SEMI PROFF
VÅRKAMPANJE
2021
HØYTRYKKSVASKERE
STØV- OG VANNSUGERE
RENSEMASKINER
FEIEMASKINER
VASKEMIDDELPÅLEGGERE
TILBEHØR

KVALITET KOSTER
- hos oss koster det bare mindre!
GJELDER TIL 31.07.2021

HØYTRYKKSVASKERE
KALDTVANN

PW-C22 1508 A M

1-FAS

PW-C22 1508 er en kraftig maskin til et allsidig bruk. Med 150 bar og
480 l/t får du en kraftig høytrykksspyler for de fleste arbeidsoppgavene.
Med sine gummihjul er den også lett å transportere. Det er god
lagringsplass for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert
såpetank med justerbar kjemiinnblanding og en slangetrommel
med 8 meter fiberarmert høytrykksslange. Leveres klar til bruk med
8 meter fiberarmert høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse,
turbodyse, vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.
Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

150 bar

480 l/t

16 amp

20 kg

1.835,Art. nr. 146008 - 1x230 volt

Veil. pris kr. 2.890,- eks. mva

eks.mva

STANDARD UTSTYR
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Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Trykkfeil kan forekomme.

PW-C23F 1507 A M

1-FAS

PW-C23F 1507 er en brukervennlig og robust
høytrykksspyler og er utstyrt med hele 10 meter
høytrykkslange. Med 150 bar og 420 l/t får du en
meget allsidig høytrykksspyler for de vanligste
rengjøringsoppgavene. Det er god lagringsplass
for utstyret på maskinen og den leveres med en integrert såpetank og oppbevaringstrommel for
høytrykksslange.
Leveres klar til bruk med 10 meter stålarmert
høytrykksslange, vaskelanse med kombidyse,
turbodyse, roterende vaskebørste vannkopling
med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen.

PW-C23F 1608 A M

1-FAS

PW-C23F 1608 er en brukervennlig og kraftig høytrykksspyler og er utstyrt med hele 10 meter stålarmert
høytrykkslange. Med 160 bar og 480 l/t får du en meget
allsidig høytrykksspyler for de tøffere rengjøringsoppgavene. Det er god lagringsplass for utstyret på
maskinen og den leveres med en integrert såpetank
med justerbar innblanding. Maskinene er et godt alternativ
for den som ønsker en kraftig vasker med høy kvalitet i
alle ledd. Vaskeren kan tilkobles vanlig stikkontakt med
16A treg sikring.
Leveres klar til bruk med 10 meter stålarmert høytrykksslange, integrert slangetrommel, vaskelanse med multireg.
dyse, turbodyse, roterende vaskebørste, fast vaskebørste,
vannkopling med vannfilter og rensenål for høytrykksdysen

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

150 bar

420 l/t

10 amp

21 kg

160 bar

480 l/t

10 amp

22,7 kg

2.235,Art. nr. 146240 - 1x230 volt

Veil. pris kr. 4.553,- eks. mva
STANDARD UTSTYR

eks.mva

2.875,-

Art. nr. 146250 - 1x230 volt

Veil. pris kr. 5.993,- eks. mva

eks.mva

STANDARD UTSTYR

Alle priser er eks.mva.
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PW-C23
PW-C23 serien er våre toppmodeller som egner
seg meget bra til privat bruk. Maskinen kan
tilkobles vanlig stikkontakt, som har 16 amp.
(1408-10 amp.) C eller D sikring. Maskinen for
deg som har fokus på kvalitet kombinert med
styrke. Med et høyt arbeidstrykk og en god
vannmengde så får du en meget kraftig
høytrykksvasker for de tøffeste arbeidsoppgavene. Leveres klar til bruk med 12 meter
stålarmert høytrykksslange, integrert
slangetrommel, vaskelanse med multireg.dyse,
turbodyse, vannkopling med vannfilter og
rensenål for høytrykksdysen.

