
За чиста и комфортна среда, 
подходяща за учене



За да осигурите чиста, креативна и позитивна учебна среда е 
препоръчително  да  разчитате  на  най-доброто  почистващо 
оборудване  и  услуги.  Необходимостта  от  ежедневно 
почистване  и  присъствието  на  ученици  в  продължение  на 
много  часове  всеки  ден  означава,  че  трябва  внимателно  да 
балансирате  изискванията  си  за  почистване  с  ограничени 
времеви  и  трудови  ресурси.  Като  Ваш  партньор  в 
почистването,  ние  сме  посветени  да  ви  помогнем  да 
поддържате чиста, безопасна и здравословна учебна среда.

което Ви помага да намалите използването на химикали           
· Нашите подови автомати почистват и изсушават 
едновременно       
· Безшумните машини позволяват почистване през деня
· Увеличете безопасността и намалете риска чрез 
минимизиране на химикалите

Nilfisk – перфектния избор на почистващи машини:
· Контролиране на ползваните ресурси с Nilfisk Ecoflex,  

За да осигурите здравето, комфорта и задоволството на 
учениците и персонала, работите усилено, за да постигнете 
най-високо ниво на чистота във вашето учреждение.

Качеството на въздуха, безопасността и въздействието върху 
околната среда от методите, които използвате за почистване са 
важни. Революционните и патентовани решения на Nilfisk, 
свързани с  грижата за подовите повърхности  могат да ви 
помогнат да намалите консумацията на вода и химикали, да 
подобрите качеството на въздуха в помещенията и да намалите 
цялостното въздействие върху околната среда от при 
почистването на помещенията.

Тези значителни предимства се постигат чрез по-лесна употреба 
и серия от технически характеристики, позволяващи почистване 
през деня и най-ефективно използване на вода и почистващ 
препарат.

Ръчноводимият подопочистваща машина Nilfisk SC500 е 
внимателно проектирана, за да подобри производителността 
и да намали общите Ви разходи за почистване.

Един отличен избор за почистване на училищни подове!!!

Машините на NILFISK създават чиста среда за 
по-добро обучение

https://www.bulfisk.bg/product/666-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-nilfisk-sc500-b-full-pkg


Интелигентно почистване в класни стаи и 
работилници

Чистата среда без прах помага за създаване на приятни условия 
за  обучение,  което  помага на учениците да усвояват по-добре 
учебния процес.

При голямата посещаемост от ученици по много часове на ден, 
непрекъснатото почистване през деня винаги е от съществено 
значение. Иновативната технология и лекотата на използване 
правят нашите  подови автомати, полиращи машини, 
прахосмукачки и екстрактори за килими по-тихи и по-ефективни. 
Подовете са по-чисти и по-безопасни, като се използват по-малко 
химикали и препарати, подобрявайки качеството на въздуха в 
помещенията и безопасността за учениците и персонала.
Продуктите на Nilfisk са проектирани да почистват възможно 
най-тихо в затворени пространства, което от основно значение 
за работа през деня без да нарушават учебния процес.

Nilfisk Ви предлагат специални модели прахосмукачки за 
ефективно почистване на големи площи с много ниско ниво на 
шум, идеални за работа през деня:

· Изключителна издръжливост

· Висок капацитет на пълнене

· Ниско ниво на звука

· Ниска консумация на енергия

В дървообработващи и металообработващи работилници 
учениците са изложени на околна среда с потенциално 
вреден прах.

Nilfisk е специалист в тази област и може да предложи експертни 
съвети и набор от индустриални вакуумни решения в изпълнение 
на задълженията за здраве и безопасност.



От огромни площи до малки петна, мокри, сухи 
отпадъци или в комбинация - Nilfisk винаги предлага 
решения

Чрез партньорство с нашите клиенти и потребители 
постигнахме прахосмукачка за мокро и сухо почистване, която 
отговаря на изискванията на най-взискателните крайни 
потребители.

Серията мокро-сухи прахосмукачки MAXXI или VL от Nilfisk е 
проектирана и разработена по най-високите стандарти: Вашите!

В комбинация с обслужване и поддръжка на Nilfisk, нашето 
портфолио за мокро-сухи прахосмукачки Ви предоставя 
надеждно, високоефективно почистващо решение, което е лесно 
за работа и на атрактивна цена.

Прахосмукачките MAXXI II / VL500 предлагат 
производителност и надеждност, както и много 
функции, които правят ежедневните задачи по 
почистването по-лесни, по-бързи и по-безопасни.

