
R
E
IN

IG
IN

G
S

M
A
C

H
IN

E
S

 -
 P

A
R

T
N

E
R

 V
A

N
 D

E
 V

A
K

H
A
N

D
E
L





H
U

IS
S

T
IJ

L
H

A
N

D
B

O
E

K

Inhoud

Schrob- en zuigmachines   4

Veegmachines  8

Industriële koudwater hogedrukreinigers  10

Zware Industriële koudwater hogedrukreinigers  12

Stationaire koudwater hogedrukreinigers  13

Warmwater hogedrukreinigers  14

Koudwater hogedrukreinigers met dieselmotor  15

Stationaire aardgas verwarmde hogedrukreinigers  16

Mobiele diesel verwarmde hogedrukreiniger  18

Stoomreinigers  19

Hittebestendige stofzuigers  20

Industriële stof- en waterzuigers  21

Industriële waterzuigers  23

BR II schroefkoppelingen - Injectoren  24

Reinigingsmiddelen  25

Slanghaspels  27

Drukspuiten  28

Railsystemen, hogedrukleidingen en slangen  29

Wat betekent samenwerken met Imbema Cleton?  30



PROFESSIONELE REINIGINGSMACHINES

4 www.imbemacleton.nl

Schrob- en zuigmachines

Dusty Wet 350 EL-BA schrob- en zuigmachine 230 V

Productkenmerken
• Inzetbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals  onder tafels, banken en ruimtes 
• Geleverd met schrobborstel en zuigmond 
• Compacte schrob- en zuigmachine met grote schoon- en vuilwatertank 
• Zuigmotor met hoog zuigvermogen 
• Afzonderlijke inschakeling schrobborstel en zuigmotor 
• Mechanische aandrijving door roterende borstel 

Technische gegevens
• Werkcapaciteit 1020 m2 p/u 
• Werkbreedte 350 mm 
• Zuigmondbreedte 440 mm 
• Inhoud schoonwatertank 16 liter 
• Inhoud vuilwatertank 18 liter 
• Diameter borstel 350 mm 
• Vermogen borstelmotor 250 W 
• Batterij vermogen 1 x 12 V - 65Ah 
• Gewicht 230 V LE 37,5 kg, BA 64 kg 
• Afmetingen LxBxH 720 x 490 x 645 mm 

Extra toebehoren: vloerreiniger 10 liter Scrubber 1 

De Wet 350 is de kleinste achterloop schrobmachine uit het BM2 schrob- en zuigprogramma, 
compact en erg handig in gebruik. De Wet 350 is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen, 
het 230v model Wet EL en een accu aangedreven uitvoering model Wet BA met ingebouwde lader. 
De BA uitvoering heeft een langdurige werkcapaciteit van 80 minuten. De borsteldruk is 28 kg, 
waardoor een goed reinigingsresultaat gegarandeerd is. 

De Wet 350 is een compacte en flexibele schrob- en zuigmachine, 
eenvoudig te transporteren en op te slaan. Door de compacte 
afmetingen en de inklapbare duwboom kan de Wet 350 eenvoudig 
vervoerd worden in een kleine kofferruimte van een auto.

De borstel en de zuigmond zijn eenvoudig bereikbaar voor het 
verwisselen en reinigen. De borstel wordt d.m.v. een snelsluit-
systeem onder de aandrijfmotor gekoppeld. De vuilwater tank is 
afneembaar en kan hierdoor snel worden geleegd en gereinigd 
worden met schoon water.

De Wet 350 modellen zijn ergonomisch gebouwd en daardoor zeer wendbaar in kleine ruimtes. 
De zuigmond draait om de schrobborstel bij het maken van een wending, zodat het gereinigde 
vloer oppervlak altijd droog en schoon achter blijft. De Wet 350 is handig en overzichtelijk in 
gebruik en levert een goed werkresultaat op, daardoor is de Wet 350 een perfecte keuze om 
kleinere vloeren te reinigen.
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Schrob- en zuigmachines

Dusty Wet 450 EL-BA en 550 BA T schrob- en zuigmachine

Productkenmerken
• Gebruiksvriendelijke compacte schrob- en zuigmachine met een groot reinigingsvermogen
• Schrobborstel is te vervangen zonder gereedschap
• De zuigrubbers kunnen vierzijdig gebruikt worden
• Overzichtelijk bedieningspaneel (batterijniveau indicator model 450 BA en 550 BA T)
• Ingebouwde acculader (model 450 BA en 550 BA T)
• Mechanische aandrijving door roterende borstel 
• Afzonderlijke inschakeling schrobborstel en zuigmotor

Technische gegevens 450 EL 450 BA 550 BA T
Capaciteit (m2 p/u) 1.800 1.800 2.750

Werktijd bij volle batterij (uur) n.v.t. 2:30 2:30

Werkbreedte (mm) 450 450 550

Zuigmondbreedte (mm) 650 650 650

Diameter schrobborstel (mm) 450 450 450

Inhoud schoonwatertank (liter) 40 40 40

Inhoud vuilwatertank (liter) 45 45 45

Borsteldruk (kg) 30 30 35

Vermogen aandrijfmotor (W) n.v.t. n.v.t. 180

Elektrische aansluiting (V) 230 24 24 

Batterijen (Ah) n.v.t. 2 x 12v 140 2 x 12v 140

Gewicht exclusief batterijen (kg) 70 78 78 

Afmetingen LxBxH (mm) 1030 x 720 x 950 1030 x 720 x 950 1030 x 720 x 950

Geleverd met: schrobborstel en zuigmond, 450 BA en 550 BA T worden geleverd met 2 accu’s 
en lader
Extra toebehoren: padhouder art.nr. 121AC147, vloerreiniger 10 liter Scrubber 1

De Wet 450 en 550 is een middelgrote achterloop schrob- en zuigmachine, compact en zeer 
eenvoudig te gebruiken. De Wet 450 is leverbaar in twee verschillende modellen: 
Kabel (220 V)
Batterij (24 V)

De Wet 550 BA T wordt geleverd met batterijen, wielaandrijving 
en 2 schrobborstels. De Wet modellen met batterij hebben een 
langdurige werkcapaciteit (>2 uur 30 min). 
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de 2 grote tanks (schoon- 
en vuilwatertank). De borsteldruk is hoog (35 kg), dit garandeert 
een perfect reinigingsresultaat.  