PW-C23 1408 A M PLUS

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

140 bar

460 l/t

10 amp

20,5 kg

2.636,Veil. pris kr. 4.538,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146025 - 1x230 volt

PW-C23 1508 A M PLUS

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

150 bar

500 l/t

16 amp

24 kg

3.436,Veil. pris kr. 5.696,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146035 - 1x230 volt

PW-C23 1610 AO M PLUS

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

160 bar

600 l/t

16 amp

25 kg

3.996,-

Veil. pris kr. 6.948,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146065 - 1x230 volt

STANDARD UTSTYR
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Alle priser er eks.mva.

PW-C21
PW-C21 er en bærbar, kompakt og effektiv
en-faset kaldtvannsvasker. Maskinen kan
være en 3 i 1 maskin: bærbar, transporterbar
og stasjonær. PW-C21 har en stempelpumpe
i messing med keramiske stempler, dette er
den perfekte maskin for vaktmestere, hoteller,
rengjøringsbyråer, småindustri eller som en
meget god hjemmemaskin.
Maskinene leveres standard med spylepistol
som har enkel spylelanse med multireg.dyse,
8 meter høytrykkslange, kjem.injektor
og automatisk start/stopp system.

PW-C21 1508 P M

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

150 bar

480 l/t

16 amp

16,8 kg

4.830,Veil. pris kr. 7.597,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146066 - 1x230 volt

PW-C21 1609 P M

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

130 bar

600 l/t

16 amp

18,4 kg

5.400,-

Veil. pris kr. 8.606,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146067 - 1x230 volt

PW-C21 1310 P M

1-FAS

Trykk

Kapasitet

Strøm

Vekt

130 bar

600 l/t

16 amp

18,4 kg

5.400,Veil. pris kr. 8.606,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 146068 - 1x230 volt

STANDARD UTSTYR

Alle priser er eks.mva.
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TILBEHØR
HØYTRYKK

VASKEBØRSTE C23
for PW-C23
Art. nr. SPID40010

200,-

veil. kr. 361,-

TERRASSEVASKER
for PW-C23
Art. nr. LCLC40010

572,-

veil. kr. 902,-

VASKEBØRSTE
ROTERENDE C23
for PW-C23
Art. nr. SPID40011

283,veil. kr. 471,-

TERRASSEVASKER Ø300
for PW-C23 opp
til mod. 1610
Art. nr. 148267

756,-

veil. kr. 1.179,-

AVLØPSRENSER
8 METER C23
for PW-C23 opp
Art. nr. TBAP40111

661,veil. kr. 711,-
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TERRASSEVASKER
for PW-C23
Art. nr. LCLC40009

408,-

veil. kr. 665,-

SKJØTESLANGE
7 METER C23
for PW-C23 opp
Art. nr. TBAP40110

520,-

veil. kr. 1.056,-

VANNSUGER/SLAMSUGER
ALLE MODELLER
(DYSE BESTILLES SEPARAT)
(dyse bestilles separat)
Art. nr. KTRI29366

1.464,-

veil. kr. 1.179,-

Alle priser er eks.mva.

