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DN = Konus-Verbindung, cone connection, connexion de cône

* = für, for, pour 5.035-488.0

Zubehör / Accessories / Accessoires

5.035-488.0

5.070-010.0 *

Behälter für 

Reinigungs-

mittel,

container for 

detergent,

réservoir pour 

détergent

4.070-006.0

5.033-990.0 * DN 32

6.980-078.0 * DN 20-26

6.980-077.0 *

6.980-080.0 *
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Zubehör / Accessories / Accessoires

4.130-010.0 DN 32 0,25

4.006-907.0

Dosiereinheit 

Entschäumer,

defoaming 

agent dosing 

unit,

unité de dosage 

de l‘agent 

antimousse
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Zubehör / Accessories / Accessoires

4.130-008.0 DN 32 240

4.762-014.0

Hartflächen-

adapter,

hard surface 

adapter,

adaptateur pour 

surface rigide

240

4.762-017.0

Hartflächen-

adapter,

hard surface 

adapter,

adaptateur pour 

surface rigide

350

4.130-001.0 DN 32 110
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لفنية   لبيانا   

 1/33  05/P 
لكهربائي  V 220-240 لجهد 

 e3 1~ 50-60 لتر
لحماية  41PP -- نو 
لحماية  4 -- فئة 

 96r5 / لقد
لمقبس لكهربا مع   9565 / ستهال 

ستهال للكهربا  92r5 / قصى 
ألقصى(كمية  لحد   s/o rP لهو )

ألقصى( لحد  لضغط )  kPa (mbar) 25,4 (254) نخفا 
لر  r5 / قد مضخة 

ألقصى( لر )  1m 5,2  ضغط 
لر  s/a l 0,5 كمية 

) لقصو لتنظيف )  C 55° جة حر محلو 
لوعا  s 05 سعة 

) لقصو لجها )  655 / قد مقبس 
تفا× لعر × لطو   aa 585  ×P25  ×105 ال

ضية أل  aa 055 عر تشغيل فوهة 
جي لنمو لتشغيل    rk 62 
لمحيطة لحر   C 5+...P5°  جة 

صفة  فقا للمو لمحتسبة   EN 60335-2-68لقيم 
لصو   LAp  dB(A) 22مستو ضغط 

 KAp  dB(A) 6لشك 
لكلية  لقيمة  ليد  لذ  هتز   m/s2 <2,5 لالهتزقيمة 

 K m/s2 5,6لشك 
 

لكهربا   H05VV-F 3x1,0 mm2 كابل 
لجز لكابل قم   طو 

UE 2.2P8526.5 15 m 
BG 2.2P89P1.5 15 m 
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حد لر في جانب   شعا 

 .لفوهة  قم بتنظيف  
 

لشفط غير كافية  قو 

 لسليم لوضع  . فحص   للغطا
  سطح لغطا  قم بتنظيف عنصر إحكا 

لمتسخة. لميا  لموجو بخز  تكا   ال
 .لوبر   قم بتنظيف فلتر 
  قم لشفط  نسد خرطو  تأكد من عد 

ألمر.  يتنظيفه إ لز 
 .مة لعو  فحص 
  لمطو لصحيحة للفلتر  لوضعية  تأكد من 

 لمسطح.
  لمسطح لمطو  لفلتر  قم بتنظيف 

ألمر.س  تبدله إ لز 
  لمطو لفلتر  حر على تجفيف 

ستبدله بفلتر مطو مسطح  لمسطح  
.  جديد جا

 

لشفط مة تقطع تيا هو  لعو  

 .لمتسخة لميا   قم بتفريغ خز 
  لرغا عن طريق إضافة منع تكو 

لرغا  لميا  RM 761مزيل  إلى خز 
 لمتسخة.

 لرغا عن طر ستخد منع تكو  يق 
لرغو )ملحقا  حد معايير مزيل 

 خاصة(.
 

لعمال  خدمة 

لخلل، يجب فحص  في حالة تعذ إصال 
 . لعمال  لجها لد مركز خدمة 

 

 

 

 

لضما    

لتي  لضما  لة تسر شر  في كل 
لتابعة لنا.  لمختصة  لتسويق  تضعها شركة 
لتي قد تطر عل ألعطا  ى نحن نتولى تصليح 

لضما طالما  جها بد مقابل خال فتر 
جو  ألعطا ناجم عن  لسبب في هذ   

لصنع. في حا  لمو  في  عيب في 
لتوجه بقسيمة  ، يرجى  لضما ستحقا 

قر مو  مركز خدمة عمال  لشر إلى 
 معتمد.

