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NILFISK: Força d'aspiració.

Mitjançant el tipus de motor, silenciós I doble
potent, el filtre gegant, d'un teixit especial
d e cotó, el gran sac de paper i el principi ciclónio
de funcionament, s!aconseguelx una aspiració
constant, fins que la bossa s'omple del tot.
|_a potència d'as.píració, que es pot 8justar;
es manté sempre constant.
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NILFISK: Sac de paper gegant.

Amb éll, s'estalvien els'canvis
freqüents i per tant, les despeses,
Les bosses NILFISK originals/estén
fetes en paper groc, amb instruccions
de col·locació impresses a aada una
d'elles.
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NILFISK: Qualitat i disseny.
Els acurats detalls de
fabricació fan que NILFISK,
^
— — s i g u i diferent:
I H t t H l l í " D i P ò s i t d'alumlnl amb paracops
N^Wxjra/
de g'òma, que protegeix mobles
&
•j g
Tpàrets.
- T u b s d'acer molt ben polits I
f
brillants, amb la llargària exacte.
W H W ^
L'esquena mal es fatiga.
La mànega de goma, de gran durada i flexibilitat,,
«stà proveïda da ròtules que fan més còmoda
el treball.
Fil elèctric da 7 metres.

Ï
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NILFISK: Sempre a punt.

La vida del motoKes pot dir que és
indefinida, doncs-està fet perqua agua.n}l^.
treballs durs; dia a dia. any rere any. amb,un mínim
de manteniment.
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NILFISK-ELECTRO: Raspall rotatiu.

NILFISK: Accessoris.

L'equip "Standard" d'accessoris està.pensat
pera resoldre qualsevol problema de neteja.
El poder d'aspiració està eri-funció de la
construcció de cada accessori.
Amb NILFíSK es.pot arribar a qualsevol racó on hi
hagi encastada, la pols. NILFISK és fàcil de passar
per sota ela mobles i serveix per la neteja de
pigtglassosi cortines.
NILFISK: EF"famós", accessori 3 en 1.

Com a accessori extra s'hi pot afegir
N1LFISK-ELECTRO, un
accessori especial per la neteja
C^v
f!
d'estores i moquetes, amb motor.
propi, que donada la seva gran / d J x * força d'íispiració s'empassa
'
^
de seguri borrall, fils, pèls de
gosretz^·arribàn.úfins i tot a la
mateixaNILFISK:
trama deServei.
l'estora.

í.- Superfície llisa.per a netejar estores.
2.^Bressionànt arnb él peu surt al respaii
per a netejar rajoles, parquet
i altres superfícies dures.
_
3.- Girant-el una mica es
/^^^g&JL·
•posa en marxa un fort
^«Ï^S^^ÍIL
xuclador de fils I pèls^""^^ï^íx*^
Així és NILFISK: En tots els
seus detalls s'hi veu la qualitat.

Quan es necessita' qualsevol, tipus da
mante'riírnent, éis postres re-venedors I els
nostres vuit serveis de reparació" NILFISK estàn a
la seva disposició.
NILFISK és molt fàcil de compondre i això éò bó
de s^ber-.ho, ja~que un aparell tan útil i necessari
com NILFISK, n o és sústituible perTescombra.
Si el tracta normalment no s'estrany de passar
més de 10 anys sense sabé qué es una reparació.
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Ompli I envlf aquest cupó aí NILFISK ASPIRADORS, S.A., Camf del
Mig, s/n. Cabrera de Mar (Barcelona) Tels. 398.44.32/371.16.54, 1 rebrà
una informació molt més amplia, sobre aquesta magnifica novetat per
la seva llar o indústria.
Nom
Adressa.
Població.
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