Het compacte ergonomisch ontwerp geeft ook een uitzonderlijke wendbaarheid, uitstekend zicht 
op het werk en hoge prestaties, waardoor de Wet 450 en 550 de perfecte keuze is voor het 
schoonmaken van kleine en middelgrote ruimtes. De Wet modellen zijn eenvoudig te bedienen, 
zeer efficiënt en uiterst betrouwbaar. Tegen meerprijs zijn vloerpads en padhouder leverbaar. 



PROFESSIONELE REINIGINGSMACHINES

6 www.imbemacleton.nl

Schrob- en zuigmachines

Dusty Wet 650 BA en 800 BA schrob- en zuigmachine met aandrijving

Productkenmerken
• Twee motor units met 4 borstels
• Bedieningsvriendelijke display 
• Elektrische rem 
• Ergonomische stoel
• Maximum zicht bij achteruitrijden en op de schrobborstels 
• Grijze streeploze loopwielen met grote diameter
• Mogelijkheid om over drempels te rijden
• Voorwiel aandrijving, dit voorkomt slippende aandrijving en onbestuurbaarheid
• 700 W aandrijving, dit geeft de mogelijkheid een helling op te rijden
•  De schrobborstels steken buiten de wielen zodat een perfecte reiniging mogelijk is langs 

wanden en in hoeken, zowel linker als rechterzijde
•  Water wordt alleen aangevoerd tijdens de werking van de schrobborstels en tijdens het rijden 

van de schrobmachine
• Mechanisch heffen van de zuigmond en schrobborstels 
• Gebogen zuigmond achter de schrobborstels zorgt voor een perfecte afzuiging
• Stabilisatiewielen op de zuigmond 
• Zuigmond is flexibel en past zich aan op de beweging van de schrobmachine
• Snel en eenvoudig toegang tot onderdelen en componenten ten behoeve van service
• Watertanks van hoogwaardig polypropyleen, gemonteerd op een stalen frame
• Geruisloze vacuummotor geplaatst onder de schoonwatertank

Geleverd met: 2 accu’s en lader
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Schrob- en zuigmachines

Dusty Wet 650 BA en 800 BA schrob- en zuigmachine met aandrijving

Technische gegevens Wet 650 Wet 800 
Werkcapaciteit (m2 p/u) 3250 4000

Capaciteit volle batterijen (uur) 3 2:45

Werkbreedte (mm) 660 800

Zuigmond (mm) 750 850

Inhoud schoonwatertank (liter) 75 75

Inhoud vuilwatertank (liter) 80 80

Diameter borstels (mm) 4 x 180 4 x 205

Borsteldruk (kg) 28 35

Borstel toerental (p/m) 190 210

Vermogen (V) 24 24

Aantal accu’s (V) 2 x 12 2 x 12

Gewicht exclusief batterijen (kg) 153 163

Afmetingen LxBxH (mm) 1150 x 780 x 1445 1150 x 780 x 1445

Geleverd met: 4 schrobborstels en zuigmond
Extra toebehoren: padhouders en schrobpads
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Veegmachines

Dusty ET 650-850 veeg- en zuigmachines

Dusty One 650-850 veegstof- en waterzuigerzuigmachines

Productkenmerken
• Stofarm vegen van harde vloeren en tapijtoppervlakken
• Compact en zeer wendbaar
• Voorzien van een hoogwaardig stalen frame en een sterke plastic vuilvergaarbak
• Snel en eenvoudig controleren en vervangen van filters en borstels
• Mechanische filterschudding
• Regelbare traploze rijsnelheid

Technische gegevens 
• Productiviteit: 2500 m2

• Veegbreedte incl. zijborstel: 70 cm
• Rijaandrijving: mechanisch
• Inhoud vuilvergaarbak: 25 liter
• Filteroppervlakte: 2 m2 met manuele filterschudder
• Afmetingen (LxBxH) 105 x 86 x 92 cm
• Gewicht (exclusief accu): 82 kg
• Vegers worden geleverd inclusief accu en elektronische lader

Extra toebehoren: extra harde veegborstel art.nr. BSPAZ00017

Productkenmerken
• Voor het stofarm opvegen van droog vuil op harde vlakke vloeren en tapijtoppervlakken
• De Dusty One modellen zijn compact en wendbaar
• Snel en eenvoudig controleren en vervangen van filters en borstels
• Standaard voorzien van twee cilindermodel stoffilters
• Elektrische filterschudder

Technische gegevens Dusty one 650: 
• Productiviteit: 2650 m2 p/u veegbreedte, inclusief zijborstel 65 cm
• Elektromotor
• Aandrijving met variabele rijsnelheid
• Inhoud vuilopvangbak: 25 liter
• Filteroppervlakte: 2 m2 2 stuks cilinder stoffilters
• Elektrische filterschudder
• Afmetingen (LxBxH) 123 x 88 x 92 cm
• Gewicht (excl. accu) 104 kg
• Veger wordt geleverd inclusief accu en elektronische lader

Extra toebehoren: extra harde borstel art.nr. BSPAZ00005
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Veegmachines

Dusty 1100 ET Rider veeg- en zuigmachines

Productkenmerken
• Veegmachine voor het stofarm vegen van grotere oppervlakken
• Compacte en handige rider voor het opvegen van droog vuil en stof
• Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden
• Compact en zeer wendbaar
• Voorzien van twee front veegborstels, degelijke constructie met opvangbak
• Snel en eenvoudig controleren en vervangen van filters en borstels
• Leverbaar in twee uitvoeringen: 1100 ET (accu) en de 1100 STH (Honda benzinemotor)

Technische gegevens
• Veegcapaciteit: 5000 m2 p/u
• Veegbreedte incl. zijborstel: 110 cm
• Rijaandrijving: elektrisch, variabel, max 5,2 km p/u
• Inhoud vuilvergaarbak: 50 liter
• Filteroppervlakte: 3,5 m2 elektrische filterschudder
• Afmetingen (LxBxH) 140 x 95 x 107 cm
• Gewicht (exclusief accu`s): 160 kg
• Veger wordt geleverd met 2 accu’s en elektronische lader

Op bestelling met Honda motor leverbaar.

