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EMELJE MAGASABB SZINTRE A TISZTASÁGOT
professzionális padlótisztítónk segítségével



MIÉRT VÁLASSZA AZ ÚJ UNIPROFOT?
Intézménye tisztasága nagyban befolyásolja ügyfelei és dolgozói kényelmét és 
közérzetét.
Minden padlótípus egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, így sajátos kezelést is 
igényel. Az új Lux Uniprof tökéletes megoldást kínál bármilyen létesítménybe, 
számos felületre.

•  Egyszerű összeszerelés,  
csupán 2 csavar segítségével

• Jobb, könnyebb indítás
• Könnyed irányítás
• Jobb vízfelszívás, gyorsabb száradás
• Nagyobb szennyvíztartály

• 50%-kal erősebb motor
• Beépített hajtómű
• Kényelmesebb használat
• Nagyobb kefegörgő
• Zárt hajtódob
• Nagy precizitással integrált szivattyúház

LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEK

AZ ÚJ UNIPROF

TISZTÁBB  
KÖRNYEZETET  
BIZTOSÍT

•  sportlétesítményekben
•  oktatási intézményekben
•  vendéglátóipari  

egységekben
•  idősotthonokban
•  egészségügyi  

intézményekben
•  ipari szegmensben
•  irodákban



                  Ergonomikus 
                  kialakítás
Robosztus felépítés és felhasz-
nálóbarát kialakítás egyben.  
A fogantyú segítségével a gép 
biztonságosan irányítható.

               Környezetbarát
Tökéletes megoldás minden-
napi takarításhoz. Használja 
az új Lux Uniprofot akár 
csapvízzel, vegyszerek nélkül.

Spóroljon pénzt és időt
Az egyszerű kezeléssel és  
a minimális vízfogyasztással 
pénzt és időt takaríthat meg.

INTELLIGENS TECHNOLÓGIA
A titok az ellentétes irányba forgó kefegörgőkben 
rejlik: a víz a fogantyú meghúzásával a földre 
kerül. A két ellentétesen forgó kefe megtisztítja  
a padlót, felszedi a koszos vizet és bejuttatja  
a kiürítő dobba. Innen a gép kiszivattyúzza  
a koszos vizet, ami így a szennyvíztartályba jut.

IGÉNY SZERINT ÁLLÍTHATÓ NYOMÁSSZINT
A kefék nyomását könnyedén a padló típusához 
igazíthatja. Válasszon négy szint közül az emelő 
könnyű beállításával.

FŐ A BIZTONSÁG
A gép csak a biztonsági pedál lenyomását követően  
üzemel. A pedál lenyomása után a hajtórudak 
üzemi állapotba kerülnek és elkezdhetjük  
a takarítást.

A-BÓL B-BE KÖNNYEDÉN
A gép könnyed mozgatásához húzza fel a piros  
kart, ekkor a gép szállítási üzemmódba kerül és  
a mozgatógörgők segítségével a kefék ellenállása 
nélkül mozgatható.
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MEGFELELŐ  
ESZKÖZ MINDEN 
IGÉNYRE
Az új Lux Uniprof a legkü-
lönlegesebb igényeknek is 
megfelel. Minden modell  
alapfelszereltségként tar-
tállyal és finompermetező-
vel rendelkezik, az optimális  
tisztítási eredmény érdeké-
ben.

Modell Uniprof S Uniprof M Uniprof L

AC feszültség (~)/ Frekvencia V/Hz 230/50 230/50 230/50

Motorteljesítmény (+szivattyú) W 750 + 26 950 + 26 1150 + 26

Tisztítószertartály kapacitása liter 4 4 4

Hatékonyság m²/h 250 350 450

Kefe szélessége cm 24 34 44

Kefe sebessége rpm 650 650 650

Kefe nyomása g/cm² 220 190 170

Hangnyomásszint dB(A) 69 69 71

Méretek (H x Sz x M) cm 39×35×111 39×45×111 39×55×111

Súly kg 21,5 26,5 31

Kábelhossz m 12 12 12

Kefék
Bármilyen padlóhoz a megfe-
lelő kefét kínáljuk: A kefegör-
gők spirál alakú felépítésük-
kel minden szennyeződést és 
port összegyűjtenek anélkül, 
hogy a padlón bármilyen  
mélyedést kihagynának. 

Minden sarokban
Az oldalkefe minden sarkot 
elér. A finom permetezőszi-
vattyú állítható szöge  
optimális vízellátást biztosít  
az oldalkefének, így az  
ugyanolyan hatékonyan  
tisztít, mint a nagy kefék.

MobiLux
A MobiLux ideális kiegészítő 
hosszabb felületekhez  
vagy lépcsőkhöz. Az új  
Uniprof így biztonságosan  
és kényelmesen elér  
minden olyan helyet,  
ahol azt használni kell.

Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a. • Magyarország

Tel: +36 1 422 4444 • info@luxhungaria.hu
www.luxhungaria.hu

SZŐNYEG

Normál padló

FIGYELEM: Ne használja juta-, 
szizál- és gyapjúszőnyegeken

Nagyon koszos padló

FIGYELEM: Ha a kefék nem 
forognak, csökkentse a 
kefenyomást

GRESLAP 
BURKOLAT

Normál padló

Nagyon koszos padló

Fuga nélküli padlók

VINYL PADLÓK

Normál padló

Nagyon koszos padló

FIGYELEM: Ne használja 
linóleumon és szegecses 
gumipadlón

PVC, CV KOMPOZIT, 
POLIOLEFIN ÉS 
LINÓLEUM PADLÓK

Normál padló

Nagyon koszos padló

SZÁMOS FELÜLETRE [ Tegye a keményebb kefegörgőt előre, a lágyabbat hátra ]

AZ ÚJ UNIPROF


