
Чисти и уютни помещения за 
Вашите гости
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Отличената с награди, иновативна прахосмукачка VP600 
осигурява превъзходна ефективност на почистване. Ниското 
ниво на шум прави машината идеална за почистване през деня в
 хотели и ресторанти.

Създадена предимно за нуждите на хотелиерството, 
прахосмукачката VU500 предлага превъзходни характеристики и 
издръжливост, плюс по-добра производителност и филтрация от 
по-скъпите конкурентни машини.

За меки настилки с голям трафик, като конферентни зали и коридори, 
тихата и мощна метачна машина SW900 ви предлага висока ефективност
 на почистване и производителност.

Портфолио от над 125 почистващи машини
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 VACUUMS  EXTRACTORS SWEEPERS  

Превъзходни резултати от почистването - ефективно и 
безшумно за гостите - не оставяйки нищо след себе си, 
освен красиво първо впечатление

Ефективно и лесно ежедневно почистване дори в по-малко достъпни 
зони. Компактната, маневрена и безшумна подопочистваща машина 
SC351 почиства във всички посоки и осигурява чиста и суха повърхност - 
безопасна и готова за употреба.

Знаем, че се състезавате за всеки гост и че първите 
впечатления са изключително важни.
За да осигурите комфорта и уюта на Вашите гости и 
персонал, Вие работите за постигане на най-високо ниво на 
чистота във Вашият обект и внимателно обмисляте 
подобяването на здравето, качеството на въздуха, 
безопасността и въздействието върху околната среда, което 
много зависи от начина, по който почиствате. С цялостните 
почистващи решения, закупени от марката Nilfisk получавате
 предимството, от което се нуждаете за превъзходни 
резултати при почистването и по-висока производителност 
на персонала с по-малко смущаване на почивката на 
гостите.
От ежедневно почистване с прахосмукачка през 
разтъркванеи полиране, до планирана възстановяваща 
грижа за килимите, та чак до метенето на външните алеи  
Nilfisk Ви предлага решение за всяка нужда и за всякаква 
почистваща площ. Революционните и патентовани 
решения за грижа за пода на Nilfisk 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 Вашето почистване.

Като Ваш партньор в почистването, ние сме се посветили 
на идеята да Ви помогнем в поддържането на чиста, 
безопасна и здравословна среда за Вас и Вашите гости.

Машините на Nilfisk – идеално решение за почистване в
 хотелиерския бизнес
· Широка гама от прахосмукачки със сертифицирана HEPA 
филтрация
· Спестете труд, като почиствате подовете и ги изсушавате
 с едно преминаване
· Намалете консумацията на вода и химикали с Nilfisk 
Ecoflex, минимизирайки въздействието върху околната 
среда
· Тихите машини позволяват непрекъсната работа през 
деня, понижавайки разходите за почистване
· Увеличаване на безопасността и  намаляване на риска, 
чрез минимизиране на химическите изпарения, 
хлъзгавия под и инцидентите при приплъзване и падане
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https://www.bulfisk.bg/product/651-%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-sc351-full-pack


Предлагане на машини за почистване в 
хотелиерството вече повече от 100 години

Машините за почистване на Nilfisk се използват, както в 
големите, така и в малките обекти – от места за забавление
 от световна класа до луксозни хотели, казина, круизни 
линии, спортни комплекси, увеселителни паркове и 
конгресни центрове.

Без значение от нуждите на Вашият обект, ангажиментът 
на Nilfisk е за почистваща техника с отлична 
себестойност, надеждност и ефективност.

Nilfisk осигурява цялостно управление на партньорство, 
предлагайки най-високите нива на обслужване, логистика и
 цялостна поддръжка на международно, национално и 
местно ниво.
Като Ваш партньор в почистването, Nilfisk може да ви 
помогне да подобрите своя бизнес в хотелиерството и да 
увеличите производителността на персонала, 
предлагайки превъзходни резултати от почистването с 
по-малко прекъсвания на гостите.

БУЛФИСК ООД
гр. Варна, ул. Зора №18
Тел. 052 501102 · моб.тел. 0887 823 044
sales@bulfsk.com
www.bulfsk.bg