Прахосмукачките MAXXI II / VL500 се предлагат в 
различни конфигурации и различни размери на 
контейнера - 35, 55 и 75 литра.

Прахосмукачките MAXXI II / VL500 правят ежедневната работа 
лесна, бърза и безопасна.

Мокро-сухите прахосмукачки на Nilfisk със 
специално двойно филтриране Ви позволяват да 
почиствате както мокри, така и сухи отпадъци без 
да сменяте филтрите.



Почиствайте местата за хранене с лекота

При приготвяне на храна за много ученици и служители всеки ден 
е важно да се поддържат отлични хигиенни стандарти в кухните и 
столовата.

В гамата подопочистващи машини на Nilfisk има модели, които 
могат да предложат работа, както напред, така и назад 
разтъркване и подсушаване. Предлагат и възможност за 
почистване в тесни зони - много по хигиенично и продуктивно от 
ръчните  методи.

Почистващите машини на Nilfisk осигуряват превъзходна 
ефективност без да се отрази на производителността – оставяйки 
подовете на кухнята чисти, сухи, безопасни и готови за употреба.

Nilfisk предлага ефективни машини за поддръжка на 
подове, които са лесни за използване и поддръжка:
· Страхотна  маневреност
· Идеални за по-малко достъпни зони.

За почистване на големи площи Nilfisk предлага и набор от 
подопочистващи автомати със супер ниско ниво на шум, 
ергономичен и компактен дизайн, който позволява на тези 
машини да почистват почти навсякъде.

Благодарение на голямата маневреност на седловите машини 
може да се достигне почти навсякъде, като всички функции се 
контролират от волана.



Насладете се на по-добрите резултати от почистването

Площите с различни размери и различните типове подове 
изискват различни почистващи решения. 

Системата за дозиране на химикали Nilfisk Ecoflex гарантира, че 
всеки етаж - от зони с лек трафик до силно замърсени зони за 
движение - се почиства по най-щадящия към околната среда и 
най-евтин начин.

Управлението на машината е едновременно удобно и лесно:
 всички функции за почистване ще се активират просто чрез 
натискане на бутона с едно докосване.

Разтворът вода/препарат се самонастройва според скоростта на 
машината, осигурявайки постоянна ефективност на почистване и 
пестене на вода.

SC2000 е много компактен и лесен за маневриране, дори и в 
малки пространства, а ниското ниво на звука позволява 
почистване през деня в чувствителни към шум зони.

Висока производителност се постига чрез работна скорост от 6 
km/h заедно с водни резервоари с голям капацитет, всеки 
побиращ 70 литра. Ефективната ширина на почистване е 53 см.



Чисти външни площи, независимо от времето

Външните площи изискват постоянна поддръжка през 
сезоните.

За да осигурим чиста училищна среда, добре поддържани 
зелени площи и безопасност на учениците през зимата, ние 
предлагаме гама от компактни и високо маневрени външни 
помощни машини.

Разнообразната гама от прикачки, изработени по поръчка за 
всяка машина, ви позволява да реагирате на всякакви 
метериологични условия – с бързо и лесно превключване на 
приставката вие преминавате от метене към косене или 
почистване на сняг и пясък.

Лесно, ефективно и универсално почистване на открито през 
цялата година.

City Ranger 2250 може да се ползва за метене и 
изсмукване през пролетта и есента, косене на трева 
през летния сезон плюс метене на сняг и 
разпръскване на чакъл или сол през зимата.

С Park Ranger 2150 подмяната на една приставка с 
друга се извършва за по-малко от четири минути - 
не са необходими инструменти.

Компактната метачна машина SW900 за вътрешна и 
външна употреба предлага висока ефективност на 
почистване и производителност.
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Най-висок клас от ефективни и изгодни 
почистващи машини

Оборудването за почистване на подове и повърхности на Nilfisk се 
използва във всички видове образователни заведения по целия 
свят. Почистваме всичко от предучилищни игрища до лекционни 
зали за висше образование, както и закрити класни стаи, офиси, 
входове, коридори, аудитории и гимназии.

Предлагаме и машини за почистване на външни съоръжения като 
училищни дворове, велоалеи, паркинги, спортни игрища и спортни 
комплекси. От каквото и да се нуждае вашето образователно 
заведение, Nilfisk е готов да ви предложи най-доброто решение за 
изгодна цена, надеждност и ефективност.

БУЛФИСК ООД
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