dla wszystkich 
powierzchni i działa czyszcząco bez nadmiernego pie-
nienia. rozcieńczać w stosunku 1:100.

Profesjonalna chemia czyszcząca

Pranie tapicerek, dywanów

Mycie podłóg – ręczne i maszynowe

Sanitariaty, odkamienianie

Mycie naczyń w zmywarkach 

SALNET CUPS 
jest płynem czyszczącym, przeznaczonym do stosowa-
nia w zmywarkach. Jego wysoka skuteczność w walce z 
zabrudzeniami nadaje naczyniom stołowym i sztućcom 
wyjątkową czystość. Specjalna formuła płynu SalNEt 
CupS już przy normalnym stężeniu, pomaga w utrzy-
maniu czystości również samych zmywarek, uniemożli-
wiając i opóźniając odkładanie się kamienia w wodzie o 
stopniu twardości do 340 ppm. SalNEt CupS wskazany 
jest również do mycia szkła oraz klatek laboratoryjnych. 
SalNEt CupS NIE ZawIEra FoSForaNów. rozcień-
czać w stosunku 1:100.

BRILL AC 
jest środkiem płynnym, skoncentrowanym, wspomaga-
jącym proces płukania w zmywarkach. Jego wyjątkowy 
skład sprzyja natychmiastowemu schnięciu naczyń sto-
łowych, szkła i sztućców, zmniejsza siłę natężenia po-
wierzchni wody, oraz nadaje naczyniom piękny połysk. 
rozcieńczać w stosunku 1:1000.

TEXIL
jest płynnym, zapachowym produktem do mycia ręcz-
nego wszystkich wewnętrznych powierzchni pojazdów 
samochodowych (plastik, skaj, powierzchnie lakierowa-
ne itp.). w jego skład wchodzi mieszanina czynników 
aktywnych o niskiej podatności pienienia, które oprócz 
dużej mocy czyszczącej gwarantują również doskonałą 
zdolność do szybkiego i łatwego spłukiwania. do prania 
tkanin i ekstrakcji wskazane jest użycie ciepłej lub zim-
nej wody. pozostawia delikatny, świeży i przyjemny za-
pach. rozcieńczać w stosunku 1:20.

SALNET ACISOL 
jest produktem płynnym, skoncentrowanym, o kwa-
śnym odczynie, stosowany do czyszczenia i usuwania 
osadów z kamienia powstałych od wody. SalNEt aCI-
Sol jest wskazany do wszystkich powierzchni odpor-
nych na kwasy, a w szczególności do łazienek, pryszni-
ców, basenów, toalet. likwiduje osady z kamienia bez 
uszkadzania powierzchni, na których te osady występu-
ją. rozcieńczać w stosunku 1:10.
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ACISOL 
środek do usuwania nalotów wodnych i wa-
piennych. przeznaczony do czyszczenia ba-
senów, zakamienionych posadzek, łazienek, 
wanien, jacuzzi. Środek usuwa również ślady 
po rdzy.

UNIVERSAL 
niezastąpiony przy każdym sprzątaniu. uni-
wersalny środek do codziennego, bieżącego 
czyszczenia powierzchni zmywalnych. posia-
da właściwości odtłuszczające. Znakomicie 
sprawdza się w kuchni przy czyszczeniu pie-
karników, kuchenek gazowych, okapów jak 
również przy czyszczeniu biur.

CLEAN 
płyn do ogólnego sprzątania. odtłuszcza i 
doskonale sanifikuje każdy typ czyszczonej 
powierzchni: podłogi, parkiety, płytki, stoły, 
futryny, sanitariaty i meble. po jego zastoso-
waniu przez kilka godzin utrzymuje się w po-
wietrzu bardzo przyjemny zapach.

FOR 
środek silnie odtłuszczający do przemysłu 
spożywczego, skutecznie usuwa przypalo-
ne zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste 
(zwęglone węglowodory, białka i tłuszcze). 
Natychmiast głęboko przenika i rozpuszcza 
tłuste osady.