VINKELLANSE C23
(dyse bestilles separat)
Art. nr. LCPR29360

402,-

veil. kr. 639,-

AVLØPSRENSER
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40327

263,-

veil. kr. 541,-

SKUMSPRAYER
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40331

170,-

veil. kr. 317,-

SLANGETROMMEL
for transportvogn
PW-C21
Art. nr. KTRI40419

SANDVASKESETT C23
for PW-C23
Art. nr. KTRI40239

1.359,-

veil. kr. 2.308,-

SANDBLÅSERSETT
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40328

263,-

veil. kr. 541,-

TERRASSEVASKER
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40325

402,-

veil. kr. 902,-

STÅLARMERT
H.T.SLANGE 		
15 meter 1/4”
innv. og M22
Art. nr. 158055

SKUMSPRAYER
1 liter C-23
Art. nr. LCPR40040

ADAPTER KÄRCHER
BAJONETT
Art. nr. 180018

531,-

129,-

veil. kr. 1.133,-

ROTERENDE
VASKEBØRSTE
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40329

veil. kr. 398,-

FAST VASKEBØRSTE
PW-C22 1508
Art. nr. KTRI40330

285,-

200,-

veil. kr. 567,-

TRANSPORTVOGN
for PW-C21
Art. nr. KTRI40417

VEGGSTATIV
for PW-C21
Art. nr. KTRI40418

1.082,-

veil. kr. 1.607,-

TURBOLANSE
PW-C21 1508
Art. nr. LCPR40150

640,-

veil. kr. 989,-

veil. kr. 388,-

1.504,-

PW-C21 1609
Art. nr. LCPR40155

640,-

veil. kr. 989,-

veil. kr. 2.225,-

PW-C21 1310
Art. nr. LCPR40151

640,-

veil. kr. 989,-

Leveres
uten slange

645,-

veil. kr. 938,-

748,-

veil. kr. 1.633,-

Alle priser er eks.mva.
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STØV- OG VANNSUGERE

Foma ISY er en liten, lett og hendig støvsuger
med et eget rengjøringssytem for filtre. Ideell
for rengjøring etter små oppussingsprosjekter,
vedlikeholdsjobber, bilrengjøring og peis/
ovnsrengjøring. ISY kan brukes til oppsug av
finstøv og kald aske og er posefri. Leveres med
skulderreim, komplett støvsugerutstyr og filter.
Foma ISY batteri er en liten, lett og hendig
batteridrevet støvsuger med et eget rengjøringssytem for filtre. Ideell for rengjøring etter
små oppussingsprosjekter, vedlikeholdsjobber,
bilrengjøring og peis/ovnsrengjøring. ISY kan
brukes til oppsug av finstøv og kald aske og er
posefri. Leveres med Li-ION batteri, skulderreim,
komplett støvsugerutstyr og filter.

FOMA ISY ELEKTRISK
FOMA ISY BATTERI
STANDARD UTSTYR

Elektrisk
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1000 W

1770 mmVs

97 m /t

5l

490,-

3

eks.mva

Veil. pris kr. 804,- eks. mva
Art. nr. 190036

Batteri
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

200 W

1105 mmVs

59 m /t

5l

3

1.690,Veil. pris kr. 2.762,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 190037
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Alle priser er eks.mva.

YP 1/20 W&D

Lett og kompakt med kraftig sugeeffekt!
Foma YP1/20 W&D er en lett, kompakt og hendig støv-/
vannsuger som leveres med plast tank.Støv-/vannsugeren
er designet for at du skal bruke mindre tid og effektivisere
rengjøringen. Passer for alle oppgaver der husholdnings-støvsugeren ikke kan benyttes. Ideell for å suge opp vann og støv,
og derfor egnet til enkel rengjøring på kontorer, hotellrom,
verksted, garasjer, kjellere, skap og andre mindre miljøer.
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1400 W

1735 mmVs

108 m /t

20 l

730,-

3

eks.mva

Veil. pris kr. 1.144,- eks. mva
Art. nr. 132006

STANDARD UTSTYR

MULTIVAC TS
Foma Multivac TS er en støv- og vannsuger spesielt
tilpasset nevenyttige og håndverkere. Den er velutstyrt med
ulike munnstykker og har start/stopp automatikk innebygget
for styring av elektroverktøy. Slipemaskinens el. kabel
plugges i strømuttaket på støvsugeren. Når verktøyet
startes, starter også støvsugeren. Foma Multivac TS leveres
klar til bruk med engangspose, superflex sugeslange og
munnstykker for ulike oppgaver samt en universalovergang
for ulike elektroverktøy. HEPA filter er ekstrautstyr.
STANDARD UTSTYR
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

2100 W

2400 mmVs

169 m /t

16,5 l

3

1.850,Veil. pris kr. 2.766,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 131250
Alle priser er eks.mva.
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KP 1/20 W&D TC
KS 1/30 W&D TC
Foma KP 1/20 W&D TC er en støv- og vannsuger med styring for el-verktøy. Den leveres med et multi-filtreringssystem og manuell
filterrister. Foma KP 1/20 W&D TC er av robust
konstruksjon og er beregnet for intensiv bruk,
passer perfekt for håndverkere, vaktmestere,
d-i-y og annen lett industri. Leveres med 20
liter plasttank, HEPA-filter, støvsugerutstyr og
mikrofiberpose.
Foma KS 1/30 W&D TC er en støv- og vannsuger
med styring for el-verktøy. Den leveres med et
multi-filtreringssystem og manuell filterrister.
Foma KS 1/30 W&D TC er av robust konstruksjon
og er beregnet for intensiv bruk, passer perfekt
for håndverkere, vaktmestere, d-i-y og annen
lett industri. Leveres med 30 liter ståltank,
HEPA-filter, støvsugerutstyr og mikrofiberpose.

