wszystko do sprzątania

odkurzacze BKF style
niezawodność i styl

Nowe barwy
sprawdzonej jakości
- doskonałe parametry robocze
- nowoczesny wygląd
- wysoka niezawodność

Nasi Klienci stawiają na niezawodność.
My w prezencie dajemy im styl.
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Zachowaliśmy jakość naszych odkurzaczy oraz te same, doskonałe parametry robocze.
Co zmieniliśmy?
Nowy, atrakcyjny wygląd uzyskaliśmy dzięki ujednoliconej
kolorystyce. Stonowane barwy – z charakterystyczną, rozpoznawalną na pierwszy rzut oka czerwienią BKF – to kolory jakości,
na której możesz polegać.
Niezależnie od warunków pracy odkurzacze BKF style to rozwiązanie na długie lata. Sprawdzona konstrukcja zapewnia
doskonałą wytrzymałość, wolnoobrotowe silniki przemysłowe
gwarantują wysoką niezawodność, a wszystkie akcesoria
i części zamienne pozostają w pełni kompatybilne z dotychczasowymi modelami.

Niezawodność to dopiero początek.
Wymagaj więcej. Sprzątaj ze stylem.

dowiedz się więcej
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doskonałe parametry
Starannie dobrane parametry robocze odkurzaczy BKF style pozwalają na dobranie
urządzenia do profesjonalnych prac czyszczących każdego rodzaju – zarówno do
zbierania standardowych zanieczyszczeń suchych i mokrych czy prania wykładzin
i tapicerek, jak również do zbierania zanieczyszczeń specjalnych - pylistych, gorących
i innych. Unikalny system BKF Power+ pozwala na płynną regulację podciśnienia
i przepływu powietrza, w zależności od potrzeb.
ergonomia i styl
Stonowane barwy – z charakterystyczną, rozpoznawalną na pierwszy rzut oka
czerwienią BKF – w połączeniu z niepowtarzalnym, stylowym designem, nadają
pracom czyszczącym dyskretnej elegancji. Ergonomiczna rączka, poza walorami
estetycznymi, ułatwia transport oraz zapewnia praktyczny uchwyt na kabel zasilający.
Duże modele wyposażone są dodatkowo w wózek samowyładowczy oraz wąż spustowy,
znacznie ułatwiające opróżnianie potężnych zbiorników.

BKF Style
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Cechy wyposażenia:
- Dwustopniowe turbiny wolnoobrotowe.
- Głowica z ergonomiczną rączką i uchwytem na
kabel przyłączeniowy.
- Zbiorniki na zanieczyszczenia – ze stali
chromowanej (linia Nevada) lub z polipropylenu
(linia Dakota).
- Gniazda na węże Ø 36 / 38 mm.
- System regulacji podciśnienia i przepływu
powietrza (BKF Power+).
- Wózek samowyładowczy (wybrane modele).
- Wąż spustowy (wybrane modele).

wysoka wytrzymałość
Sprawdzone turbiny wolnoobrotowe, stosowane w odkurzaczach BKF Style to
gwarancja długotrwałego, bezawaryjnego użytkowania. W zależności od modelu,
zbiorniki wykonane ze stali chromowej, polipropylenu lub wyjątkowo wytrzymałego
polietylenu pozwalają na pracę nawet w najtrudniejszych warunkach.

dowiedz się więcej
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