SANO 
płyn dezynfekujący na bazie alkoholu, elimi-
nuje grzyby i wirusy. do zastosowania w prze-
myśle spożywczym, solariach, gabinetach 
lekarskich, siłowniach, klubach fitness, szat-
niach, przedszkolach i żłobkach. do czysz-
czenia lekkich zabrudzeń na wszystkich po-
wierzchniach twardych tj. szkło, stal, plastik, 
drewno lakierowane, lady chłodnicze oraz 
półki w sektorze spożywczym.

SALNET GRES 
jest płynnym produktem o wysokiej zawartości aktyw-
nych substancji odtłuszczających, odbarwiających, prze-
ciwosadowych i emulgatorów, w szczególności pole-
cany do ręcznego i automatycznego mycia wszystkich 
podłóg z kamionki i ceramiki mikroporowej. polecany 
jest do usuwania pozostałości tłustego brudu ze szczelin 
porowatej podłogi. alkaliczny detergent używany po-
wszechnie w przemyśle, przeznaczony do mycia twar-
dych powierzchni z kamionki, cementu, gresu, posa-
dzek polimerowych oraz przemysłowych. rozcieńczać w 
stosunku 1:100.

FLOOR 200
jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny 
soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych 
emulgujących, stworzony specjalnie do mycia po-
wierzchni przemysłowych zabrudzonych tłuszczami or-
ganicznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą urządzeń 
myjących, ale jest także przeznaczony do użytku ręcz-
nego. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym w 
sektorze spożywczym, bowiem doskonale sprawdza się 
podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg kwarco-
wych oraz żywicznych i cementowych. Biorąc pod uwa-
gę wyraźną zasadowość produktu, należy szczególną 
uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach deli-
katnych takich jak aluminium, guma itp. rozcieńczać w 
stosunku 1:60.

FLOOR 200 V  
jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny 
soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych 
emulgujących, stworzonym specjalnie do mycia po-
wierzchni przemysłowych, zabrudzonych tłuszczami 
syntetycznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą au-
tomatów myjących, ale jest przeznaczony również do 
użytku ręcznego. Jego skuteczność czyni go bardzo uży-
tecznym w sektorze mechanicznym, doskonale spraw-
dza się podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg 
kwarcowych, żywicznych i cementowych. Biorąc pod 
uwagę wyraźną zasadowość produktu, należy szczegól-
ną uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach de-
likatnych takich jak aluminium, guma itp. rozcieńczać 
w stosunku 1:60.

Mycie naczyń w zmywarkach 

Mycie i pielęgnacja pojazdów

Usuwanie silniejszych 
zabrudzeń, odtłuszczanie

Produkty 0,75 l
gotowe do użycia

Profesjonalna chemia czyszcząca

UNIVERSAL 
Zbilansowana mieszanina środków odtłuszczających i środ-
ków powierzchniowo czynnych, która jest w stanie usunąć 
różnego rodzaju zabrudzenia takie jak tłuste plamy, kurz oraz 
inne zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. uNIVEr-
Sal jest środkiem czyszczącym do wszystkich twardych po-
wierzchni, nie posiadającym ograniczeń co do wielokrotności 
użycia. rozcieńczać w stosunku 1:20.

SALNET FOR 
jest płynnym, bardzo skutecznym detergentem stworzonym 
do szybkiego usuwania osadów, tłuszczy i zabrudzeń znaj-
dujących się na płytach kuchennych, kratkach itp. Spryskany 
bezpośrednio na powierzchnię, natychmiast głęboko przeni-
ka i rozpuszcza tłuste osady. Może zostać użyty do odtłuszcza-
nia form odlewniczych oraz konstrukcji stalowych przed ma-
lowaniem.