KP 1/20 W&D TC
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1400 W

1900 mmVs

120 m /t

20 l

3

1.790,Veil. pris kr. 2.833,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 132076

KS 1/30 W&D TC
Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1400 W

1900 mmVs

120 m /t

30 l

3

2.060,Veil. pris kr. 3.286,- eks. mva

eks.mva

Art. nr. 132077

STANDARD UTSTYR
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Alle priser er eks.mva.

RENSEMASKINER

Foma Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som
passer til mindre arbeidsoppgaver. Den er ypperlig
for rensing av tepper, møbler og bilseter. Mimo har
innebygget trykkpumpe for dybderensing, dette er en
meget effektive rensemetoden for tepper og tekstiler.
STANDARD UTSTYR

MIMO

Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1200 W

2470 mmVs

210 m /t

15 l

3

2.338,Veil. pris kr. 4.074,- eks. mva

Pumpe maks. effekt
PUMPE maks. effekt

48 W

eks.mva

Art. nr. 131310

Foma Combivac er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til
mindre og mellom store arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing
av tepper, møbler og bilseter. Kan også brukes til oppsuging av vannsøl
og for å åpne tette avløp og sluk. Combivac er den perfekte maskin for
vaktmestere, rengjøringsbyråer, bilforretninger, bilklargjøringsfirmaer
eller til privat bruk.
STANDARD UTSTYR

COMBIVAC

Maks. effekt

Sugeeffekt

Luftmengde

Tankvolum

1200 W

2470 mmVs

230 m3/t

22 l

3.390,Veil. pris kr. 5.702,- eks. mva

Pumpe maks. effekt
PUMPE maks. effekt

48 W

eks.mva

Art. nr. 131965
Alle priser er eks.mva.
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FEIEMASKINER

550M
FOMA 550M feiemaskin er lett i vekt og enkel i bruk. Den
har et beltefritt system noe som gjør at den ikke krever mye
vedlikehold. Den feier opp fint og grovt støv, tørt og vått løv.
550M har to roterende børster som roterer motsatt vei av
hverandre. Maskinen kjører ikke bare over materialet og
skyver den bort. Den feier opp materialet rett foran maskinen
og rett inn i beholderen plassert rett bak børstene. En perfekt
maskin for fjerning av av strøsingel etter vinteren.
Kapasitet

Arb. bredde

Vekt

Tankstr.

1950 m²/t

550 mm

9 kg

20 liter

2.570,Art. nr. 121298

Veil. pris kr. 4.914,- eks. mva

eks.mva

STANDARD UTSTYR
Levert med børster
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Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Trykkfeil kan forekomme.

TK500M

750M

Foma TK500M er en profesjonell profesjonell, kraftig
feiemaskin for utendørs bruk. Avfallsbeholderen er laget
i polyester og er derved rustfri. Enkel justering av
side- og senterbørste for best effekt på alle underlag.
Maskinen feier helt inntil kanter, og kommer enkelt
gjennom smale dører. Maskinen passer godt for feiing
av lagergulv, bensinstasjoner, fortau, parkeringshus,
husdyrrom m.m.

Foma 750 M er en manuell feiemaskin med stor
avfallsbeholder og stor feiebredde. Mikrofiltrering av
støv, lett å manøvrere grunnet optimal vektfordeling
og enkel å transportere er noen av fordelene med 750M.
En perfekt maskin for fjerning av av strøsingel
etter vinteren. 750M passer bl. annet for borettslag,
butikker, bensinstasjoner og hjemme.

Kapasitet

Arb. bredde

Vekt

Tankstr.

