
J18780
Damp- og vakuumrør til alle 

mundstykker. Der bruges 2 stk.
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Direkte på slange uden rør

J16398
Damp- og vakuumslange 3 meter

J16398
Damp- og vakuumslange 3 meter

Mulighed for at benytte rør

J18780
Damp- og vakuumrør
til alle mundstykker. 

Der bruges 2 stk.

J15672
Gulvmundstykke, damp og 

vakuum

J11530
Indsats til alm. rengøring. Vel-
egnet til væsker. Grå gummi 

foran/grå gummi bagpå.

J11529
Indsats til for-rengering af 

kraftigt snavede overflader. 
Børste foran/børste bagpå.

J11528
Indsats til tæpper og måtter. 
Hård plast foran/hård plast 

bagpå.

J18802
Sæt med damp- og 

vakuumrør med 
metalhåndtag til alle 

mundstykker

J5778
Gulvmundstykke til 

”kontoret”/alm. rengøring.

J8752
Tæppeindsats

J10570
Vækskeindsats

J13104
Børsteindsats

J14890
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Hvid knap.

J17302
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Orange knap.

J15438
Metal dyse mundstykke. B=350 mm.

J15439
Metal dyse mundstykke. B=265 mm.

J15435
Metal dyse mundstykke. B=90 mm.

G0018
Lille rund nylonbørste

G0126
Lille rund messingbørste

G0125
Lille rund rustfri stålbørste

J8681
Lille rund nylonbørste

D0024
Stor, rund nylonbørste

D0025
Stor trekantet nylonbørste

J0680
Stor rund messingbørste

J0681
Stor trekantet rustfr stålbørste

J7361
Stor rund naturhårsbørste

J5645
Transparent sugeindsats

J5624
Bred transparent sugeindsats

J19113
Transparent sugeindsats med 

silikonestuds

J0200
Indsats til rengøring af afløb i 

køkken-/håndvask

J18774
Bredt mundstykke med 

rustfri ståldyse, damp og 
vakuum.

B=238 mm B=146 mm

J18777
Smalt mundstykke med 
rustfri ståldyse, damp og 

vakuum.

J16209
Smalt mundstykke 
med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.

J5584
Mundstykke til 

møbler, damp og 
vakuum.

D4221
Indsats, glat

G4004
Indsats, 
børste

J021
Rundt suge-

mundstykke med 
hestehårsbørste

J0685
Rundt suge-

mundstykke med 
nylonbørste

J7329
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Grå gummi foran/grå gummi 

bagpå.

J18649
Indsats til glatte overflader. Veleg-
net til rustfri stål og glas. Silikone 

foran/børste bagpå.

J7664
Oval indsats til rengøring af 
ujævne overflader. Blød bør-
ste foran/blød børste bagpå.

J16023
Indsats til alm.

rengøring. Velegnet til væsker. 
Sort gummi foran/børste 

bagpå.

J7326
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Gummi foran/børste bagpå.

802102SIL
Indsats til rengøring af glatte overflader. 
Velegnet til fødevareindustrien. Silikone 
foran/blå fødevareegnet børste bagpå.

J17087
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/grå gummi bagpå.

J18648
Indsats til glatte overfla-

der. Velegnet til rustfri stål 
og glas. Silikone foran/

børste bagpå.

J8012
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/børste bagpå.

J17088
Indsats til alm.

rengøring. Sort gummi 
foran/børste bagpå.

J17160
Indsats til for-rengøring 

af kraftigt snavsede 
overflader. Børste foran/

børste pagpå.

80202SIL
Indsats til fødevareindustrien. 
Silikone foran/blå fødevare-

egnet børste bagpå.

J19199
Bredt mundstykke 

med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.

J18802
Sæt med damp- og vakuumrør med 
metalhåndtag til alle mundstykker.

J13574
Langt smalt suge-

mundstykke



Direkte på slange uden rør

J18780
Damp- og vakuumrør
til alle mundstykker. 

Der bruges 2 stk.

J18780
Damp- og vakuumrør til alle 

mundstykker. Der bruges 2 stk.