 

لغيا   قطع  لملحقا   

  قطع لملحقا  يسمح فقط باستخد 
لمنتجة. لغي لشركة  ها  لتي تصد ا 

ألصلية  لغيا  قطع  ألصلية  لملحقا 
بد  لجها بأما  تضمن إمكانية تشغيل 

. عطا  ية مشاكل  
  لتشغيل نما لقطع ليل  ستجد في نهاية 

ما. ستخد ألكثر   لغيا 
  لمزيد من لحصو على  يمكنكم 

لموقع  من  لغيا لمعلوما عن قطع 
في  ccc.rmH7weH7.wsaني إللكتر

. لخدما  قسم 
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لصيانة   لعناية   

 خطر 
لتعر لصدمة كهربائية.  إلصابة نتيجة   خطر 

، يجب إيقا  لجها عما على  ية  قبل إجر 
لكهربائي.  لقابس  سحب  لجها   تشغيل 

 

لمسطح لمطو  لفلتر  ستبد   تنظيف/
شا لمسطح : إ لمطو  لفلتر  قم بتنظيف 

،  خال  لمعتا الستخد  سبوعيا في حالة 
لشفط. نخفا قو  قل في حالة   مد 

 : شا لمنزلية إ إلسفنجة  ستخد لتنظيفه 
لك  لمصنوعة من خاما ناعمة،  لشائعة 

لمطلية. ئح  ضر بالشر  تجنبا لحد 
  حركه ألعلى لغطا  ثبته قم بتحرير 

. لمثبتا  جيد على 
 .خلعها لفلتر ثم   قم بتحرير علبة 
 .لمسطح لمطو  لفلتر   نز 

 صو
  لمطو لفلتر  ئح  قم بتنظيف شر

إلسفنجة  لمسطح كل سطة  على حد بو
. لجا لما   تحت 

 .لفلتر يجف تمامًا   
  ستبد لمعتا يتم  الستخد  في حالة 

لمسطح بعد  لمطو  شهر  96لفلتر 
لك عند  له قبل  ستبد يمكن  ألكثر،  على 

 لحاجة.
 : شا لمطو إ لفلتر  لتخلص من  يجب 

. لمخلّفا  لمسطح مع بقايا 
 

لوبرتنظيف مص فا   

  ثبته حركه ألعلى  لغطا  قم بتحرير 
. لمثبتا  جيد على 

 .خلعها لفلتر ثم   قم بتحرير علبة 
 .لمسطح لمطو  لفلتر   نز 
 .مة لعو  قم بفك 
 .لوبر   قم بتنظيف فلتر 

لنقية لميا   تنظيف مصفا 
  لمشتملة على لنقية  لميا  سحب مصفا 

.  لغطا للخا
 لنقية.قم بتنظيف م لميا   صفا 

 

لفوهة  تنظيف 
 .لفوقية لصامولة   قم بفك 
 .لفوهة  قم بتنظيف  

 

عطا   لمساعد عند حد   

 خطر 
 لت إلصابة نتيجة  عر لصدمة خطر 

 كهربائية. 
، يجب  لجها عما على  ية  قبل إجر 

لقابس  سحب  لجها  إيقا تشغيل 
 لكهربائي. 

  لكهربائية ألجز  ال يسمح بفحص 
إصالحها إال لد مركز خدمة عمال 

 معتمد. 
 