Veger wordt geleverd met 2 accu’s en elektronische lader
Extra toebehoren: harde borstel art.nr. BSPAZ00003, zijborstel staal art.nr. BSPAZ00028
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Industriële koudwater hogedrukreinigers

Productkenmerken
• Hogedrukpomp met messing pompkop, keramische plunjers
• Professionele hogedrukpomp met krukassysteem
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Motorpomp met flexibele aandrijving of oliebadsmering (model 160 bar)
• Start-stop systeem met vertraagde motor afschakeling en uitschakeling na 20 min.
• Bedrijfsurenteller met service interval
• Grote loopwielen 260 mm voorzien van parkeerrem
• Afdekkap uitgevoerd in inox

Technische gegevens
• Model: 160 bar - 15 liter p/m 5 kW 400 V / 50 Hz
• Model: 200 bar - 15 liter p/m 7,2 kW 400 V / 50 Hz
• Model: 200 bar - 20 liter p/m 9,3 kW 400 V / 50 Hz
• Model: 200 bar - 30 liter p/m 14 kW 400 V / 50 Hz
• Afmetingen: (LxBxH) 610 x 810 x 930 mm
• Gewicht: 70 kg - 87 kg - 93 kg - 119 kg

Extra toebehoren: slanghaspel RVS, 15 meter hogedrukslang
Inzetbaar in: veehouderij, varkenshouderij, grondverzet en industrie

Maxima koudwater hogedrukreiniger

Maxima Plus - XT Food hogedrukreiniger

Productkenmerken
• Hogedrukpomp geschikt voor water invoer tot 85°C
• Professionele hogedrukpomp met krukassysteem
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Motorpomp aandrijving voorzien van speciaal oliebad smeersysteem
• Start-stop systeem met vertraagde afschakeling en uitschakeling na 20 min.
• Bedrijfsurenteller met service interval
• Grote loopwielen 260 mm voorzien van parkeerrem
• Compleet in roestvrijstaal uitgevoerd
• Standaard met slanghaspel RVS en 15 meter oliebestendige hogedrukslang

Technische gegevens
• Werkdruk 30 - 160 bar
• Waterhoeveelheid 15 liter p/m
• 5 kW elektromotor
• Elektrische aansluiting 3 - 400 V / 50 Hz
• Afmetingen (LxBxH) 610 x 810 x 930 mm
• Gewicht 75 kg

Extra toebehoren: dubbele spuitlans 660 mm art.nr. 121316
Inzetbaar in: voedingsmiddelenindustrie, slagerijen, keukens, etc.
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Industriële koudwater hogedrukreinigers

Productkenmerken
• Interpomp met keramische plunjers en messing pompkop
• Laag toerenpomp 1450 rpm
• Motor/pompkoppeling beveiliging met oliebad smeersysteem (SJ) 
• Total-stop met vertraagde motor afschakeling
• Manometer
• 400 V / 50 Hz

Technische gegevens
• Werkdruk 30 - 160 bar
• Waterhoeveelheid 15 liter p/m

Extra toebehoren: vuilfrees met RVS lans 
Inzetbaar in: landbouw

Midia koudwater hogedrukreiniger 

Maxima koudwater 300 en 350 bar hogedrukreiniger

Productkenmerken
• Interpomp met keramische plunjers en messing pompkop
• Laag toerenpomp 1450 rpm
• Motor/pompkoppeling flexibele aandrijving
• Total-stop met vertraagde motor afschakeling, 100% uitschakeling na 20 min.
• Bedrijfsurenteller met servicemelding
• Heavy Duty 260 mm loopwielen
• parkeerrem met pedaal
• Frame in coating met roestvrijstalen afdekkap 

Technische gegevens
• Model 300 bar - 21 liter p/m 14 kW 400 v / 50 Hz 
• Model 350 bar - 15 liter p/m 12 kW 400 v / 50 Hz
• Afmetingen (LxBxH) 810 x 610 x 930 mm
• Gewicht: 110 kg - 111 kg 

Extra toebehoren: slanghaspel RVS, 15 meter hogedrukslang, vuilfrees met RVS lans
Inzetbaar in: bouw, industrie, landbouw en grondverzet
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Zware Industriële koudwater hogedrukreinigers

Productkenmerken
•  400 V soft startsysteem
•  Flexibele koppeling tussen pomp en elektromotor
•  Motor beveiligingsschakelaar
•  Total-stopsysteem met vertraagde afschakeling
•  Elektrische aansluiting 32 Amp - 400 V - IP54
•  Bedrijfsurenteller
•  Frame gemaakt uit roestvrijstaal
•  Standaard voorzien van inlaat waterfilter
•  Grote loopwielen 2 x 300 mm - 2 x 400 mm
•  Standaard met roestvrijstalen slanghaspel en 20 meter hogedrukslang
•  Lanshouder
•  Parkeerrem
•  Spuitlans en pistool met extra handgreep
•  Nozzel voorzien van keramiek

Technische gegevens
• 500 bar
• 15 liter p/m
• Interpomp met drie keramische plunjers en messing pompkop 
• Laagtoeren pomp 1450 tpm
• Afmetingen (LxBxH) 1000 x 800 x 1020 mm
• Gewicht 192 kg

Extra toebehoren: O1AC326 vuilfrees met RVS lans, KTSP00010 zandstraalset 
Inzetbaar in: industrie, grondverzet, beton - gevelreiniging

Magnum 500/15 industriële koudwater hogedrukreiniger
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Stationaire koudwater hogedrukreinigers

Modula Plus stationaire koudwater hogedrukreiniger

Technische gegevens
• Werkdruk 30 - 160 bar
• Waterhoeveelheid 15 liter p/m
• Water invoertemperatuur max. 70°C
• Voorzien van speciale afdichtingen geschikt voor warmwater tot 70°C
• Vermogen elektromotor 5 kW
• Elektrische aansluiting 400 V / 50 Hz
• Professionele hogedrukpomp met krukassysteem, RVS kleppen, keramische plunjers
• Roestvrijstalen afdekkap
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Flexibele koppeling tussen pomp en elektromotor
• Start-stop systeem met vertraagde motorafschakeling
• 100% uitschakeling bij geen gebruik langer dan 20 minuten
• Ingebouwde vlotterbak, drukmeter, zeepaanzuiging onder lage druk
• Standaard meegeleverd spuitpistool en 15 meter hogedrukslang grijs
• Compleet met wandframe
• Afmetingen (LxBxH) 720 x 460 x 360 mm
• Gewicht 69 kg

Extra toebehoren: afstandsbediening met 15 meter kabel, slanghaspel RVS met 15 meter 
hogedrukslang grijs, beugel voor wandmontage art.nr. CRDS00814
Inzetbaar in: voedingsmiddelenindustrie, slagerijen, keukens, garagebedrijven, etc.
Ook leverbaar met speciale manchetten geschikt voor warmwater tot 85°C.

