
Решения за почистването
за складове и сектор логистика
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Големи външни площи Площи между стелажите        Мет. стружки/течности/масла

Големите места могат да се почистват 
бързо и ефективно. 
Производителността е увеличена 
благодарение на по-големите 
контейнери, по-издържливи батерии и 
по-широка работна площ на машините.
• Седлови подови автомати
• Седлови метачки
•  Седлови комбинирани машини

Компактни и маневрени машини с 
отлична маневреност и без компромис
 в производителността и 
характеристиките. Това прави тези 
машини идеални за използване при 
почистване на пътеки и зони за 
събиране и опаковане.

Пълна гама от мобилни прахосмукачки 
или вакуумни системи, способни да 
събират всички видове отпадъци, 
мокри или сухи, както и опасен и 
експлозивен прах. Подходящи и за 
специализирани приложения.
• Индустриални прахосмукачки

Малки седлови подови автомати
•     Малки ръчноводими метачки
• Ръчноводими подови автомати

Седлови  подови  автомати Седлови  метачки            Седлови  комбинирани 
машини

Комунални метачни машини Индустриални прахосмукачки           Водоструйки

Изключително сме доволни от факта, че решихме да закупим всички наши 
почистващи машини от гамата Nilfisk, тъй като те предлагат широка 
продуктова гама на конкурентни цени. 2-годишната гаранция* ни даде 
увереност при закупуване на машините и те се оказаха много надеждни. 
Приносът на силен местен дилър на марката, който да ни помогне с 
правилния подбор на машини беше много важен
                                                                   Андрю Лучко, Отдел медицински, Честърфийлд

*Опционални условия

Ръчноводим 
подов автомат



The superior ramp climbing ability of 
Nilfi sk fl oor cleaning machines enables 
loading bays to be cleaned with ease. 
LPG, diesel or battery variants enable 
indoor or outdoor use.
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Товарни отделения Външни площи Камиони/Екипировка

ПИТАЙТЕ ЗА 
НАШИТЕ 
ГАРАНЦИОННИ 
УСЛОВИЯ

Иновативните многофункционални 
комунални машини се справят с всяка 
задача на открито, като метене на 
пътища, снегопочистване и поддръжка 
на тревни настилки. Една машина може 
да се използва целогодишно 
благодарение на много 
специализирани прикачки.

Водоструйните машини бързо и 
икономично измиват камиони и 
оборудване помагат за добрия външен 
вид и удължават експлоатационния 
живот на техниката. Предлагат се 
различни варианти водоструйки и 
пароструйки, за да отговарят на всички 
нужди на клиентите.• Седлови подови автомати

• Седлови метачки
• Седлови комбинирани машини 

• Мобилни водоструйни машини
• Стационарни водоструйни машини

• Седлови метачки
• Седлови комбинирани машини  
• Комунални метачни машини



Сервизна поддръжка

Решенията за обслужване на Nilfsk не само осигуряват бързо и надеждно архивиране в случай на повреда. Те също така осигуряват 
увереност за планирани посещения за поддръжка от нашите обучени техници. Можете да бъдете спокойни, че вашите машини ще 
работят оптимално през целия си живот – и ще поддържат работата на вашия бизнес най-добре. Разбираме, че продуктивността е 
това, което има значение за вас.

Седалището на фирмата е в град Варна. Във всички големи градове в страната чрез добре изградена дилърска мрежа  
Булфиск предлага на своите клиенти най-разпространените модели битови и професионални машини, резервни части и 
аксесоари на Nilfisk, Nifisk Consumer, Nilfisk Outdoor, Viper и DENSIN. Всеки дилър на Булфиск осигурява на своите клиенти и 
висококачествена сервизна услуга - за гаранционно и извънгаранционно обслужване. С цел повишаване на квалификацията 
на търговските и сервизни специалисти се организират ежегодни професионални обучения и семинари.

Преглед на обекта и демонстрации на 
машините без финансов ангажимент са 
възможни при предварителна уговорка.

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


