
Odkurzacze profesjonalne typu „sucho-mokro” 
z serii „Black is Green” włoskiej firmy IPC Soteco

1. Odkurzacz GP 2/62 WD
2. Odkurzacz GP 3/62 WD 
-

3. Odkurzacz GS 2/62 WD 
4. Odkurzacz GS 3/62 WD 

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

Opis i charakterystyka:
 Mocna, solidna i prosta konstrukcja,
 Każdy silnik włączany jest osobnym 

przyciskiem,
 Do spuszczania wody służy wąż widoczny

z przodu odkurzacza,
 Przy ciężkich zabrudzeniach zbiornik można 

zdjąć z wózka,
 Dwa duże koła i dwa mniejsze skrętne, pokryte szarą,

nie brudzącą gumą,
 Do wózka można zamontować ssawę o szer. 60 cm

do odkurzania na sucho lub do zbierania wody
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zbiornika

długość 
kabla hałas waga

GP 2/62 WD
GS 2/62 WD

230 V 2 x 1100 W
2380 
H2O

400 m3/h 62 l
tworzywo sztucz.
stal nierdzewna

8,5 m 72 dB
20 kg
21 kg

GP 3/62 WD
GS 3/62 WD

230 V 3 x 1100 W
2380
H2O

600 m3/h 62 l
tworzywo sztucz.
stal nierdzewna

8,5 m 74 dB
22 kg
24 kg

Akcesoria opcjonalne:
 wąż ssący o dowolnej długości,
 ssawa do odkurzania „na sucho” 

o szer. 60 cm - montowana do wózka,
 Ssawa do zbierania wody

o szer. 60 cm – montowana do wózka,

Wyposażenie standardowe:
 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

Są to odkurzacze bez-workowe.
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.  

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


Lp
Akcesoria do odkurzaczy

GP 2/62 WD – GP 3/62 WD – GS 2/62 WD – GS 3/62 WD

Cena
netto

Cena 
brutto

1 Wąż ssący 2,5 m Na wyposażeniu 99,00 zł 121,77 zł

2 Rękojeść  (rura zgięta) Na wyposażeniu 20,00 zł 24,60 zł

3 Rura prosta 50 cm – aluminiowa w osłonie Na wyposażeniu 32,00 zł 39,36 zł

4 Ssawa 40 cm „na sucho” Na wyposażeniu 65,00 zł 79,95 zł

5 Ssawa 40 cm „na mokro” Na wyposażeniu 64,00 zł 78,72 zł

6 Ssawa szczelinowa Na wyposażeniu 14,00 zł 17,22 zł

7 Ssawa okrągła z włosem Na wyposażeniu 15,00 zł 18,45 zł

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

9 Filtr poliestrowy z koszem - SANIFILTER* Na wyposażeniu 180,00 zł 221,40 zł

10 Filtr poliestrowy (bez kosza) - SANIFILTER* Opcja 87,00 zł 107,01 zł

11 Ssawa 60 cm „na sucho” - mocowana do wózka Opcja 809,00 zł 995,07 zł

12 Ssawa 60 cm „na mokro” - mocowana do wózka Opcja 747,00 zł 918,81 zł

13 Wąż ssący 5 m Opcja 135,50 zł 166,67 zł

14 Waz ssący 8 m Opcja 199,40 zł 245,26 zł

15

16

17

Cennik z dnia 08-10-2018

● 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. 

Ceny odkurzaczy i akcesorii do odkurzaczy z serii „Black is Green”
do modeli   GP 2/62 WD – GP 3/62 WD – GS 2/62 WD – GS 3/62 WD

*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 GP 2/62 WD 2 109,00 zł 2 594,07 zł

2 GP 3/62 WD 2 419,00 zł 2 975,37 zł

3 GS 2/62 WD 2 295,00 zł 2 822,85 zł

4 GS 3/62 WD 2 605,00 zł 3 204,15 zł
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