Modula stationaireModula stationaire koudwater hogedrukreiniger

Technische gegevens
• Werkdruk 30 - 150 bar instelbaar
• Waterhoeveelheid 15 liter p/m
• Vermogen elektromotor 4,7 kW
• Elektrische aansluiting 400 V / 50 Hz
• Professionele hogedrukpomp met krukassysteem, RVS kleppen, keramische plunjers
• Roestvrijstalen afdekkap
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Speciaal oliebadsmering tussen pomp en elektromotor
• Start-stop systeem met vertraagde motor afschakeling
• 100% uitschakeling bij geen gebruik langer dan 20 minuten
• Zeepaanzuiging onder lage druk
• Standaard meegeleverd spuitpistool en 10 meter hogedrukslang
• Compleet met wandframe
• Afmetingen (LxBxH) 560 x 460 x 360 mm
• Gewicht 55 kg

Extra toebehoren: afstandsbediening met 15 meter kabel, slanghaspel RVS met 15 meter 
hogedrukslang grijs, beugel voor wandmontage art.nr. CRDS00814
Inzetbaar in: werkplaatsen, garagebedrijven, etc.
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Warmwater hogedrukreinigers

Super 160/15 en 180/18 warmwater hogedrukreiniger met Interpomp

Productkenmerken
• Interpomp met drie keramische plunjers en messing pompkop
• Leverbaar in 2 modellen
• Motor vermogen BM Super 160/15 5 kW / BM Super 180/18 7,2 kW
• Elektrische aansluiting 400 V / 50 Hz
• Motor/pomp koppeling voorzien van speciale oliebedsmering
• Druk instelbaar tot stoom instelling
• Zeepaanzuiging onder hogedruk
• Ingebouwde vlotterbak, pomp zelf aanzuigend
• Hoog rendement warmte wisselaar
• Brander motor voorzien van ventilator
• Pomp voorzien van automatische start-stop
• Automatische uitschakeling bij stilstand langer dan 20 minuten
• Twee grote loopwielen met twee zwenkwielen met rem
• Urenteller met service indicatielamp
•  Inclusief 15 meter hogedrukslang, spuitpistool en spuitlans

Technische gegevens
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Watertemperatuur instelbaar 30°C - 140°C
• Inhoud branstoftank 35 liter
• Inhoud zeeptank 5 liter
• Afmetingen (LxBxH) 920 x 620 x 920 mm
• Gewicht 144 kg

Extra toebehoren: slanghaspel roestvrijstaal, geschikt voor 30 meter hogedrukslang
Inzetbaar in: garage, wasplaats, landbouw, grondverzet en bouw
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Warm- en koudwater hogedrukreinigers

Productkenmerken
• Interpomp met drie keramische plunjers en messing pompkop
• Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz
• Motor/pomp koppeling voorzien van speciale oliebedsmering
• Druk instelbaar tot stoom instelling
• Zeepaanduiding onder hogedruk
• Ingebouwde vlotterbak, pomp zelf aanzuigend
• Hoog rendement warmte wisselaar
• Brander motor voorzien van ventilator
• Pomp voorzien van automatische start-stop
• Automatische uitschakeling bij stilstand langer dan 20 minuten
• Twee grote loopwielen met twee zwenkwielen met rem
• Urenteller met service indicatielamp
• Inclusief 15 meter hogedrukslang, spuitpistool en spuitlans

Technische gegevens
• Werkdruk 30 - 110 bar
• Waterhoeveelheid 13 liter p/m
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Watertemperatuur instelbaar 30°C - 140°C
• Inhoud branstoftank 35 liter
• Inhoud zeeptank 5 liter
• Afmetingen (LxBxH) 920 x 620 x 940 mm
• Gewicht 120 kg

Extra toebehoren: slanghaspel roestvrijstaal, geschikt voor 30 meter hogedrukslang
Inzetbaar in: garage, wasplaats, grondverzet en bouw

Susette warmwater reiniger 230 v

Mobiele koudwater hogedrukreiniger met dieselmotor

Productkenmerken
• Hogedrukpomp met messing pompkop, keramische plunjers
• Professionele hogedrukpomp met krukassysteem
• Toerental regeling
• Laag toerenpomp 1450 tpm
• Uitgevoerd met electrostart
• Kohler dieselmotor
• Grote loopwielen voorzien van parkeerrem
• Afdekkap uitgevoerd in inox

Technische gegevens
• Model: 200 bar - 15 liter p/m
• Model: 200 bar - 21 liter p/m
• Afmetingen: (LxBxH) 1000 x 800 x 900 mm
• Gewicht: ca. 130 kg

Extra toebehoren: slanghaspel RVS + 20 meter hogedrukslang, vuilfrees met lans, 
Inzetbaar in: grondverzet, gevelreiniging, wegenbouw en industrie
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Stationaire aardgas verwarmde hogedrukreinigers

HRG 50 - hogedrukreiniger aardgas verwarmd

Thermat hogedrukreinigers voor professioneel gebruik.
Met aardgas milieuvriendelijk reinigen.

