
Renholdsmaskiner
Maske leverer et bredt utvalg av renholdsmaskiner,  
i alle størrelser og utførelser. For alt fra store 
idretts haller til små kontorer, kan du være sikker på 
at Maske har maskinen som passer for din bedrift. 

I denne folderen ser du et utvalg av hva vi kan tilby. 
Ta kontakt med din salgsrepresentant i dag, så  
hjelper vi deg å finne maskinen som passer for deg.

3360377
Støvsuger 
Nilfisk VP930 HEPA Blue

KAMPANJEPRIS

* Prisen gjelder til 31.12.20

1998,-*



VASKEROBOTER

Vaskeroboter
Fremtiden er her! 
Ta kontakt for mer 

informasjon.

I samarbeid med noen av verdens fremste 
utviklere av autonom teknologi, kan vi i dag 
levere det beste utstyret til ditt renholds
personell. 

Valget av riktig utstyr kan bistå i at perso
nalet kan utrette mer ved å håndtere de 
mest tidkrevende oppgavene med mindre 
anstrengelse og bedre resultat. 

Bruken av renholdsroboter er ypperlig på 
lager, flyplasser, idrettshaller, skoler og  
supermarkeder. Bruken av robotteknologi 
frigjør tid for renholdere til å gjøre andre 
nødvendige oppgaver i området som ofte 
ikke blir prioritert, eller som krever ekstra 
resurser for å få gjennomført.



5521159
Gulvvaskemaskin  
Nilfisk SC 351
Kompakt gulvvaskemaskin 
som rengjør i alle retninger. 
Både forlengs og baklengs. 
Det nye børstedekket gjør 
det mulig å vaske og tørke 
opp i alle mulige retninger. 
Skurebredden er 37 cm. 
Leveres med: roterende bør
stedekk, optima batterier og 
innebygget lader.

3360361
Gulvvaskemaskin  
Nilfisk SC500 53B Comp.
Gulvvasker med stor bruker
vennlighet og god økonomi. 
SC500 er en gulvvasker som 
er konstruert til å forbedre 
produktiviteten og redusere 
de samlede rengjøringsut
giftene.

3361478
Gulvvaskemaskin 
SC2000 53 B
SC2000 gulvvaskeren øker 
arbeidskomforten mar
kant sammenlignet med en 
gåbakmaskin. Perfekt til 
rengjøring i kontorer, kjøpe
senter, idrettshaller, restau
ranter, hoteller, sykehus og 
skoler.

3360363
Gulvvaskemaskin  
Nilfisk SC401 43 BD Cmp
Hurtig, nøyaktig, brukervenn
lig og stillegående. Opp til 4 
timers kontinuerlig vask og 
opptørking på et fullt oppla
det batteri, og opp til 100 mi
nutter før rentvannstanken 
må fylles på. 43cm bredde, 
kan utstyres med børste eller 
pad. Enkel å manøvrere med 
4 hjul, OneTouchknapp. 

3355626
Gulvvaskemaskin  
Swingo 350 LI-ION
Taski Swingo 350 LiIon er en ultra
kompakt gulvvasker med lithiumbat
terier. Dem lille og smidige gulvvaske
ren er spesielt utviklet for rengjøring 
på trange områder.

3359069
Gulvvaskemaskin  
Swingo 455 komplett
Batteridrevet combimat for små 
og mellomstore områder. Enkel å 
manøvrere. Arbeidsbredde: 43 cm. 
Praktisk ytelse. 600 m2/t. Inkludert: 
2xbatterier, innbygget lader, padhol
der, grønn Twister pads og fylleslange.

3359072
Gulvvaskemaskin  
Swingo 855 komplett
Batteridrevet combimat. Dette er en 
allsidig maskin som er lett å håndte
re samtidig som økt arbeidsbredde 
gir økt ytelse. Arbeidsbredde: 50 cm. 
Praktisk ytelse. 950 m2/t. Inklu
dert:2x batterier, innebygget lader, 
padholder, grønn Twister pads.

