OFERTĂ

ÎNCHIRIERE

900 RON

7 zile de închiriere

1200 RON

30 zile de închiriere

ÎNCHIRIAZĂ FIX CÂT AI NEVOIE!
SIMPLU ȘI RAPID.
Mașina de frecat-aspirat B 60 W Bp
Echipamentele de curățare de tip frecat-aspirat de
la Karcher corespund celor mai exigente cerințe
ale clienților noștri totodată oferind o alternativă
profesionistă și economică de curățare pentru toate
suprafețele pe care le aveți de curățat.

REZULTATUL ESTE ÎNTOTDEAUNA EFICIENT,
IGIENIC ȘI STRĂLUCITOR!

Echipamentele de curățare sunt deosebit de eficiente
și pot fi echipate cu un cap de periere deosebit de
puternic echipat cu perii, role sau disc. Lama de aspirare
inovativă în formă de V va aspira pâna la ultima picatură
de apă de pe pardoseală.
SUNTEȚI INTERESAT DE ÎNCHIRIEREA UNUI ECHIPAMENT?
Vă rugăm să ne transmiteți solicitările dvs. la adresa de
e-mail service@kaercher.ro sau telefonic, la 0734 883 554

OFERTĂ

ÎNCHIRIERE

900 RON

7 zile de închiriere

1200 RON

30 zile de închiriere

OFERTĂ DETERGENȚI
Detergent FloorPro RM 69 pentru
curățarea pardoselilor industriale

Detergent pentru îndepărtarea
urmelor de roți și de cauciuc RM 776

1 l diluat maxim 1%
=
100 l soluție de spălare

1 litru nediluat
=
până la 25 m2
pardoseală curățată

6.296-050.0 - 20 litri

6.295-546.0 - 20 litri

Preț promo:

Preț promo:

296,84 RON

378,42 RON

371,05 RON

445,20 RON

Soluție dezinfectantă RM 735

(biocid avizat de Ministerul Sănătății)
1 l diluat maxim 2%
=
50 l soluție de spălare
6.295-597.0 - 5 litri
Preț:

296,70 RON

CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE
Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2020.
Echipamentul se va livra împreună cu un set de perii și lamele. Prețul de închiriere nu include costurile de
transport ale aparatului. Acest serviciu este opțional și la solicitarea dvs. se va oferta separat. Oferta include
școlarizarea clientului în vederea utilizării echipamentului și servicii de full-service asociate acestuia*. Toate
prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. În cazul în care doriți închirierea echipamentului pentru
perioade mai mari de timp vă vom transmite oferta personalizată.
*contractul de full-service asigură funcționalitatea echipamentului pe toată durata închirierii, dar nu asigură consumabile și detergenți.