Thermat HRG 50 hogedruk reiniger is voorzien van
• CAT hogedrukpomp laag toeren 1400 tpm
• Messing verchroomd pomphuis
• 50 kW aardgasbrander 
• Behuizing gelakt of in RVS uitgevoerd
• Standaard met RVS onderstel
• Thermat HRG 50 voldoet aan de CE normering
• Warmtewisselaar in RVS uitvoering mogelijk

Hoog rendement gasbrander
• Zonder waakvlam 
• Direct warm water 
• Laag energieverbuik 
• 5 m3 aardgas per uur 
• Elektrische aansturing spatwaterdicht

Gas gestookt HRG 50
Werkdruk 30-125 / 30-150 bar
Waterhoeveelheid 250-660 l/h
Overdruk max. 150 bar
Wateraanvoer temperatuur max. 40°C
Watertemperatuur 0-150 V
Nozzelmaat 2504,5 / 2503,5 bar
Max. terugslagkracht 37 N
Elektrische aansluiting 400 V
Ampère 10 A
Motorvermogen 3 kW
Klasse IP 45
Motortoeren (1450 t/m) 2,7 kW
Verwarmingsvermogen 50 kW
Rendement 90%
Brandstof aardgas, propaangas
Gasaansluiting 1/2”
Afzekering 16 A
Gewicht 160 kg
(LxBxH) 770 x 560 x 1460 mm met onderstel
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Stationaire aardgas verwarmde hogedrukreinigers

Type HRG 800/150 eco HRG 1200-150 eco
Druk (bar) 30-150 30-150
Watercapaciteit (I/h) 300-800 500-1200
Gasverbruik (m3 p/u) 7 7
Watertemperatuur (°C) 0-105 0-105
Motorvermogen (kW) 4 5,5
Verwarmingscapaciteit (kW) 70 70
Brandstof aardgas aardgas
Elektrische aansluiting 400 V / 12 A / 50 Hz 400 V / 14 A / 50 Hz
Chemicaliëntanks 2 stuks van 25 liter 2 stuks van 25 liter
Gasaansluiting 3/4” 3/4”
Gewicht (kg) 245 250
Lengte (mm) 1400 1400
Breedte (mm) 620 620
Hoogte (mm) 980 980
DIN-DVGW 94.03c OA”S” 94.03c OA”S”

Voordelen
• Hoog rendement (93%)
• Schonere verbrandingslucht
• Lagere energiekosten
• Langere Ievensduur
• Low NOx
• Gesloten brandersysteem
• Uitlaatgassen slechts 40°C

Energie Investering Aftrek (EIA regeling) van toepassing. 
14% belastingvoordeel op de aanschafprijs en installatiekosten.

Toelichting nummers
1. Kap
2. Schakelkast
3. Hoofdschakelaar
4. Drukknop Ontstoren
5. Drukknop Uit
6. Drukknop Aan
7. Drukknop Warm
8. Drukknop Chemicaliën

9. Thermostaat
10. Veiligheidsthermostaat
11. Nood-drukknop Uit
19. Doseerkranen chemicaliën
20. Manometer
21. Drukregelventiel
22. Standaard
23. Tankdop met aanzuigbuis
24. Tank voor chemicaliën

Thermat HRG 800 ECO en 1200 ECO

Standaard uitrusting
• Roestvrijstalen warmtewisselaar
• Automatische in- en uitschakeling
• 5 meter aansluitkabel met stekker
• Schroefkoppeling voor waterslang
• Manometer
• Speciale veiligheidsklep met veersysteem
• Traploze drukregeling
• Aanzuigsysteem voor reinigingsmiddelen
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Mobiele diesel verwarmde hogedrukreiniger

Thermat HRO 800-150 hogedrukreiniger

Productkenmerken
• Volledig metalen gemoffeld onderframe
• Eenvoudige bediening
• Grote wielen, makkelijk verrijdbaar
• RVS kap
• Kunststof brandstof- en chemicaliëntank
• Industriële CAT hogedrukpomp met krukas
• RVS kleppen en keramische plunjers
• Messing verchroomde pompkop
• Laag toerenpomp 1400 tpm
• Verticale warmtewisselaar en brander
• Compacte bouw, gebruiksvriendelijk
• Hoogrendement brander
• Speciaal regelventiel
• Gebouwd voor langdurig en intensief gebruik

Technische gegevens
Type HRO 800 - 150
Werkdruk, traploos instelbaar 30 - 160 bar
Watercapaciteit 350 - 780 liter per uur
Watertemperatuur 20 - 80°C bij maximale werkdruk
Stoomtemperatuur 150°C
Elektrische aansluiting 400 Volt / 11 A
Afgegeven vermogen 4,0 kW
Verwarmingscapaciteit 65 kW
Brandstoftank 25 liter
Brandstof verbruik 7,6 liter per uur
Chemietank 25 liter
Gewicht 180 kg
Afmetingen (LxBxH) 1.020 x 750 x 820 mm

Reinigingsmiddelen aanzuiging onder hogedruk.

Standaard geleverd met
• 10 meter staalversterkte hogedrukslang
• Pistool met geïsoleerde spuitlans
• Traploze drukregelaar
• Total stop
• 5 meter aansluitkabel

Inzetbaar: verhuurbedrijven, transport, industrie en bouwsector
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Stoomreinigers

HERCULES SG-30 stoomreiniger

Technische gegevens
• Inhoud ketel 2 liter
• Werkdruk 5 bar / 0,5 MPa
• Stoomtemperatuur 140°C
• Stoom 0÷100
• Stroomvoorziening 1-220 V / 50 Hz
• Elektrisch snoer 5 meter
• Afmetingen 57 x 40 x 65 cm
• Gewicht 12 kg
• Toebehorenkit KTRI40277

Inzetbaar:  
sanitair, keukens, bekleding en vloeren

Hercules VC 6000 Full stoomreiniger

Technische gegevens
• Vermogen 3400 W
• Voltage 220 - 240 V
• Lengte snoer 4,2 m
• Opwarmtijd 4,3 min.
• Geluidsniveau (dBa) < 85 dB
• Boiler inhoud 1,8 liter
• Vermogen boiler 2300 + 1100 W
• Druk 8 Bar (800 kPa)
• Vermogen pomp 48 W
• Temperatuur 170°C
• Temperatuur beveiliging 200°C
• Stoomproductie 71 g/min
• Temperatuur aan sproeiknop 150°C
• Inhoud watertank 5 liter
• Inhoud productreservoir 5 liter
• Vermogen doseerpomp 47 W
• Stofzuiger/vermogen motor 1200 W
• Ketelinhoud stofzuiger 12,5 liter, inox ketel
• Afmeting (LxBxH) 1000 x 650 x 920 mm

