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PODLAHOVÝ SPECIALISTA



KAŽDÝ DRUH PODLAHY MÁ SVÉ VLASTNÍ SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI A PROBLÉMOVÉ 
OBLASTI. PRO KOBERCE, DŘEVĚNÉ A KAMENNÉ PODLAHY, BEZPEČNOSTNÍ PODLAHY 
A PODLAHOVÉ KRYTINY, PVC, LAMINÁTOVÉ PODLAHY A MNOHO DALŠÍCH JE LUX 
UNIPROF™ IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ.

EKONOMICKÝ
Oba kroky v údržbě 
podlahy, tj. intenzivní 
důkladné čištění pomocí 
detergentů a následná 
údržba čistou vodou: 
díky snadné manipulaci a 
minimální spotřebě vody 
Vám Lux Uniprof ™ může 
ušetřit čas i peníze.

ERGONOMICKÝ
Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť zajišťuje 
bezpečné vedení 
stroje. Tažná rukojeť 
distribuuje vodu snadno 
a přesně. Lux Uniprof™ 
vám může ušetřit čas i 
peníze. (NESMYSLNÉ 
NAPOJENÍ)

ZÁRUKA
Nabízíme vám velmi 
dobrou kvalitu, což Vám 
dokážeme naší 3-letou 
zárukou.

ŠIKOVNÝ

Odnímatelná nádrž Lux Uniprof 
™ se plní přímo z vodovodu 
a je snadno a bezpečně 
připevněna během několika 
vteřin.

PŘESNĚ < DÁVKOVATELNÝ

Čerpadlo dodává vodu 
jemným předstřikem 
přesně na tam, kde ji 
právě potřebujete, a to 
díky nastavitelnému úhlu 
předstřiku.



INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE - KUPODIVU 
JEDNODUCHÉ
Tajemství je v protiběžných kartáčových válcích: Voda je dávkována 
na podlahu tahem rukojeti. Tyto dva protiběžné kartáčové válce čiští 
podlahu, sbírají špinavou vodu a „hazí“ ji na vypouštěcí buben. Odtud 
se voda s nečistotami setře do nádrže pro odpadní vodu.

ÚSPORA ČASU
Neoprenem potažený vypouštěcí buben zlepšuje sběr nečistot až o 
20% a podstatně snižuje dobu schnutí podlahy.

ODOLNOST
Pevná karoserie, robustní kovová ozubená kola a silný ozubený řeme-
nový pohon zaručuje dlouhou životnost. Kromě toho je vysoce výkon-
ný motor akusticky tišší než motory srovnatelných strojů.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nic nefunguje bez bezpečnostního pedálu: Lux Uniprof ™ může být 
uveden do provozu pouze po odemčení pohonu bezpečnostním pedá-
lem.

POŽADOVANÝ PŘÍTLAK
Použitím pohodlného nožního pedálu lze přizpůsobit přítlak kartáčů 
typu podlahy ve čtyřech stupních.

SNADNO Z BODU A DO BODU B
Nožním pedálem vysunete nebo zasunete přepravní kolečka. Navíc 
chráníte kartáčové válce před deformací, je-li stroj nepoužíván.
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VHODNÝ PŘÍSTROJ PRO KAŽDÝ 
PROSTOR

Lux Uniprof™ má správnou pracovní šířku 
pro každou potřebu. Standardní modely jsou 
vybavenyé nádrží a čerpadlem pro jemný 
předstřik se standardními funkcemi pro 
optimální výsledek čištění. Nicméně může být 
dodáván i bez nádrže a čerpadla.

TECHNICKÁ DATA UP240T UP340 UP340P UP440P
Příkon Watt 400 600 626 1000
Napětí V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Otáčky rpm 650 650 650 650
Pracovní šířka mm 240 340 340 440
Kapacita nádrže na čistou vodu Litr 3 0 4 4
Kapacita nádoby pro čistou vodu Litr 0 3 0 0
Kapacita nádoby pro špinavou vodu Litr 1,4 2 2 2,5
Čerpadlo ano/ne ne ne ano ano
Váha kg 20,5 23,5 25 29,5
Šířka mm 340 440 440 540
Hloubka mm 378 378 378 378
Výška těla mm 210 210 210 210
Max. hlučnost dB(A) 68 69 69 71
Vibrace madla m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5

DŮKLADNÝ
Nabízíme správný kartáč pro 
každý typ podlahy: kartáčové 
válce se spirálovitou konstrukcí 
sesbírají všechny nečistoty a 
prach bez vynechání jediného 
místa.

DO KAŽDÉHO ROHU
Boční kartáč dosáhne do 
každého koutu. Nastavitelný úhel 
předstřiku zajišťuje bočnímu 
kartáči optimální zásobování 
vodou tak, aby čistění bylo 
efektivní.

MOBILUX
MobiLux je ideálním doplňkem 
pro transport stroje po schodech 
nebo na delší vzdálenost. 
Lux Uniprof ™ tak může být 
přepravován bezpečně a 
pohodlně na jakékoli místo, kde 
má být použit.

LUX ROYAL
Máme vhodný výrobek pro 
jakékoli čištění a údržbu. Naši 
techničtí pracovníci Vám rádi 
podrobně poradí, který přípravek 
se série Lux Royal je ten 
nejvhodnější.
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