Kapasitet

Arb. bredde

Vekt

Tankstr.

2345 m²/t

490 mm

24 kg

24 liter

2900 m²/t

750 mm

16 kg

50 liter

5.140,Art. nr. 120297

Veil. pris kr. 8.483,- eks. mva
STANDARD UTSTYR
Levert med børster

eks.mva

4.090,Art. nr. 121260

Veil. pris kr. 9.888- eks. mva

eks.mva

STANDARD UTSTYR
Levert med børster

Alle priser er eks.mva.
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VASKEMIDDELPÅLEGGERE

PRO 10

EPOCA 2000

Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt
i plast materialer og med viton
pakninger. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å kontrollere væskemengden. Justerbar
dyse. Brukes til påføring av
vaskemidler i bilvask og industri.
Solid utførelse og brukervennlig
design. Dobbeltvirkende pumpe.

98,-

252,-

eks.mva

eks.mva

Veil. pris kr. 155,- eks. mva

1,0 liter

Veil. pris kr. 401,- eks. mva

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 149219

1,8 liter

2 bar

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 120293P

505T

PRO 5
Vaskemiddelpåleggeren som er
oljebestandig, er fremstilt i plast
materiale og med viton pakninger. Den leveres komplett med
påfyllingstrakt, vaskemiddelpistol
i messing og en oljebestandig
slange. Etter påfylling av væske,
pumpes trykket opp til 3 bar.
Ved overtrykk vil sikkerhetsventilen tre i funksjon. Brukes til
påføring av vaskemidler i bilvask
og industri. Solid utførelse og
brukervennlig design.

505 T er laget av rustfritt stål og tilbyr et
omfattende utstyr, sikker håndtering og
maksimum komfort. Leveres med Viton®
tetninger og er spesielt resistente mot
oljeholdige og aggressive sprøyte- og
rengjøringsmidler og ekstreme temperaturer. 505 T er enkel å rengjøre, holdbar
og robust - sprøytekanne i rustfritt stål har
høy motstand mot støtbelastning, slitasje
og korrosjon. Spraykannen har et manometer for overvåking av trykket, inntaksfilter for beskyttelse av dysen og avlastning/
sikkerhetsventil.

510,-

2.462,-

eks.mva

Veil. pris kr. 680,- eks. mva

5,0 liter

3 bar

Veil. pris kr. 3.497,- eks. mva

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 149080

STANDARD UTSTYR
Leveres med: Slange, pistol, lanse og dyse.
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Vaskemiddelpåleggeren er fremstilt i plast
materialer og med viton pakninger. Etter
påfylling av væske, pumpes beholderen
opp til et trykk på 2 bar. Ved overtrykk vil
sikkerhetsventilen tre i funksjon. Beholderen er gjennomsiktig, slik at det er enkelt å
kontrollere væskemengden. Justerbar dyse
og dysehode. Brukes til påføring av vaskemidler i bilvask og industri. Solid utførelse og
brukervennlig design.

5,0 liter

3 bar

eks.mva

Oljebestandig

TEKNISK DATA
Art. nr. 149098

STANDARD UTSTYR
Leveres med slange, pistol, lanse og dyse.

Vi forbeholder oss retten til å endre sortiment og tekniske spesifikasjoner uten varsel. Trykkfeil kan forekomme.

KRAFTVASK-GROVRENT-FASADEVASK

Foma Bilshampo med voks er
et vaskemiddel av svært høy
kvalitet for vask av bil, båt,
motorsykkel, campingvogn og
landbruksmaskiner. Etterlater
seg en ren og blank overflate.
Fjerner effektivt fett, olje, sot
og andre forurensninger på
lakkerte flater. Skånsom mot
lakk og krom. Foma Bilshampo
er spesielt godt egnet ved bruk
med høytrykksvasker, men
kan også benyttes i bøtte med
svamp.