Productkenmerken
• Materiaal boiler roestvrijstaal
• Continue stoom
• Boiler afvoerplug 
• Stoomregeling
• Stoomniveau continu
• Regeling producttoevoer
• Opbergvak voor reinigingsmiddel
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Hittebestendige stofzuigers

SM 50 hittebestendige stofzuiger

Technische gegevens
Art. nr. 008.370
• Luchtopbrengst 220 m³/u 
• Onderdruk 2400 mm H2O 
• Vermogen 1400 W 
• Spanning 220/240 V 
• Ketelinhoud 50 liter 
• Netsnoer van 8,5 meter 
• Stofzuiger voor hete vuilresten tot 120°C met volledige aluminium zuigmotor 
• Hoogwaardige RVS ketel van 50 liter met metalen ketelinlaat van 40 Ø mm 

Omschrijving kit Ø 40 
Art. nr. 004.332 
Drie meter hittebestendige zuigslang 
Hittebestendige aluminium zuigvoet 
Hittebestendige zuigbuizen set

Vermogen
• Vermogen 3300 W / 4 Pk / 230 V / 50 Hz 
• Waterkolom 2400 mm H2O 
• Luchtcapaciteit 594 m3/h 

Filtersysteem
• Hittebestendig filter tot 125°C
• Filterschudder manueel door middel van hendel aan de buitenzijde van de ketel

Opvang rolcontainer
• Inhoud 80 liter voorzien van snelkoppelsysteem
• Uitgevoerd in roestvrijstaal

Productkenmerken
• Eenvoudig te verwijderen vuilcontainer en filterreinigingsysteem met handmatige schudder
• Geschikt voor het opzuigen van stof en/of materialen van hoge temperatuur tot max. 125°C
• Door handmatige filterschudder kan langdurig gewerkt worden zonder dat vroegtijdig het 
 filter verstopt raakt
• Geschikt voor stationaire opstelling of mobiel inzetbaar door twee grote loopwielen en twee 
 zwenkwielen
• Geluidsniveau 70 d Ba
• Ketelaansluiting 40 mm
• Hulpstukken: 3 meter zuigslang, zuigbuis geïsoleerd en zuigvoet, alles hittebestendig 
 uitgevoerd
• Afmetingen (LxBxH) 900 x 700 x 1400 mm
• Gewicht 78 kg

MT 40 industriële heavy duty stofzuiger 
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Industriële stof- en waterzuigers

ISSA 515 stof- en waterzuiger

ISSA 629 M / 640 B stof- en waterzuiger

Productkenmerken
• Uitgerust met 1 motor
• Regelbare zuigkracht
• Standaard uitgerust met een anti-schuimsysteem
• Optioneel absoluutfilter voor het opzuigen van kleine deeltjes
• Standaard polyester filter

Technische gegevens
Type 515
Volt 220 - 240
Watt 1200
Koeling By-pass
Onderdruk mm water 2200
luchthoeveelheid m3 p/u 170
Ketelinhoud liter 38
Toebehoren Ø mm 40

Standaard geleverd met: beveiliging tegen antistatische elektriciteit
Standaard toebehoren: kierzuiger, zuigslang, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet,  
zuigbuis 0,5 meter (2x), reductie, gebogen handgreep, tapijtzuigvoet (in optie)

Productkenmerken
•  Het marketmodel is vooral geschikt voor het gebruik van vaste zuigmonden op grote  

open oppervlaktes
•  Kipwagenmodel is aan te bevelen voor het gemakkelijker leegmaken van de ketel,  

vooral bij het opzuigen van water. Een vaste zuigvoet kan hier ook gemonteerd worden

Technische gegevens
Type 629 M 640 B
Volt 220 - 240 220 - 240
Watt 2 x 1200 3 x 1200
Koeling By-pass By-pass
Onderdruk mm water 2200 2200
luchthoeveelheid m3 p/u 340 510
Ketelinhoud liter 78 89
Toebehoren Ø mm 40 40

Standaard geleverd met: beveiliging tegen antistatische elektriciteit
Standaard toebehoren: kierzuiger, zuigslang, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet,  
zuigbuis 0,5 meter (2x), reductie, gebogen handgreep, tapijtzuigvoet (in optie)
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Industriële stof- en waterzuigers

ISSA 303 PL - 429 MPL - 440 BPL stof- en waterzuiger

Productkenmerken
• Voorzien van polyethyleen ketels
• Bestand tegen bijtende producten
• Deukvrij
• Compact en stevig
• Grote inhoud
•  Uitgerust met aflaatslang om opgezogen vloeistoffen eenvoudig uit de ketel te verwijderen 

(429 MPL)
• Geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden (440 BPL)
• Kantelbare ketel (440 BPL)

Technische gegevens
Type 303 PL 429 MPL 440 BPL
Volt 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Watt 1 x 1400 2 x 1200 3 x 1200
Koeling By-pass By-pass By-pass
Onderdruk mm water 2400 2200 2200
Luchtdebiet m3 p/u 215 340 510
Ketelinhoud liter 37 90 114
Toebehoren Ø mm 40 40 40

Standaard geleverd met: RVS vuilwaterfilter en sluiting. 
Standaard toebehoren: kierzuiger, zuigslang, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, zuig-
buis 0,5 meter (2x), reductie, gebogen handgreep, tapijtzuigvoet (in optie), zuigslang 3,5 meter
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Industriële waterzuigers 

Productkenmerken
• 2 x 1200 W zuigmotoren 
• Standaard uitgerust met een dompelpomp met vlotter 
•  Voorzien van universele slangpilaar om tuinslang aan te bevestigen om opgezogen  

vloeistoffen uit de ketel te verwijderen
• Voorzien van polyethyleen ketel
• Ketel deukvrij
• Bestand tegen bijtende producten 
• Compact en stevig 
• Grote inhoud 90 liter

Technische gegevens
Type 429 MPL/PI
Volt 220 - 240
Watt 2 x 1200
Koeling By-pass
Onderdruk mm water 2200
Luchtdebiet m3 p/u 340
Ketelinhoud liter 90
Toebehoren Ø mm 40

