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TASKI aquamat 10.1
Sokoldalú nedves porszívó szőnyegtisztításra

Tökéletes mélytisztítás
Gyors és hatékony folttisztítás
Könnyű mozgatás, szállítás
Kiegészítők széles köre

Gyors és hatékony folttisztítás
A szőnyegre kiömlő folyadékok, koszfoltok mi-
hamarabbi kezelésére legyen kéznél a TASKI 
aquamat 10.1. Az opcionális kézi kiegészítőfejjel 
és a TASKI folteltávolító szereivel, a balesetek-
ből adódó foltokat gyorsan és hatékonyoan eltá-
volíthatja.

Tökéletes mélytisztítás
A tisztítóoldat behatol a szövet belsejébe, majd 
a gép kiszívja onnan, ezzel alaposan, mélyre 
hatóan megtisztítva a kárpitokat. A módszernek 
köszönhetően megnő a szőnyegek élettartama, 
mivel a gép eltávolítja a szálak közé ékelődött 
szennyeződéseket és tökéletes megjelenést 
biztosít a kárpitoknak.

Könnyű mozgatás, szállítás
Moduláris kialakításának, könnyű súlyának és 
kis méretének köszönhetően a TASKI aquamat 
10.1 könnyen mozgatható a különböző helyszínek 
között.
Kiegészítők széles köre
A legjobb eredmények érdekében, a szórófej 
segítségével már a mélytisztítás előtt előned-
vesíthetjük a tisztítószerrel a kárpitot. Az opcioná-
lis, 12 cm-es kárpittisztítófejjel a szőnyegpadlós
lépcsőket, és egyéb nehezen hozzáférhető 
kárpitfelületeket is könnyedén megtisztíthatja. A 
bolyhos kárpitkefe megmozgatja és megemeli 
a letapadt szövetszálakat, ezzel biztosítva az 
egyenletes felszínt és a könnyebb száradást.

A TASKI aquamat 10.1 előnyei :
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TASKI aquamat 10.1

Tiszta víz tartály

Koszos víz tartály

Max. légáramlás

Max. szívóerő 

Méretek (H x Sz x M)

Súly

Névleges fogyasztás

Zajszint

Csatlakozó kábel hossza

Érintésvédelmi osztály

Nemzetközi minősítés

10 l

10 l

41 l/s

18 kPa

380x380x600 mm

12 kg

900 W

66 dB(A)

10 m

II

TÜV

Technikai adatok

Termék Cikkszám

Kiegészítők, alkatrészek

Kiegészítők Cikkszám

Standard készlet (tömlő (2.2 m) és rögzített fúvó-, szívófejjel
Standard készlet (tömlő (2.2 m) és rugalmas fúvó-, szívófejjel
Keménypadló tisztítókészlet tömlővel
Kárpittisztítófej, 12 cm  széles
Permetező 7,5 l- es
Szórófejes kiegészítő extra hosszú tömlővel (5 m)
Pótkefe a keménypadlós készlethez

8505140

8505160

7512446

8505150

7500780

8503920

7511614

TASKI aquamat 10.1

A TASKI aquamat 10.1 a választott kiegészítőktől függően alkalmas kárpit- és keménypadló tisztításra
is. Sokszínű kiegészítőinek köszönhetően egy igazán sokfunkciós takarítógép. 
A keménypadló tisztítófej kis-, és közepes méretű helyiségek, például konyhák és fürdőszobák 
tisztítására alkalmas. A padlósúroló kefe a tisztítószer fúvófejjel igen hatékony párost alkot.

A közvetlen tisztítási módszerrel a szennyeződéseket egyből eltávolíthatjuk a padlóról. A közvetett mód-
szer alkalmazásakor a tisztítóoldatot a padló felületén hagyjuk adott időre, ezze növelve a hatóidőt, majd 
utána távolítjuk el a  szennyezett oldatot a szívó funkcióval. A TASKI aquamat 10.1 tökéletes ered-
ményeket biztosít a nehezen tisztítható felületeken is, mint a kerámialapok és csúszásgátlós padlók.
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