J15672
Gulvmundstykke, damp og 

vakuum

J11530
Indsats til alm. rengøring. Vel-
egnet til væsker. Grå gummi 

foran/grå gummi bagpå.

J11529
Indsats til for-rengering af 

kraftigt snavede overflader. 
Børste foran/børste bagpå.

J11528
Indsats til tæpper og måtter. 
Hård plast foran/hård plast 

bagpå.

J18802
Sæt med damp- og 

vakuumrør med 
metalhåndtag til alle 

mundstykker

J18802
Sæt med damp- og vakuumrør med 
metalhåndtag til alle mundstykker.

Mulighed for at benytte rør

J5778
Gulvmundstykke til 

”kontoret”/alm. rengøring.

J8752
Tæppeindsats

J10570
Vækskeindsats

J13104
Børsteindsats

J14890
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Hvid knap.

J17302
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Orange knap.

J15438
Metal dyse mundstykke. B=350 mm.

J15439
Metal dyse mundstykke. B=265 mm.

J15435
Metal dyse mundstykke. B=90 mm.

G0018
Lille rund nylonbørste

G0126
Lille rund messingbørste

G0125
Lille rund rustfri stålbørste

J8681
Lille rund nylonbørste

D0024
Stor, rund nylonbørste

D0025
Stor trekantet nylonbørste

J0680
Stor rund messingbørste

J0681
Stor trekantet rustfr stålbørste

J7361
Stor rund naturhårsbørste

J5645
Transparent sugeindsats

J5624
Bred transparent sugeindsats

J19113
Transparent sugeindsats med 

silikonestuds

J0200
Indsats til rengøring af afløb i 

køkken-/håndvask

J18772
Bredt mundstykke med 

rustfri ståldyse, damp og 
vakuum.

B=238 mm B=146 mm

J18775
Smalt mundstykke med 
rustfri ståldyse, damp og 

vakuum.

J16209
Smalt mundstykke 
med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.

J5584
Mundstykke til 

møbler, damp og 
vakuum.

D4221
Indsats, glat

G4004
Indsats, 
børste

J021
Rundt suge-

mundstykke med 
hestehårsbørste

J0685
Rundt suge-

mundstykke med 
nylonbørste

Damp- og vakuumslange
J16913

3 m
J16973

6 m
J16974

8 m

Damp- og vakuumslange
J16913

3 m
J17780

6 m
J17781

8 m

J13574
Langt smalt suge-

mundstykke
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J7329
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Grå gummi foran/grå gummi 

bagpå.

J18649
Indsats til glatte overflader. Veleg-
net til rustfri stål og glas. Silikone 

foran/børste bagpå.

J7664
Oval indsats til rengøring af 
ujævne overflader. Blød bør-
ste foran/blød børste bagpå.

J16023
Indsats til alm.

rengøring. Velegnet til væsker. 
Sort gummi foran/børste 

bagpå.

J7326
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Gummi foran/børste bagpå.

802102SIL
Indsats til rengøring af glatte overflader. 
Velegnet til fødevareindustrien. Silikone 
foran/blå fødevareegnet børste bagpå.

J17087
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/grå gummi bagpå.

J18648
Indsats til glatte overfla-

der. Velegnet til rustfri stål 
og glas. Silikone foran/

børste bagpå.

J8012
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/børste bagpå.

J17088
Indsats til alm.

rengøring. Sort gummi 
foran/børste bagpå.

J17160
Indsats til for-rengøring 

af kraftigt snavsede 
overflader. Børste foran/

børste pagpå.

80202SIL
Indsats til fødevareindustrien. 
Silikone foran/blå fødevare-

egnet børste bagpå.

J19199
Bredt mundstykke 

med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.



Mulighed for at benytte rør

Damp- og vakuumslange
J17337

3 m
J17339

6 m
J17338

8 m

Damp- og vakuumslange
J17337

3 m
J17339

6 m
J17338

8 m

9620ES
Bredt mundstykke 

til rengøring af 
transportbånd. 

Silikone foran/bør-
ste bagpå. Spceielt 
fremstillet til føde-

vareindustrien.