Standaard geleverd met: RVS vuilwaterfilter en sluiting. 
Standaard toebehoren: kierzuiger, zuigslang, ronde borstel, vloerborstel, waterzuigvoet, zuig-
buis 0,5 meter (2x), reductie, gebogen handgreep, tapijtzuigvoet (in optie), zuigslang 3,5 meter

Productkenmerken
• Geschikt voor het reinigen van tapijt en bekleding

Technische gegevens
• Zuigvermogen 2 x 1400 W + 65 W
• 230 V
• Luchthoeveelheid 230 m3 p/u
• Ketelinhoud 80 liter
• Schoonwatertank 16 liter
• Kunststof PP ketel
• Duwboom
• 2 grote loopwielen en 2 zwenkwielen
• Afmetingen (LxBxH) 460 x 630 x 980 mm
• Gewicht 23,2 kg

Standaard geleverd met: zuigslang en zuigmond

ISSA MPLPI waterzuiger met ingebouwde dompelpomp

EX 80 P ECO Sproei extractie waterzuiger 
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BR II schroefkoppelingen - Injectoren

schroefkoppelingen en nippels

¼" AG op M 22 IG art.nr. 13360

⅜" AG op M 22 IG art.nr. 13371

⅜" IG op M 22 IG art.nr. 13373

M 22 AG op M 22 IG art.nr. 13360 2
(draaibaar)

¼" AG op M 22 AG art.nr. 13365

⅜" AG op M 22 AG art.nr. 13365 2

¼" IG op M 22 AG art.nr. 13368

⅜" IG op M 22 AG art.nr. 13369

Voor het aanzuigen van chemie is drukverlaging nodig, zorg voor de juiste lage druk 
nozzle. Geef bij bestellen de druk en water volume per minuut aan!

Schuiminjector met M22 buiten x BRII schroefkoppeling

Schuimlans met ¼ buitendraad
RVS schuimlans met luchtinjector, nozzle, zijgreep en open isolatie

Schuimlans met injector en onderbeker
1 of 2 liter met M 22 buiten

Schuim- en zeepinjectoren
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Reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen - voertuigen

A-HD Groen
• A-HD groen is een ecovriendelijk alkalisch reiniging- en ontvettingsmiddel
• Geschikt voor reinigen van heftrucks, vrachtwagens, containers, bouwmachines en gereedschappen
• Ontvetten van motoren en andere oppervlakken
• Verwijderen van insecten, teer en vetresten
• PH waarde 13,5
• Geschikt voor gebruik in hogedrukreiniger, Gloria drukspuit en wasborstel
• Middel is zeer geconcentreerd
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking: 10 - 205 - 1000 liter

A-HD Plus 
• Reinigingsmiddel met schuim toevoeging
• Geschikt voor wassen van voertuigen, lost olie, roet en straatvuil op
• Geschikt voor hogedrukreiniger, Gloria drukspuit, autowasborstel en wasstraat
• PH waarde 13,2
• Aanbrengen met een schuimlans geeft het beste resultaat
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking: 10 - 205 - 1000 liter

Waxshampoo
• Geschikt voor reiniging van voertuigen
• Shampoo met wax, geeft extra glans en beschermlaag tegen straatvuil en aanslag
• Geschikt voor hogedrukreiniger, Gloria spuit of wasstraat
• Verpakking: 10 - 200 - 1000 liter

Vloerreiniging

Alfa Scrubber I
• Zwak alkalisch reinigingsmiddel met goede ontvettende eigenschappen
• Speciaal geschikt voor regelmatig reinigen van vervuilde vloeren met een schrobmachine
• PH waarde 10,5
• Verpakking 10 liter

Alfa Scrubber II
• Sterk alkalisch reinigingsproduct speciaal gemaakt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren
• Geschikt voor gebruik in schrobmachines
• PH waarde 13
• Verpakking 10 liter
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Reinigingsmiddelen

Foodsector - Geschikt voor toepassingen in de slagerijen, visserij, brouwerij en landbouw

A 348
• Zwaar alkalisch ontvettingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen en oplossen van roet en vet
• Geschikt voor het reinigen van brandschade, rookkasten, openhaarden en aangekoekt vet
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking 10 liter

A 352
• Schuimend desinfectiemiddel met chloor
• PH waarde 13
• Geschikt voor dagelijks gebruik en het verwijderen van vet, olie, bloed, algen en fruit oxide
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking 10 liter

A 365
• Alkalisch zeer geconcenteerd reinigingsmiddel voor verwijderen van vetten, bloed en 
 andere stoffen binnen de levensmiddelen industrie
• PH waarde 13,8
• Schoonmaakmiddel met toevoeging van schuim, aanbrengen met schuimlans geeft het beste resultaat
• Verpakking 10 - 205 - 1000 liter
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar

A 414
• Schuimend reinigingsmiddel voor het oplossen van olie en vet op bv. roestvrijstaal
• Verwijdert ook roest en remstoffen, kalkresten en cementfilm
• Speciaal gemaakt voor wekelijkse reiniging
• PH waarde 1,5 zuur reinigingsmiddel
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar

Hand desinfectie gel
• Gel wordt aangebracht na het reinigen van de handen om deze volledig te desinfecteren
• Middel is meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking 12 stuks per doos

Mos- en algenreiniger, desinfectiemiddel

A 346
• Geschikt voor de foodsector, landbouw, verzorgingshuizen en ziekenhuizen
• PH waarde 12
• Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
• Verpakking 10 liter
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Slanghaspels

Beschrijving:
De ST-slanghaspel is een bijzonder robuuste slanghaspel 
met tal van toepassingsmogelijkheden en een automatische 
positioneringsveer.

Basismateriaal:
Poedergelakt staal: voor gebruik in een droge werkomgeving
Roestvrijstaal (RVS): voor gebruik in een vochtige werkomgeving
Elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal: voor gebruik in sectoren 
waar hygiëne van doorslaggevend belang is.

Lagering:
De lagering bestaat uit onderhoudsvrije kunststoflagerschalen.

Drijfveer:
Textuur en verenbanduit hoogwaardig staal waardoor een 
maximale levensduur gewaarborgd wordt.

Afrollen van de slang:
Per wenteling zijn er acht rustposities. U kunt de slang 
gemakkelijk uit zijn rustpositie deblokkeren door er kort aan te 
trekken.