NEW DET 
jest płynnym produktem, składającym się z mieszaniny soli 
alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych emulgują-
cych, stworzony specjalnie do mycia pojazdów mechanicz-
nych, za pomocą nisko i wysokociśnieniowych urządzeń roz-
pylających. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym 
również w początkowej fazie mycia przed wprowadzeniem 
ich do tunelu myjni automatycznej. w przypadku pojazdów 
mocno rozgrzanych (przede wszystkim pojazdów o ciemnym 
kolorze w miesiącach letnich), należy ochłodzić nadwozia po-
jazdów zimną wodą przed przystąpieniem do mycia. Środek 
wskazany do czyszczenia i mycia pojazdów przemysłowych. 
rozcieńczać w stosunku 1:60.

ROLLEX 
jest płynnym preparatem składający się z właściwie zbilanso-
wanej mieszaniny substancji hydrotopowych, nierozpuszczal-
nych w wodzie oraz aktywnych substancji typu kationowego. 
działa na czystej i dobrze spłukanej powierzchni pojazdów, 
ułatwiając tworzenie się makrokropli wody, które następnie ła-
two zostają usuwane za pomocą strumienia powietrza. dzięki 
swojemu wyjątkowemu składowi, pozostawia lśniącą i błysz-
czącą powierzchnię pojazdów. ponadto zapobiega tworzeniu 
się nowej warstwy zanieczyszczeń, które powodują matowie-
nie powierzchni, a co za tym idzie – zmniejsza częstotliwość 
mycia. Środek można stosować jako środek przyśpieszające 
proces suszenia. rozcieńczać w stosunku 1:100.

ECOMOTOR 
jest płynem przeznaczonym do czyszczenia pojazdów me-
chanicznych, motocykli, cystern, silników i wszędzie tam, 
gdzie nie można zastosować zasadowych środków żrących, 
takich jak soda i żrący potas, a gdzie jedną z najważniejszych 
czynności jest ochrona części aluminiowych. Środek zawiera 
substancje delikatnie alkaliczne, hydrotopy i specjalne środki 
powierzchniowo czynne, które podczas procesu czyszczenia 
natychmiast usuwają oleje i tłuszcze obecne w pojazdach me-
chanicznych oraz silnikach. po spłukaniu nie zostawia smug i 
białych śladów. rozcieńczać w stosunku 1:50.

TENAX 2000/F 
aktywna, samonabłyszczająca piana o zwiększonej skutecz-
ności do mycia pojazdów ciężarowych i autobusów, do wszyst-
kich karoserii aut osobowych, pojazdów przemysłowych, 
maszyn rolniczych. Może być zastosowany do mycia każdej 
powierzchni metalicznej, plastiku, powierzchni ceramicznej i 
lakierowanej. usuwa tłuste i uporczywe zanieczyszczeni. agre-
sywny w kontakcie z aluminium i jego stopami. rozcieńczać 
w stosunku 1:250.

SALNET CUPS 
jest płynem czyszczącym, przeznaczonym do stosowa-
nia w zmywarkach. Jego wysoka skuteczność w walce z 
zabrudzeniami nadaje naczyniom stołowym i sztućcom 
wyjątkową czystość. Specjalna formuła płynu SalNEt 
CupS już przy normalnym stężeniu, pomaga w utrzy-
maniu czystości również samych zmywarek, uniemożli-
wiając i opóźniając odkładanie się kamienia w wodzie o 
stopniu twardości do 340 ppm. SalNEt CupS wskazany 
jest również do mycia szkła oraz klatek laboratoryjnych. 
SalNEt CupS NIE ZawIEra FoSForaNów. rozcień-
czać w stosunku 1:100.

BRILL AC 
jest środkiem płynnym, skoncentrowanym, wspomaga-
jącym proces płukania w zmywarkach. Jego wyjątkowy 
skład sprzyja natychmiastowemu schnięciu naczyń sto-
łowych, szkła i sztućców, zmniejsza siłę natężenia po-
wierzchni wody, oraz nadaje naczyniom piękny połysk. 
rozcieńczać w stosunku 1:1000.
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