
AKCESORIA 
DO urządzeń 
WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

SZCZOTKA OBROTOWA
S-97924

48,78 zł

· zasilana ciśnieniem wody dla maksymalnych rezultatów 
przy minimalnym wysiłku · idealna do dokładnego 
czyszczenia każdej powierzchni · umożliwia wygodne 
czyszczenie trudno dostępnych miejsc  |  Przeznaczona do 
modeli myjek: S-97901, S-97903 · Po zastosowniu adaptera 
S-98937 pasuje równiez do: S-97905, S-98902

SZCZOTKA SZEROKA
S-97926

46,00 zł

· znakomita wydajność powierzchniowa sprawia że szczotka 
idealnie nadaje się do czyszczenia większych powierzchni · 
delikatne włosie wykorzystane w szczotce zapewnia ochronę 
powierzchni przed zadrapaniem  |  Przeznaczona do modeli 
myjek: S-97901, S-97903 · Po zastosowniu adaptera S-98937 
pasuje równiez do: S-97905, S-98902

SZCZOTKA ROTACYJNA PATIO
S-97928

140,00 zł

· idealna do czyszczenia powierzchni płaskich, pionowych 
oraz poziomych · wytrzymała, uniwersalna szczotka usuwa 
zabrudzenia oraz zanieczyszczenia · wyposażona w zbiornik 
na detergent dla lepszych efektów czyszczenia oraz w 
wygodny uchwyt  |  Przeznaczona do modeli myjek: S-97901, 
S-97903 · Po zastosowniu adaptera S-98937 pasuje również 
do: S-97905, S-98902

ZESTAW: 5 KOŃCÓWEK Z SZYBKOZŁĄCZKĄ
S-98931

80,00 zł

· 5 końcówek natryskowych z szybkozłączką: 0°, 15°, 25°, 40°, 
detergent  |  Przeznaczony do modeli myjek: S-98902 · Po
zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S-98927, pasuje 
również do: S-97905

PIANOWNICA
S-98921

100,00 zł

· wysokowydajny, bezdotykowy spieniacz tworzący grubą pianę 
· możliwość dostosowania ilości detergentu do strumienia
za pomocą prostego obrotu pokrętła · możliwość zmiany
kąta strumienia  |  Przeznaczenie do modeli myjek: S-97901,
S-97903, S-97905, S-98902

PIANOWNICA
S-97920

15,00 zł

· zwiększa skuteczność czyszczenia · wykonana z wytrzymałego 
wzmocnionego nylonu PA66  |  Poj. 0,35 l ; Przeznaczona do 
modelu myjki: S-97901, S-97903

wody za pomocą prostego obrotu pokrętła · możliwość zmiany 
kąta strumienia | Przeznaczony do modelu myjki: S-97901, 
S-97903,  S-97905,  S-98902 

detergent | Przeznaczony do modelu myjki: S-97902 · Po 
zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S-98927, pasuje 
również do: S-97905

wygodny uchwyt | Przeznaczony do modelu myjki: S-97901,  
S-97903 · Po zastosowaniu adaptera S-98937, pasuje również 
do: S-97905, S-98902

powierzchni przed zardapaniem | Przeznaczony do modelu 
myjki: S-97901, S-97903 · Po zastosowaniu adaptera 
S-98937, pasuje również do: S-97905, S-98902

czyszczenie trudno dostępnych miejsc | Przeznaczony do 
modelu myjki: S-97901, S-97903 · Po zastosowaniu adaptera 
S-98937, pasuje również do: S-97905, S-98902



LANCA REGULOWANA
S-98923

87,00 zł

· precyzyjna regulacja strumienia wody · wykonana z wysokiej 
jakości materiałów takich jak mosiądz, Inox zwiększających 
żywotność lancy · przeznaczona do czyszczenia dużych 
powierzchni  |  Przeznaczona do modelu myjki: S-97905, 
S-98902

LANCA TURBO
S-98925

103,00 zł

· wysokiej jakości lanca Turbo czyści do 40% szybciej niż 
standardowa dysza · silny obrotowy strumień skutecznie usuwa 
brud ze stałych, twardych powierzchni  |  Przeznaczona do 
modelu myjki: S-97905, S-98902

METALOWA LANCA SZYBKOZŁĄCZNA
S-98927

38,20 zł

· lanca metalowa wykonana z  wysokiej jakości materiałów, 
zaopatrzona w  mosiężne końcówki, w  tym łożyskowane 
szybkozłącze ułatwiające błyskawiczny montaż akcesoriów  |  
Przeznaczona do modelu myjki: S-97905, S-98902

PISTOLET DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
S-98929

84,80 zł

· wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem 
gwintowym oraz blokadą spustu  |  Przeznaczony do modelu 
myjki: S-97905, S-98902

DYSZA 5W1
S-98933

99,00 zł

· 5 możliwości natrysku w jednej głowicy z szybkozłączką (0°, 
15°, 40°, 0° dla detergentu, 40° dla detergentu)  |  Przeznaczona 
do modelu myjki: S-98902 · Po zastosowaniu metalowej lancy 
szybkozłącznej S-98927 pasuje równiez do: S-97905

DYSZA TURBO
S-98935

60,00 zł

· wydajna: czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza ·
mocna: silny, obrotowy strumień usuwa mocno przytwierdzony 
brud ze stałych twardych powierzchni  |  Przeznaczona do
modeli myjek: S-98902 · Po zastosowaniu metalowej lancy
szybkozłącznej S-98927, pasuje również do: S-97905