لجها ال يعمل  

  إلمد مصد  لمصهر  لمقبس  تأكد من 
.  بالقد

 لكهرب .تحقق من كابل  لجها قابس   ا 
 . لجها  قم بتشغيل 

 

لتنظيف لجها ال يشفط ما   

 .لنقية لميا   قم بتنظيف مصفا 
 . لر  فحص خرطو 

 

لتشغيل غير كا   ضغط 

 .ستبدلها لفوهة    قم بتنظيف  
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لتنظيف شا   إ
  ال التسا  لشديد  ضع  لمو قم بر 

لتنظيف يحقق مفعوله  تر محلو 
 قائق. 95إلى  5لمد تتر من 

  لظل )من لنو إلى  لعمل من  بد  ئما 
.) لبا  لنافذ إلى 

  لتي تم ألسطح  لعمل من  بد  ئما 
أل لتي لم يتم تنظيفها.تنظيفها إلى   سطح 

  كثر حساسية )سجا لسجا  كلما كانت 
لبرير، سجا بوليستر(،  شرقي، سجا 

قل. ستخد ما تنظيف بتركيز   جب 
  لمصنوعة من لخلفية  يمكن للسجا  

لتنظيف بالما   لخيش  يتقلص عند 
نه. لو لما مصحوبا ببعض   ينز 

 لسجا كثيف لوبر بالما مر  بعد تنظيف 
لمثا  لوبر )على سبيل  تجا  عليها في 

.) لفرشا  بالمقشة  
  لغسيل بالما لسجا بعد  في حالة نقع 

فإ هذ  2m7H RHx T  r26في منظف 
لنسيج  تسا طبقا  يمنع من إعا 

 بسرعة.
  لتي تم ألسطح  ال تقم بالسير على 

ألثا عليها إال  ال تقم بوضع  بعد تنظيفها 
ضع   تجف حتى تتجنب إحد مو

. ماكن صد  مضغوطة  
  ضيا مغطا بالسجا تم عند تنظيف 

غا في  ال، تظهر  غسلها بالشامبو 
لحالة  في هذ  لمتسخة.  لميا  خز 

لرغا  إلى خز  T  r29ضف مزيل 
لمتسخة.  لميا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتنظيف  سائل 

لسجا  تنظيف 
 لفر

لتنظيف مسح  و 
T  r25 

لتنظيف   قر 
T  r25 

لسائلة  لتنظيف   ما 
T  r2P 

لرغا لة  لرغا  إ  T  r29مزيل 
لسجا   
 بسائل حماية

لتنظيف   T  r26ما 

لمعلوما يرجى  لمزيد من  للحصو على 
صفا  شها مو لمنتج  طلب شها بيانا 

التحا  لصا من  لخاصة لسالمة  بي  أل
لمستخدمة. لتنظيف   بما 

 

لنقل    

 تنويه 
عى   ! ير لتعر للضر إلصابة  خطر 

لقيا بنقله.  لجها عند   

 ل شحن  جها قم بمسكه من لتحميل 
لدفعية. لسنا   لشاسيه 

  سحبه من لجها عبر طر طويلة،  لنقل 
لموجو بالخلف.  لمقبض 

  حر على  ، لجها في سيا عند نقل 
النقال طبقًا  النزال  لجها ضد  تأمين 

لصلة. ية   لسا  للتعليما 
 

لتخزين    

 تنويه 
عى   ! ير لتعر للضر إلصابة  خطر 

لقيا بتخزينه.  لجها عند   

ألماكن  لجها سو في  ال يجو تخزين هذ 
 لمغلقة.
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لجها  شطف 

 ( لمرفقية لوصلة  لشفط بط  نبو  مع 
لشفط.  لفوهة( بخرطو 

  لر بالوصلة نة خرطو  بط قا
 لمرفقية ثم ثبتها.

  لي لنقية بحو لميا  لتر من  6مأل خز 
. لصنبو  ما 

 ال تقم بإضافة ما تنظيف. 

  سيتم . لر ضع  لد على  لمفتا  ضع 
. لر  تشغيل مضخة 

 . لصر ضية على فتحة  أل لفوهة   ثبت 
  لموجو بالوصلة لذ  ضغط على 

لجها لمد تتر من  شطف  لمرفقية 
قيقتين.  قيقة إلى 

  لد لمفتا  ، ضع  لجها إليقا تشغيل 
لوضع   .FOO/5على 

 

 بعد كل عملية شفط
 . لجها  شطف 
  لفلتر ثم قم بتحرير علبة  لغطا  فك 

. لجا لغطا بالما   خلعها. قم بتنظيف 
 نظفه قم ب لمتسخة  لميا  تفريغ خز 

. لجا  بالما 
 .لنقية لميا   قم بتفريغ خز 
  لخا بقطعة لجها من  قم بتنظيف 

 قما مبللة.
  لجها لكريهة، قم بتفريغ  ئح  لر لتجنب 

لتوقف  لميا بالكامل قبل فتر  من 
 لطويلة.