GULVVASKEMASKINER



GULVVASKEMASKINER

3368064
Gulvvaskemaskin  
Wetrok Mambo standard
Discomatic Mambo er den mest kompakte gulv
vaskemaskin i sin klasse. Den er robust, effektiv 
og smidig. Med sin 30 liters vanntank og det 
kraftige litiumbatteriet er den ideell for større 
rengjøringsoppgaver. Det anerkjente 2børste
systemet gir utmerkede rengjøringsresultater.

3368059
Gulvvaskemaskin  
Wetrok Bolero 10
Wetrok Discomatic Bolero er en unik liten 
gulvvaskemaskin med litium batteri og to bør
ster. Vasker og tørker i alle retninger. Spesielt 
velegnet for små og trange områder. Det unike 
2børstesystemet gir et kraftig børste trykk og 
større partikler samles enkelt opp. Vasker opp til 
1100 m2/t. Leveres med 10l tank.

5711025
Gulvvaskemaskin  
BR 35/12 C
Kompakt gulvvasker med lav 
vekt og en formidabel smidig
het i små og vanskelige tilgjen
gelige områder. Børstehodet 
med KART (Kärcher Advanced 
Respons Technology) svingbart 
+/200` for meget smidig og 
effektivt renhold.Kun 3t ladetid 
for 100% batterikapasitet,1t 
lad etid 50% batterikapasitet

3354607
Gulvvaskemaskin  
BD 43/25 C
Den nye kompakte gulvvaske
maskinen BD 43/25 C dekker 
alle kundens grunnleggende 
rengjøringsbehov. Meget bru
kervennlig grunnet kompakt 
størrelse med god oversikt og 
høy smidighet. Meget effektiv 
for rengjøring av arealer på 
200800 m².

3362659
Gulvvaskemaskin Kärcher 
BD 50/70 R
Sittepå gulvvaskemaskin til 
en pris på en gåbak maskin. 
Høy manøvrerbarhet med kun 
1,6 meter svingradius og en 
god oversikt over o mrådet som 
skal rengjøres. Enkel å betjene 
 Manuelt rengjøringsutstyr er 
alltid innen rekkevidde når det 
trengs.



GULVVASKEMASKINER

3368253
Gulvvaskemaskin Foma CT5 B28
CT 5 er minigulvvasker med god ytelse. Rengjøringskraf
ten til diskbørsten og perfekt tørking i alle retninger gjør 
CT 5 ideell for rengjøring av små og mellomstore områder. 
Designet, lav vekt og enkel manøvrering gjør at CT5 mø
ter behovene i daglig rengjøring, sp esielt i små og trange 
lokaler. Perfekt for HO.RE.CA., rengjøringsfirmaer, kontorer, 
butikker og små verksteder.

3368254
Gulvvaskemaskin Foma CT15 B35
Liten i størrelse, praktisk og kompakt. CT 15 gåbak gulv
vasker er ideell til rengjøring av tregulv og harde gulv. De 
små dimensjone ne gjør at denne profesjonelle gulvvas
kemaskinen kan fungere på begrensede områder og rom 
som sanitæranlegg, og i innredningsmiljøer som kontorer 
og skoler.

3368255
Gulvvaskemaskin Foma CT45 B50
CT 45 gåbak gulvvasker har et kompakt design og enestå
ende ytelse. Med denne profesjonelle maskinen har du en 
gulvvaskemaskin som p asser i miljøer som skoler, kontorer, 
butikker eller mindre lagerlokaler. Den høye produktiviteten 
(1750 m²/t), stor tankkapasitet og lang driftstid gjør at du 
kan rengjøre gulvet uten avbrudd

3368260
Gulvvaskemaskin Foma CT51 BT55
Designet for total kontroll av rengjøringen din. CT51 er 
meget stillegående, med kun 54dB i eco modus, dette 
gjør maskinen meget godt egnet til f.eks skoler, sykehus, 
sykehjem m.fl. Takket være de mange funksjonene og 
ergonomien, sikrer denne industrielle gulvvaskemaskin 
maksimal produktivitet på opptil 2475 m²/t, mens 3,5 
timers driftstid gjør at du kan arbeide kontinuerlig og uten 
avbrudd. Alle daglige servicepunkter er merket gult, slik at 
det er enkelt å utføre det daglige vedlikeholdet.



