
Odkurzacz profesjonalny typu „sucho-mokro” 
włoskiej firmy IPC Soteco

Odkurzacze typu „sucho-mokro” służą do zbierania zanieczyszczeń 
suchych, mokrych oraz wody.

Opis i charakterystyka:
 Mocna, solidna i prosta konstrukcja,
 Silniki o dużej mocy z podwójną turbiną,
 Zbiorniki ze stali nierdzewnej,
 Profesjonalne akcesoria o dużej trwałości,
 Ponadczasowa estetyka.
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Nevada 503 230 V 1200 W
2400
H2O  215 m3/h 33 l

stal
nierdzewna 8,5 m 70 dB 11 kg

Jest to odkurzacz bez-workowy.
Zbierane zanieczyszczenia wpadają do zbiornika, a  filtr o dużej powierzchni 
nie pozwala na wydostawanie się zanieczyszczeń na zewnątrz.

Filtr ten wykonany jest z bardzo mocnej i trwałej włókniny filtrującej. Dodatkowo 
został nasączony nano-cząsteczkami srebra,
co zapobiega rozwojowi bakterii, wirusów, grzybów i patogenów.  

Odkurzacz Nevada 503  to profesjonalny odkurzacz średniej wielkości ze 
zbiornikiem ze stali nierdzewnej.

Jest to odkurzacz typu „sucho-mokro” czyli można nim odkurzać na sucho 
oraz zbierać wodę i mokre zanieczyszczenia.

Na wyposażeniu podstawowym ma wszystkie potrzebne akcesoria.
Wszystko solidnie wykonane i bardzo proste w użyciu.

Odkurzacz Nevada 503

Wyposażenie standardowe 
odkurzacza:

 Filtr poliestrowy SANIFILTER*
 z nano-cząsteczkami srebra
 Wąż ssący 2,5 m
 Rękojeść
 Rura prosta 50 cm, aluminiowa 
 w powłoce z tworzywa – 2 szt
 Ssawa 40 cm „na sucho”
 Ssawa 40 cm „na mokro”
 Ssawa szczelinowa
 Ssawa okrągła z włosem

https://www.system-leszno.pl/odkurzacze-ipc-soteco_sucho-mokro.html
https://www.system-leszno.pl/odkurzacze-ipc-soteco_sucho-mokro.html
https://www.system-leszno.pl/akcesoria-do-odkurzaczy-soteco.html


● Podane zostały akcesoria, które są na wyposażeniu podstawowym oraz opcjonalne.

● Praktycznie wszystko mamy w ciągłej sprzedaży.

● Podane ceny mogą się nieznacznie wahać, w zależności od kursu euro. 

Cena odkurzacza  Nevada 503  oraz akcesoriów do tego modelu 

*SANIFILTER – to filtr wykonany ze specjalnej włókniny filtrującej, nasączonej nano-cząsteczkami srebra.  
                           Nano-cząsteczki srebra niszczą bakterie, wirusy, grzyby i patogeny.

Lp Odkurzacz Cena netto Cena brutto

1 Nevada 503 1 340,00 zł 1 648,20 zł

Lp Akcesoria do odkurzacza   Nevada 503 Cena
netto

Cena 
brutto

1 Wąż ssący 2,5 m  Na wyposażeniu 115,00 zł 141,45 zł

2 Rękojeść  (rura zgięta) Na wyposażeniu 22,00 zł 27,06 zł

3 Rura prosta 50 cm – aluminiowa w osłonie Na wyposażeniu 34,00 zł 41,82 zł

4 Ssawa 40 cm „na sucho” Na wyposażeniu 65,00 zł 84,87 zł

5 Ssawa 40 cm „na mokro” Na wyposażeniu 68,00 zł 83,64 zł

6 Ssawa szczelinowa Na wyposażeniu 15,00 zł 18,45 zł

7 Ssawa okrągła z włosem Na wyposażeniu 16,00 zł 19,68 zł

8 Redukcja do ssawek Na wyposażeniu 11,00 zł 13,53 zł

9 Filtr poliestrowy z koszem - SANIFILTER* Na wyposażeniu 124,00 zł 152,52 zł

10 Filtr poliestrowy (bez kosza) - SANIFILTER* Opcja 65,00 zł 79,95 zł

16 Filtr nylonowy - osłonowy Opcja 59,00 zł 72,57 zł

17 Worek – filtr z włókniny ECO HEPA 30 l Opcja 4,50 zł 5,54 zł
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