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CC-Dr. Schutz GmbH 
Vývoj • Výroba • Logistika 
Výroba a distribuce vysoce kvalitních 
čistících a ošetřovacích produktů pro 
podlahoviny a také čistících systémů  

Informace o produktu 

CC-Multi Clean 350 

1. Popis produktu
Velmi výkonný  kombinovaný stroj s protisobě rotujícími 
válcovými kartáči pro intenzivní čištění textilních 
podlahovin pomocí CC-Carpetlife-prášku. Masíruje 
prášek do vlákna a za pomoci speciálních bočních 
nádob na nečistoty jej po čištění opět sbírá. Optimální 
čistící účinek. Stroj je kompletně uzavřen proti vodě, 
proto může být použit také na mokré základní hloubkové 
čištění strukturovaných tvrdých podlahovin, betonu, 
protiskluzných dlažeb apod. 

• Speciální odnímatelné boční nádoby na nečistoty pro
sbírání znečištěného prášku nebo tekutiny po čištění.

• Ergonomicky tvarované držadlo pro snadnou obsluhu.
• Masivní transportní podvozek s velkými koly pro lehké

převážení stroje a jeho skladování.
• Rozdílné kartáče s optimální délkou a hustotou štětin

pro ideální čistící výsledek a nejlepší možné nasazení
dle individuálních požadavků podlahoviny nebo
objektu. Stroj je dodáván se sadou kartáčů dle výběru
zákazníka.

2. Technická data
Typ: Multi Clean 350 Hmotnost: 19,5 kg 
Napětí: 230 V/50 Hz Délka kabelu: 10,0 m 
Celkový výkon: 550 W Pracovní šířka: 350 mm 
Otáčky kartáčů:  cca 400 ot/min. Pracovní výkon: více než 50 m2/hod. 

3. Příslušenství
• Válcový kartáč bílý (měkký)
• Válcový kartáč modrý (střední)
• Válcový kartáč hnědý (tvrdý)
• Válcový kartáč černý (extratvrdý)

AZ TERRA s.r.o. 
Starokolínská 59,
Újezd nad lesy, Praha 9 

tel: +420 725 557 948 

info@terasy-relax.cz 
www.Terasy-Relax.cz 

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších 
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící 
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo 
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti 
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto 
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení 
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré 
předchozí verze svoji platnost. 
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