ENBØRSTEMASKINER

HIGHSPEED MASKIN / TEPPERENSER

STØVSUGERE

3365711
Skuremaskin  
Viper LS160-EU
Viper LS160HD single disc er 
robust, driftssikker og stort 
sett vedlikeholdsfri, og med 
det ergonomiske design blir 
gulvvask en smal sak. Maski
nen er klar til bruk, vanntank, 
børste og padholder følger med. 
Maskinen er velegnet til daglig, 
innendørs rengjøring av hoteller, 
restauranter, skoler, butikksen
ter, utstillinger samt skoler og 
offentlige institusjoner.

5521165
High-speed maskin  
Nilfisk BU 500
Nilfisk BU500 er en høyhas
tighets poleringsmaskin, er 
perfekt til daglig rengjøring. 
Har ergonomisk riktig håndtak, 
innebygget fleks ibel padholder, 
sikkerhetsbryter og lett synlig 
15 meter kabel.

3357583
Gulvvaskemaskin  
Taski Swingo 150 LI-ION
Ultrakompakt gulvaskemaskin 
med lithiumsbatterier. Perfekt 
til små og trange områder, samt 
tilfeldige renholdsbehov. Frem
ragende ren gjøringsresultat 
og tørre gulv med det samme. 
Leveres komplett med batteri 
og lader.

3365708
Støvsuger våt/tørr  
Viper LSU 135
VIPER LSU135 er en profejso
nell våt/tørrstøvsuger. Den er 
brukervennlig. robust og har 
optimal sugekraft. Som stan
dard leveres maskinen med 2 m 
slange, 7 m. orange kabel, 2delt 
stålrør, filterinnats, fugemunn
stykke, rundbørste, munnstykke 
til våtsuging og munnstykke til 
tørrsuging. Alt tilbehør er 38Ø. 
Kan brukes uten pose. Robust 
plastchassis med 4 roterende 
hjul gjør den enkel å manøvre.

3358964
Tepperenser  
Kärcher BRC 40/22 C
BRC 40/22 er markedets ras
keste maskin for dyprengjøring. 
Maskinen manøvrerer enkelt og 
er egnet for små og mellomstore 
flater på opptil 1000 m². Ren
gjøringshodet kan dreies med 
rattet, og forenkler rengjøring av 
områder det ellers er vanskelig 
å nå.

3362042
Støvsuger  
Taski Aero BP B Li-ion
Taski Aero BP B LiIon er en ny 
og revolusjonerende batteri
drevet ryggstøvsuger. Den er 
brukervennlig, ergonomisk og 
funksjonell. Man kan bevege 
seg smidig rundt i tidvis trange 
områder uten å bekymre seg 
for frem kommelighet på grunn 
av strømledning. Støvsugeren 
har et meget godt oppsug og 
luftstrøm kombinert med lavt 
energiforbruk.



NY SERIE  BOSS MASKINER

STØVSUGERE

3368194
Hybridmaskin 
i-mop XL Basic u/batteri og 
lader 
En krysning mellom mopp og gulv
vaskemaskin/ rengjøringsmaskin. 
Med gulvvaskemaskinens ytelse og 
moppens mobilitet er dette en uslåe
lig kombinasjon, både på små og 
store overflater. 46cm bredde.

