
- TILLBEHÖR

Enkel, effektiv
- Överallt!



Svarta 0,25 Ljusblå 0,3 Vita 0,4

Blå 0,4 Röda 0,4 Vita 0,6 Tynex 1,0

BORSTAR

Mjuka borstar lämplig för rengjörning av 
trägolv och lite känsligare ytor. Passar 
även bra för båten.

De mjuka ljusblå borstarna är lämpliga 
för schamponering och rengöring av 
textilier, mattor etc.

Standard borstar för allmän rengöring. 

Det är lämpligt att färgkoda dina 
borstar för rengöring i olika miljöer, 
använd de mörkblå för 
allmän rengöring.

Det är lämpligt att färgkoda dina 
borstar för rengöring i olika miljöer, 
använd de röda förslagsvis till 
sanitär rengöring.

Standard borstar med hårdare borst för 
hårt nedsmutsade ytor. 

Mjuka borstar lämplig för rengjörning av 
trägolv och lite känsligare ytor. Passar 
även bra för båten.

Röda Blå GrönaVita

RONDELLER

Rondeller utan slipmedel för polering 
och allmän torr eller spray rengöring.

För allmän sprayrengörning av 
behandlade golv och väggar samt 
halvglanspolering.

För allmän sprayrengörning och 
underhåll av obehandlade golv och 
väggar.

För våtrengöring.

Bruna Svarta Blandade Microfiber

För grovskurning och polishborttagning. För våtskurning och hårt nedsmutsade 
golv.

Rondellblandning för olika 
användningsområden. Se 
under respektive färg vilket 
användningsområde den lämpar sig för.

För mattor, textilier, målade ytor, 
väggkakel, bänkar, bord och dörrar. 
Används utan rengöringsmedel.



Grit 320 Grit 800 Grit 1000Grit 120

Caddy Clean Bärbag

AC - adapter

Midjeväska

ANDRA TILLBEHÖR

COBRA RONDELLER

Laddadapter Biluttag 1500mm

Rondell för polering.Medium fin struktur. 
Lämplig för polering av Betong, Marmor 
och Natursten

Rondell för polering.Extra fin struktur. 
Lämplig för polering av Betong, Marmor 
och Natursten.

Rondell för polering.Ultra fin struktur. 
Lämplig för polering av Betong, Marmor 
och Natursten.

Rondell för polering. Mikro fin struktur. 
Lämplig för slutpolering av Marmor, 
Betong och Natursten.

Lämplig även för fin polering av Epoxy, 
Vinyl, Linoleum, Polerad Natursetn och 
Polerad Betong.

Genomtänkt väska att bära runt midjan 
eller över axeln. Lämplig för förvaring 
av tillbehör som extra borstar, rondeller 
eller ett andra batteri.

En behändig bag som rymmer din 
kompletta Caddy Clean samt gott 
om plats för tillbehör. På ett enkelt 
sätt håller du ordning och reda på din 
utrustning samtidigt som du på ett 
behändigt sätt transporterar den från 
plats till plats.

Med denna adapter kan du ladda 
batteriet i ett cigarettuttag i bil, båt eller 
på en större skurmaskin. Observera att 
detta är endast för temporär laddning 
då batteriet ska laddas av en laddare 
som är anpassat för batteriet och 
känner av när batteriet är färdigladdat. 
Felaktig uppladdning kan medföra att 
batteriet förstörs.

Med denna adapter kan du ladda 
batteriet i ett cigarettuttag i bil, båt eller 
på en större skurmaskin. Observera att 
detta är endast för temporär laddning 
då batteriet ska laddas av en laddare 
som är anpassat för batteriet och 
känner av när batteriet är färdigladdat. 
Felaktig uppladdning kan medföra att 
batteriet förstörs.

AC-adpter med 3 M kabel. EU-plug
Gör så att du kan använda din Caddy 
Clean för 220 VAC.
Lämpligt om du ska skura större ytor 
eller använda din Caddy Clean i mer än 
3 timmar i sträck.
Ska ej användas i våtrum.

Laddadapter Biluttag 120mm



Contact: Propellervägen 6B SE-18362 Täby, Sweden
Phone: +46-(0)8-410 113 38. Fax +46-(0)8-792 20 90

E-mail: info@caddyclean.com
www.caddyclean.com