Haakse draaikoppeling:
Standaard bestaat de opbergcilinder of trommel van de slang 
uit een stevig geëloxeerde metaallegering van aluminium en 
geperst gietijzer. De draaias van deze trommel is uit roestvrijstaal 
vervaardigd. De haakse draaikoppeling kan op aanvraag en 
tegen een meerprijs volledig uit roestvrijstaal vervaardigd en 
geleverd worden.

Inlaatvenster van de slang:
Al naargelang de oriëntatie die u aan het ontrollen van de slang 
wil geven, kan het inlaatvenster in drie posities gemonteerd 
worden. Het inlaatvenster wordt in de standaardpositie geleverd.

Toepassingsmogelijkheden:
Water, water en reinigingschemicaliën, lucht, oliën en vetten.

Zwenkconcoles voor
slanghaspels
• Geeft de mogelijkheid tot
 rotatie 45º naar links en rechts

Slanghaspel gelakt of RVS veerbelast ST-14
• Slanglengte max. 14 meter 
• 5/16 hogedrukslang

Slanghaspel gelakt of RVS veerbelast ST-20
• Slanglengte max. 18 meter 
• 5/16 hogedrukslang

Slanghaspel gelakt of RVS veerbelast ST-40
• Slanglengte max. 40 meter 
• 5/16 hogedrukslang

Slangkapstok RVS

• Standaard voorzien van  
 grijze rubber wielen
• Gewicht 10,5 Kg
• Geschikt voor gebruik in  
 de foodsector

• Geschikt voor rvs hand-
 bediende slanghaspel tot  
 max. 70 meter slang
• Standaard geleverd met RVS
 haspel tot max. 35 meter

Slanghaspel wagen RVS - art.nr. ICL739000

Optie: RVS bak
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Drukspuiten

Epoca Heavy Duty drukspuiten

Technische gegevens

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Handdrukpuiten 2 liter
7618.R001 Epoca 2000 FPM Drukspuit HD viton 8 st. 
8704.R01 Alfa-Tec EPDM Drukspuit HD EPDM 8 st. 

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Drukspuiten 5 en 10 liter
7625.S001 TEC 5 FPM - gebogen lans Drukspuit HD viton 4 st. 
7631.S001 TEC 10 FPM - gebogen lans Drukspuit HD viton 4 st. 
7684.S001 TEC 5 EPDM - gebogen lans Drukspuit HD EPDM 4 st. 
7685.S001 TEC 10 EPDM - gebogen lans Drukspuit HD EPDM 4 st.

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Watertoevoerapparaat 10 liter

511TEC10WATER TEC 10 WATER  
Watertoevoerapparaat  
incl. 4 meter slang

4 st.

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Foam drukspuiten 2 en 10 liter

8759.R01 TEC TWO FOAMER EPDM 
Schuimdrukspuit  
TEC 2 EPDM 

8 st. 

8760.R01 TEC TWO FOAMER FPM 
Schuimdrukspuit  
TEC 2 FPM 

8 st. 

8761.S01 TOP TEC 10 FOAMER EPDM 
Schuimdrukspuit  
TEC 10 EPDM 

4 st. 

8762.S02 TOP TEC 10 FOAMER FPM 
Schuimdrukspuit  
TEC 10 FPM 

4 st. 
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Railsystemen, hogedrukleidingen en slangen 

Wasplaats met railsysteem
Met enkele slang voor hogedrukreiniging

Wasplaats met railsystemen
Dubbele slangen voor hogedrukreiniging en schuimreiniging

Technische gegevens

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Handdrukpuiten 2 liter
7618.R001 Epoca 2000 FPM Drukspuit HD viton 8 st. 
8704.R01 Alfa-Tec EPDM Drukspuit HD EPDM 8 st. 

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Drukspuiten 5 en 10 liter
7625.S001 TEC 5 FPM - gebogen lans Drukspuit HD viton 4 st. 
7631.S001 TEC 10 FPM - gebogen lans Drukspuit HD viton 4 st. 
7684.S001 TEC 5 EPDM - gebogen lans Drukspuit HD EPDM 4 st. 
7685.S001 TEC 10 EPDM - gebogen lans Drukspuit HD EPDM 4 st.

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Watertoevoerapparaat 10 liter

511TEC10WATER TEC 10 WATER  
Watertoevoerapparaat  
incl. 4 meter slang

4 st.

Bestelnummer Omschrijving Verp.
Foam drukspuiten 2 en 10 liter

8759.R01 TEC TWO FOAMER EPDM 
Schuimdrukspuit  
TEC 2 EPDM 

8 st. 

8760.R01 TEC TWO FOAMER FPM 
Schuimdrukspuit  
TEC 2 FPM 

8 st. 

8761.S01 TOP TEC 10 FOAMER EPDM 
Schuimdrukspuit  
TEC 10 EPDM 

4 st. 

8762.S02 TOP TEC 10 FOAMER FPM 
Schuimdrukspuit  
TEC 10 FPM 

4 st. 
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WAT BETEKENT
SAMENWERKEN MET IMBEMA CLETON?

Technische ondersteuning
• Ervaren medewerkers 
• Meer dan 45 jaar ervaring
• Goede contacten met de technische en kwaliteits   af deling binnen uw organisatie
• Engineering, productiesystemen en componenten volgens internationale richtlijnen en normen,
 zoals ISO, CEN, SAE, API, FDA, NSF
• Praktijkgerichte ondersteuning

Betrouwbare leverancier
• Q.A. systeem
• Levering A-merken
• Voortdurende controle van bedrijfsprocessen
• Continue opleiding en training van medewerkers

Korte levertijden
• 18.000 artikelen op voorraad
• 24-7 / 365 dagen per jaar beschikbaar
• Flexibele organisatie
• 6000 m² magazijn

Kostenbesparingen
• Breed assortiment waardoor u leveranciersreductie bewerkstelligt
• Wereldwijde inkoop
• Eén referentie van inkooporder tot factuur

Service
• Technische documentatie
• Gedetailleerde voorstellen en tekeningen
• Volledig geautomatiseerde administratie
• Hoogwaardige verpakkingsmaterialen
• Interne en externe seminars
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