3368205
Skuremaskin  
i-scrub 21B 230V 
Dobbeldiskmaskin med fleksibili
tet – du kan også skure vertikale 
overflater. Den leveres med juster
bart hode og 360 grader fri bevegel
se. Det er iscrub 21B i et nøtteskall. 
Med kraftfull motor som gir 400 
rotasjoner per minutt med to disker, 
er iscrub 21B en fantastisk maskin 
som lar brukeren skure enhver over
flate med ekstrem kraft.

3368207
Støvsuger  
i-vac 4B MOVE 24V 
Ikke la støvsugerledningen begrense 
deg. Bær den lette og ledningsfrie 
ivac 4B Move på ryggen. Med den 
kan du bevege deg med maksimum 
bevegelsesfrihet og jobbe effek
tivt. Med ryggsekkstøvsugeren kan 
du rekke over mer enn dobbelt så 
mye gulvplass sammenlignet med 
en vanlig støvsuger, og den er mer 
ergonomisk utformet. ivac 4B 
Move forbedrer måten du jobber på 
betydelig, og utgjør en mulighet til å 
forbedre rengjøringsrutinene slik at 
de blir renere, raskere og sikrere.

3360377
Støvsuger 
Nilfisk VP930 HEPA Blue
Nilfisk VP930 er den pålitelige 
partner til krevende rengjø
ringsoppgaver på hoteller, 
skoler, kontorer og sykehus. 
Robust og stabil med stor støv
sugerpose som rommer 15 liter. 
Det gjennomtenkte designet 
optimerer luftstrømmene og 
reduserer energitapet til et 
absolutt minimum, samtidig 
med at det gjør VP930 til en av 
de mest lydsvake profesjonelle 
støvsugere i verden.

3359011
Støvsuger  
Taski Aero 15 Plus
Altiett støvsuger som kom
binerer høy effektivitet og 
ultralav lyd. Støvsugeren har 
en unik teknologi og superef
fektiv motor, og et patentert 
‘hviske’teknologi som gjør Taski 
Aero ekstremt stillegående.

Tilbehør til Boss maskiner:

3368210 Batteri i-power 9 24V venstre 

3368211 Batteri i-power 9 24V høyre 

3368214 Lader i-charge 2 til i-power

KAMPANJEPRIS
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Dyktige fagfolk – smarte løsninger

Hyggelig
butikkhandel

Personlig
oppfølging

Kundeservice
tlf. 64 97 62 00

Nettbutikk
www.maske.no

Maske AS
Hovedkontor Trondheim Løvåsmyra 2, 7093 Tiller 

Hovedlager Vinterbro Bilittveien 6, 1407 Vinterbro

Namsos Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos

Sandane Krånavegen 5, 6823 Sandane

Ålesund Lerstadvegen 540, 6018 Ålesund

Tromsø Skippergata 16, 9008 Tromsø

Trondheim Haakon VIIs gate 6, 7041 Trondheim Maske Marked  | Tlf: 917 14 247

Sandefjord Pindsleveien 1, 3221 Sandefjord Maske Marked  | Tlf: 952 97 698

Bergen Hardangervegen 68, 5224 Nesttun Maske Marked  | Tlf: 952 97 694

Molde Verftsgata 10, 6416 Molde Maske Marked  | Tlf: 976 72 067

KONTOR DATA AUDIOVISUELT RENHOLD TØRK CATERING EMBALLASJE BELYSNING SKOLE PROFILERING HELSE BANDAGIST

Denne katalogen inneholder ikke hele vårt sortiment. Er det noe du savner eller har spørsmål om – logg deg inn på våre nettsider www.maske.no 
eller ring oss på telefon 64 97 62 00. Vi tar forbehold om produktendringer, trykkfeil og at enkelte produkter kan bli utsolgt. Forøvrig gjelder våre vanlige salgs og leveringsbetingelser.

Lagermedarbeider 
Henry Chinedu Osigwe

Norges første klimanøytrale 
leverandør av forbruksmateriell