Ko
m

bi
na

tio
ns

ov
er

si
gt

 o
ve

r ti
lb

eh
ør

 ti
l X

L+

Direkte på slange uden rør J18780
Damp- og vakuumrør til alle 

mundstykker. Der bruges 2 stk.

J15672
Gulvmundstykke, damp og 

vakuum

J11530
Indsats til alm. rengøring. Vel-
egnet til væsker. Grå gummi 

foran/grå gummi bagpå.

J11529
Indsats til for-rengering af 

kraftigt snavede overflader. 
Børste foran/børste bagpå.

J11528
Indsats til tæpper og måtter. 
Hård plast foran/hård plast 

bagpå.

J18802
Sæt med damp- og vakuumrør med 
metalhåndtag til alle mundstykker.

J5778
Gulvmundstykke til 

”kontoret”/alm. rengøring.

J8752
Tæppeindsats

J10570
Vækskeindsats

J13104
Børsteindsats

J14890
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Hvid knap.

J17302
Dysemundstykke, 
damp og vakuum. 

Orange knap.

J15438
Metal dyse mundstykke. B=350 mm.

J15439
Metal dyse mundstykke. B=265 mm.

J15435
Metal dyse mundstykke. B=90 mm.

G0018
Lille rund nylonbørste

G0126
Lille rund messingbørste

G0125
Lille rund rustfri stålbørste

J8681
Lille rund nylonbørste

D0024
Stor, rund nylonbørste

D0025
Stor trekantet nylonbørste

J0680
Stor rund messingbørste

J0681
Stor trekantet rustfr stålbørste

J7361
Stor rund naturhårsbørste

J5645
Transparent sugeindsats

J5624
Bred transparent sugeindsats

J19113
Transparent sugeindsats med 

silikonestuds

J0200
Indsats til rengøring af afløb i 

køkken-/håndvask

J18772
Bredt mundstykke med 

rustfri ståldyse, damp og 
vakuum.

B=238 mm B=146 mm

J18775
Smalt mundstykke med 
rustfri ståldyse, damp og 

vakuum.

J16209
Smalt mundstykke 
med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.

J5584
Mundstykke til 

møbler, damp og 
vakuum.

D4221
Indsats, glat

G4004
Indsats, 
børste

J021
Rundt suge-

mundstykke med 
hestehårsbørste

J0685
Rundt suge-

mundstykke med 
nylonbørste

J13574
Langt smalt suge-

mundstykke

J7329
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Grå gummi foran/grå gummi 

bagpå.

J18649
Indsats til glatte overflader. Veleg-
net til rustfri stål og glas. Silikone 

foran/børste bagpå.

J7664
Oval indsats til rengøring af 
ujævne overflader. Blød bør-
ste foran/blød børste bagpå.

J16023
Indsats til alm.

rengøring. Velegnet til væsker. 
Sort gummi foran/børste 

bagpå.

J7326
Indsats til alm. 

rengøring. Velegnet til væsker. 
Gummi foran/børste bagpå.

802102SIL
Indsats til rengøring af glatte overflader. 
Velegnet til fødevareindustrien. Silikone 
foran/blå fødevareegnet børste bagpå.

J17087
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/grå gummi bagpå.

J18648
Indsats til glatte overfla-

der. Velegnet til rustfri stål 
og glas. Silikone foran/

børste bagpå.

J8012
Indsats til alm. 

rengøring. Grå gummi 
foran/børste bagpå.

J17088
Indsats til alm.

rengøring. Sort gummi 
foran/børste bagpå.

J17160
Indsats til for-rengøring 

af kraftigt snavsede 
overflader. Børste foran/

børste pagpå.

80202SIL
Indsats til fødevareindustrien. 
Silikone foran/blå fødevare-

egnet børste bagpå.

J19199
Bredt mundstykke 

med rustfri ståldyse 
med ekstra håndtag 
til 2 hænder, damp 

og vakuum.

J18780
Damp- og vakuumrør
til alle mundstykker. 

Der bruges 2 stk.

J18802
Sæt med damp- og 

vakuumrør med 
metalhåndtag til alle 

mundstykker
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