Blåtind er utviklet for norske
forhold og for de som ønsker
kun det beste for å oppnå
optimal effekt og for å
ivareta og vedlikeholde.
Blåtind Kraftvask benyttes
på flater som skal behandles
eller males

4 liter

Bilvask

4 liter
Art. nr. 149059

4 liter
Art. nr. 149502

120,-

4 liter

Fasadevask

veil. kr. 191,-

veil. kr. 179,-

TERRASSEVASK

HUSVASK

Blåtind er utviklet for norske
forhold og for de som ønsker
kun det beste for å oppnå
optimal effekt og for å ivareta
og vedlikeholde. Blåtind
Terrasserens benyttes for
å vaske rent treverk og bidrar
til å lysne fjerne beis og olje

Blåtind er utviklet for norske
forhold og for de som ønsker
kun det beste for å oppnå
optimal effekt og for å
ivareta og vedlikeholde.
Blåtind Husvask benyttes
for vask av hus de gangene
huset ikke skal males

4 liter

Terrassevask

4 liter
Art. nr. 149005

120,-

veil. kr. 190,-

SOPP-ALGEDREPER
Blåtind er utviklet for norske
forhold og for de som ønsker
kun det beste for å oppnå
optimal effekt og for å ivareta
og vedlikeholde. Blåtind Sopp
og algedreper benyttes for
effektiv fjerning av sopp og alger
utendørs. Brukes etter rengjøring,
men før maling

1 liter

Soppdreper

4 liter

Soppdreper

115,-

4 liter

Husvask

VASKEMIDLER

BILSHAMPO

4 liter
Art. nr. 149135

135,-

veil. kr. 215,-

1 liter
Art. nr. 149181

54,-

veil. kr. 85,-

4 liter
Art. nr. 149504

130,-

veil. kr. 213,-

Alle priser er eks.mva.
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FELGRENS NØYTRAL

Bio avfetting er et effektivt
rengjøringsmiddel i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring
av motorkjøretøyer. Bio-avfetting
er en mikroemulsjon som
inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og
ester. Fjerner effektivt både
vannløselig og fettløselig smuss
som støv og sand / jord olje, fett,
asfaltflekker og veisalt. Bio
avfetting er også egnet for
generell rengjøring av bil,
båt, motorsykkel, lastebil,
campingvogn, bo bil, maskiner
og til motorvask.

Felgrens nøytral er et svært
effektivt rengjøringsmiddel for
rengjøring og vask av felger,
og er utviklet spesielt for dette
formål. Fjerner bremsestøv
og slitasjepartikler fra felger,
bremseskiver og bremseklosser. Rengjøringsmiddelet
endrer farge fra fargeløs til
lilla ved påføring på skittene
områder. Felgrens nøytral
inneholder også tensider
som effektivt fjerner fett, olje,
asfaltflekker, veisalt og annet
smuss.

1 liter
Art. nr. 149074

1 liter
Art. nr. 149073

92,-

59,-

veil. kr. 142,-

veil. kr. 97,-

1 liter

501533 – 07 MEDIA 2021

BIO AVFETTING

Avfetting

1 liter

Felgrens

TEPPERENS

SKUMDEMPER

Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel av høy kvalitet uten fosfat
for rengjøring av tepper, møbler,
gulv, bilinteriør m.m. Foma
Rensevæske er spesielt godt
egnet for rensemaskiner.
Benytt kaldt eller varmt vann.
Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur
på 30 - 60°C anbefales.

Foma Skumdemper er et
spesialmiddel som motvirker
skumming av rengjøringsmidler.
Bør benyttes i alle typer rensemaskiner. Skumdemperen vil
skåne maskinen mot overskumming og forlenge levetiden
på maskinen. Kan benyttes
i rensemaskiner og gulvvaskemaskiner.

1 liter
Art. nr. 147501

1 liter
Art. nr. 147502

79,-

85,-

veil. kr. 132,-

1 liter

veil. kr. 143,-

Tepperens

1 liter

Skumdemper

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

Forhandler:
Foma Norge AS

Regnbuevn. 6
1405 Langhus
Telefon: 64 91 70 00
Telefax: 64 86 76 22
E-post: info@foma.no
Internett: www.ipcfoma.no

KVALITET KOSTER
Hos opp koster det bare mindre
GJELDER TIL 31.07.2019