ADAPTER
S-98937

27,60 zł

· adapter umożliwiający łatwe połączenie z akcesoriami  |
Przeznaczony do modeli myjek: S-97905, S-98902

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM
S-98939

125,10 zł

· wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji 
odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i 
przetarcia  |  10 m ; Max. 200 bar ; Przeznaczony do modelu
myjki S-98902

SZCZOTKA UNIWERSALNA
S-97922

35,00 zł

· idealna do czyszczenia patio, samochodów, pokładów łodzi, 
grilla, okien i innych powierzchni  |  Przeznaczona do modelu 
myjki: S-97901, S-97903 · Z adapterem S-98937 pasuje również 
do: S-97905, S-98902

FILTR WODY 3/4’’ Z SZYBKOZŁĄCZKĄ
S-97930

10,00 zł

· zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia, 
pomaga  przedłużyć żywotność myjki  |  Przeznaczony do modeli 
myjek: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902

FILTR WODY  3/4”
S-97932

20,00 zł

· zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia · 
pomaga przedłużyć żywotność myjki · dzięki dużej powierzchni 
filtrującej znacząco usprawnia przepływ wody  |  Przeznaczony 
do modelu myjki: S-97901, S-98902, S-97905, S-97903

WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI
S-97934

120,00 zł

· wąż wysokociśnieniowy usuwa brud, gruz i twarde 
zatory z rynien, rur spustowych i kanalizacji · odporny 
na warunki atmosferyczne i ścieranie  |  15 m; średnica 
wewn. 1/4”; średnica zewn. 3/8” · Przeznaczony do 
modelu myjki: S-97901, S-97903 · Z adapterem S-98937 
pasuje również do:  S-97905, S-98902

WĄŻ DO ZACIĄGANIA WODY 5m
S-97936

50,00 zł

· łatwe zasysanie - szybkie pobieranie zmagazynowanej wody z 
beczki lub zbiornika wodnego  |  Przeznaczony do modelu myjki: 
S-97901, S-97903, S-97905, S-98902

LANCA TURBO
S-97938

17,00 zł

· czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza · silny, 
obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych 
powierzchni  |  Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, 
S-97903

LANCA REGULOWANA
S-97940

46,60 zł

· łatwa kontrola rodzaju strumienia poprzez obrót końcówki 
lancy · przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju 
powierzchni  |  Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, 
S-97903 · Po zastosowniu adaptera S-98937 pasuje równiez do: 
S-97905, S-98902

LANCA TURBO
S-97942

42,40 zł

· czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza · silny, 
obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych 
powierzchni  |  Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, 
S-97903 · Po zastosowniu adaptera S-98937 pasuje również do: 
S-97905, S-98902

OBROTOWA LANCA TURBO
S-97944

93,20 zł

· idealna do czyszczenia miejsc trudno dostępnych dzięki 
końcówce regulowanej pod różnymi kątami. dobrze sprawdzi 
się przy myciu np. podwozi pojazdów, nadkoli samochodowych  
|  Przeznaczona do modelu myjki: S-97901, S-97903 · Po 
zastosowniu adaptera S-98937 pasuje również do: S-97905, 
S-98902

LANCA PRZEDŁUŻAJĄCA
S-97946

14,80 zł

· łatwa w montażu lanca do podłączenia różnego rodzaju 
osprzętu  |  Przeznaczona do modelu myjki: S-97901

ZESTAW: PISTOLET, LANCA PRZEDŁUŻAJĄCA, LANCA REGULOWANA
S-97948

50,90 zł

· zestaw do myjek wysokociśnieniowych 
wyposażony w system szybkozłączek do 
łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża 
wysokociśnieniowego  |  Przeznaczony do 
modelu myjki: S-97901

PISTOLET DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
S-97950

67,80 zł

· pistolet wyposażony w blokadę spustu oraz w system 
szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu i węża 
wysokociśnieniowego  |  Przeznaczony do modelu myjki: 
S-97903

PISTOLET DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH
S-97929

84,8 zł

· wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem 
gwintowym oraz blokadą spustu.  |  Przeznaczony do modelu 
myjki: S-97905

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PU 6M
S-97952

47,70 zł

· odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia · 
wytrzymała, elastyczna konstrukcja odporna na załamania  |  
6m ; Przeznaczony do modelu myjki: S-97903

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY PVC
S-97954

29,80 zł

· odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia · 
szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz 
pistoletu, pozwala zaoszczędzić czas  |  5 m ; Przeznaczony 
do modelu myjki: S-97901

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM
S-97956

105,10 zł

· wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji 
odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i 
przetarcia.  |  8 m  ; Przeznaczony do modelu myjki: S-97905

· zestaw do myjki wysokociśnieniowej 
wyposażony w system szybkozłączek do 
łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża 
wysokociśnieniowego | Przeznaczony do 
modelu myjki: S-97901

silny, obrotowy strumień usuwa mocno przytwierdzony brud  
ze stałych twardych powierzchni | Przeznaczona do 
modelu myjki: S-98902 · Po zastosowaniu metalowej lancy 
szybkozłącznej S-98927, pasuje również do: S-97905

Przeznaczony do modelu myjki: S-97905, S-98902

pomaga przedłużyć żywotność myjki | Przeznaczony do modelu 
myjki: S-97901, S-97903, S-97905, S-98902

WĄŻ DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI 15M

WĄŻ WYSOKOSIŚNIENIOWY PVC 5M WĄŻ WYSOKOSIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM 10M

WĄŻ WYSOKOSIŚNIENIOWY W OPLOCIE STALOWYM 8M

myjki: S-98902


