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Prijzen in euro incl. BTW. Geldig zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van drukfouten.

*Raadpleeg onze service en garantie op www.droeshoutj.be/service-en-garantie.

Zoals u weet is hygiëne op een snelle en efficiënte manier zeer belangrijk. Alle zetels, matten, vloeren, oprit, 

terras, wagen, ... reinigen neemt veel tijd en geld in beslag. Wij kunnen u hier een oplossing voor bieden. 

Wij zijn de derde generatie van een familiebedrijf te Berlare dat gespecialiseerd is in het leveren, 

onderhouden en herstellen van reinigingsmachines. 

Een persoonlijke aanpak vinden wij heel belangrijk: kom gerust langs bij ons in de winkel en dan bekijken 

we samen welk toestel het beste bij u past en met welke accessoires we de machine kunnen omvormen tot 

het perfecte toestel.

Hier bovenop zorgen wij ook voor een correcte dienst na verkoop. Wij bieden u tot 5 jaar garantie* op onze 

machines. Dankzij onze eigen herstelservice kunnen problemen snel opgelost worden. Wenst u éénmalig of 

een paar keer per jaar een machine te gebruiken in plaats van te kopen? Geen probleem, wij verhuren onze 

machines ook. Zo kan u alles op orde houden, zonder onnodig grote kosten te moeten maken.

 U kan ons altijd vrijblijvend contacteren op het nummer +32 486 21 18 53 of via mail sales@droeshout.be.

Wilt u weten wat wij momenteel in promotie hebben? Kijk dan even verder in onze folder. Voor meer info, 

raadpleeg onze website www.droeshoutj.be of onze Facebook pagina.



269,95
Normaal 329,95

Compact en compleet C 135 serie

Buddy II stof-waterzuiger voor huishoudelijk gebruik.

114,99

Inclusief accessoires

De lichtgewicht Nilfisk Buddy II is een compacte, doch krachtige stof-/ waterzuiger. Deze 18 liter versie is uitstekend 

als u droog of nat vuil moet opzuigen. Thuis, in de tuin, auto, of in de garage. Hij is enorm wendbaar en eenvoudig op 

te bergen. Weg met de bladeren in uw tuin of op uw terras, dankzij de automatische

blaasfunctie. Ook ideaal om een rubberen boot of matras op te blazen.  

BUDDY II 18 PREMIUM CAR CLEANER
• 40 l/s luchtverplaatsing

• 200 mbars onderdruk

• 74 dB(A) 

NLF128390151

Compacte machine voor occasioneel gebruik. Dankzij de "Quick coupling" kunt u eenvoudig 

wisselen tussen de accessoires. Dit 135 bar-model is uitgerust met een inductiemotor. De anti-

twist slang en haspel zorgen voor een groot opslaggemak. Standaard uitgerust met een Tornado 

PR, Powerspeed nozzle en schuimflacon die het wassen van voertuigen tot een kinderspel 

maken.

C135.1-8 i PAD X-TRA
• 40°C max. invoertemperatuur water

• 310/440 l/u watercapaciteit

• Lage geluidsemissie

• 8 meter hogedrukslang

NLF128471206

GARANTIE



319,95
Normaal 389,95

Excellent, betrouwbaar voor regelmatige schoonmaak 145 en 160 serie

405,95
Normaal 499,95

Inclusief accessoires Inclusief accessoires

Een robuuste serie voor het uitvoerige schoonmaakwerk. Door de grotere kracht, van 145 tot 160 bar, is het mogelijk 

zelfs het meest aangekoekte vuil van alle soorten oppervlakken te verwijderen. Dankzij de geleider aan de haspel kunt 

u de slang met één hand oprollen. De Excellent modellen zijn voorzien van een telescopische handgreep zodat 

opbergen nog eenvoudiger wordt. En met de optioneel verkrijgbare wandhouder kan de hogedrukreiniger worden 

opgehangen en als stationaire oplossing worden gebruikt. De inductiemotor garandeert een lange levensduur en een 

laag geluidsniveau.

E145.4-9 X-TRA
• 9 meter hogedrukslang

• 60°C max invoertemperatuur water

• 420/500 l/u watercapaciteit

• 145 bar

• 18,6 kg

NLF128471185

E160.1-10 PADH X-TRA
• 10 meter staalgelaagd hogedrukslang

• 60°C max invoertemperatuur water

• 400/500 l/u watercapaciteit

• 160 bar

• 20,6 kg

NLF128471198

GARANTIE



499,95
Normaal 629,95

Premium, krachtige machines voor het allerbeste resultaat PRO-serie 

Inclusief accessoires
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Premium 180-10
• 180 bar

• 540-610 l/u watercapaciteit

• 60°C max invoertemperatuur water

• 26,8 kg

• 10 meter hogedrukslang

NLF128471147

GARANTIE

Met een druk van 180 bar is zelfs de lastigste schoonmaakklus snel geklaard. Voor maximale effectiviteit en veiligheid 

is de Premium serie onder andere voorzien van een staal gewapende slang, RVS plunjers, een inductiemotor en een 

aluminium of messing pomp. Al deze zaken dragen bij aan de hoge prestaties van het product. Daarnaast zijn de 

regelbare druk op de Tornadonozzle, de slanghaspel met interne aansluiting op de pomp en geïntegreerde reinigings-

middelentank de belangrijkste punten. Onze Premium hogedrukreiniger is voorzien van 'Quick Coupling’. Voor optimale 

wendbaarheid en comfort heeft de Premium serie brede wielen en een ergonomische handgreep.

Prijzen in euro incl. BTW. Geldig zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van drukfouten.


