
Vyberte si ten správný 

různými velikostmi a modely v závislosti na velikosti, typu a úhlu povrchů, na kterých pracujete. Všechny kartáče
jsou super-lehké, mají více tryskových připojení (kartáč obsahuje jednu sadu trysek, další jsou k objednání dle 
vašich potřeb). 

- super-lehký kartáč se zelenými polyesterovými vlasy 
- zahnuté tělo kartáče je ideální pro mytí okenních parapetů a rámů
- různé pozice pro měnitelné trysky s rychlým odpojením
- plastické porézní jádro těla kartáče pro nízkou váhu 
- včetně 1 kusu tužkové trysky

obj.kód velikost balení váha trysky
NLR27 11“ / 27 cm 1 408 g 4
NLR40 16“ / 40 cm 1 579 g 8

- super-lehký kartáč se zelenými polyesterovými vlasy 
- zahnuté tělo kartáče je ideální pro mytí okenních parapetů a rámů
- různé pozice pro měnitelné trysky s rychlým odpojením
- plastické porézní jádro těla kartáče pro nízkou váhu 
- včetně 1 kusu tužkové trysky
- kartáče se žlutými štětinami jsou vhodné pro mytí citivých povrchů, jako jsou například solární panely, auta ...

obj.kód velikost balení váha trysky
NL27Y 11“ / 27 cm 1 408 g 4
NL40Y 16“ / 40 cm 1 579 g 8
NL60Y 24“ / 60 cm 1 916 g 12

- super-lehký kartáč se zelenými polyesterovými vlasy 
- rovné tělo kartáče je ideální pro mytí jakéhokoli povrchu
- různé pozice pro měnitelné trysky s rychlým odpojením
- plastické porézní jádro těla kartáče pro nízkou váhu 
- včetně 1 kusu tužkové trysky

obj.kód velikost balení váha trysky
NL27A 11“ / 27 cm 1 314 g 4 919 Kč
NL40A 16“ / 40 cm 1 452 g 8
NL60A 24“ / 60 cm 1 850 g 10

                           nLite® KARTÁČE – LEHKÉ, PEVNÉ A VŠESTRANNÉ

Kartáče Hiflo nLite® vám umožní s důvěrou vyřešit jakékoli problémy s mytím venkovních ploch. Vyberte si mezi

Hiflo nLite® Radius Brush

cena bez 
DPH

1 061 Kč
1 354 Kč

Hiflo nLite® Solar Radius Brush

cena bez 
DPH

1 061 Kč
1 354 Kč
1 679 Kč

Hiflo nLite® Rectangular Brush

cena bez 
DPH

1 225 Kč
1 532 Kč



Základní příslušenství

Pevné a lehké husí krky z karbonového vlákna umožňují našroubování
nLite® kartáčů přímo na husí krky a následné upevnění na Water Fed
pole k dosažení jakéhokoli úhlu.

kartáče
- NLG15 obsahuje přizpůsobitelný plastový úhlový adaptér 
- vysoká životnost

obj.kód velikost balení váha
NLG20 20 cm 1 130 g
NLG30 30 cm 1 140 g
NLG15 150 cm 1 390 g

Trysky 

- přidání dalších trysek vám umožní čistit větší plochy rychleji a lépe

tlakem 

obj.kód info balení
NLBJF 1 set=2 trysky 1 set 137 Kč
NLBJP 1 set=2 trysky 1 set 137 Kč

nLite® Přídavné trysky 

- připojení 2 trysek ke kartáči 
- 2 kusy hadičky (každá cca 29 cm) + T-kus
- T-kus - obj.číslo 14954

obj.kód info balení
NLHPC T-kus+hadičky 1 107 Kč
14954 T-kus 1 29 Kč

nLite® Hadice

- odolná hadice pro přívod vody z vodního filtru do kartáče
- dodává se se standardním hadicovým konektorem pro přívod vody

obj.kód délka balení
NL11G 11 m 1 487 Kč
NL20G 20 m 1 702 Kč
NL25G 25 m 1 794 Kč

nLite® Husí krky 

- NLG20 a NLG30 obsahují nLite® adaptér se závitem pro připevnění

cena bez 
DPH

1 805 Kč
1 959 Kč
2 114 Kč

- trysky pro rychlé a snadné připojení ke kartáčům nLite®

- tužková tryska Pencil Jet pro konstantní film 
- rozprašovací tryska Fan Jet pro oplachování a odstraňování nečistot 

cena bez 
DPH

cena bez 
DPH

cena bez 
DPH

NLG20

NLG30

NLG15