  لجها ليجف تماما: قم بتحرير تر 
حركه أل ثبته جيد على لغطا  على 

لنقية. لميا  نز غطا خز   .  لمثبتا
 

 

 

 

 

لجها  تخزين 

 صو إيضاحية
  ضيا في موضع أل ضع  تنظيف 

ث لحامل لحفظ  لشفط في  بت ماسو 
.  جيد

  لتوصيل سلك  لشفط  قم بحفظ خرطو 
. لصو  لرئيسي كما في موضح في 

  لتأكد لجها في مكا جا مع  حفظ 
مه بشكل غير مصر به. ستخد  من عد 

 

لتنظيف   طر   

 

ية لعا التساخا   

  لتنظيف خال شفط محلو  قم بر 
  عمل.

خر بد لشفط ملحوظة:  لالحق مر 
لتجفيف.   يقصر فتر 

 

لبقع لشديد   التساخا   

   التساخا لتنظيف على  ضع محلو 
لشفط متوقفا  بين  لبقع عندما يكو تو

لمحلو يحقق مفعوله لمد تتر  تر 
 قيقة. 95إلى  95من 

  لحا مع لسطح كما هو  قم بتنظيف 
ية. لعا  التساخا 

 لتنظيف قم عند لزي ا تحسين نتيجة 
خر  لسطح مر  للز بإعا تنظيف 

لساخن. لنقي   بالما 
 

لفر  تنظيف 
  ية )ملحقا ليد لفوهة  قم بتركيب 

. ضيا أل  خاصة( بدال من  تنظيف 
  قل ألقمشة حساسة، ضع كمية  إ كانت 

لسطح من  قم بر  لتنظيف  من ما 
لك مم تقري 655مسافة  با. قم بعد 

 بالشفط فقط.
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لجها  تشغيل 
 . لكهربا  قم بتوصيل قابس 
  سيتم . لر ضع  لد على  لمفتا  ضع 

. لر  تشغيل مضخة 
 لد عل لمفتا  لشفط. ضع  ضع  ى 

لشفط. بينة   سيتم تشغيل تو
  ضع لد على  لمفتا  ضع 

لر  لشفط. سيتم تشغيل مضخة  / لر
لشفط. بينة   تو

 

لتنظيف  

 تنبيه 
لجها  ستخد  . قبل  لتعر للضر خطر 

لمطلو تنظيفه في موضع  لشي  فحص 
مة  مقا للو  غير ظاهر من حيث ثبا 

 . لميا  

  لذ لر محلو ضغط على  لتنظيف 
لمرفقية.  لموجو بالوصلة 

  لمر تنظيفها ألسطح  قم بالمر على 
سحب  لك  في  خلة.  في مسا متد

لخلف )ال تقم بدفعها(.  لفوهة إلى 
لمتسخة، يتم ملحوظة:  لميا  متأل خز  إ 

مة. لعو لشفط عن طريق   إيقا تيا هو 
 

لجها  إيقا 
 لد  إليقا لمفتا  ، ضع  لجها تشغيل 

لوضع   .FOO/5على 
 .لكهربائي لسلك   سحب 

 

لغطا  تحرير 

 صو إيضاحية
 فع مقبض حمل خ  ، لغطا ز لتحرير 

لمتسخة  جة ألعلى. من  15لميا 
. لغطا  لممكن فتح 

 

لغطا  فك 

 . لغطا  قم بتحرير 
 صو إيضاحية

  لغطا لخلف جة إلى  985قم بتحريك 
.  سحبه للخا

 : شا لغطا إ لحذ عند تركيب  توخى 
. خا إل لضر بمسامير   حتى ال تلحق 

 

لمتسخة لميا   تفريغ خز 
  لمتسخة ممتلئا قم لميا  إ كا خز 

ضع  لجها عن طريق  بإيقا تشغيل 
لوضع  لد على   .FOO/5لمفتا 

  ثبته حركه ألعلى  لغطا  قم بتحرير 
. لمثبتا  جيد على 

  لجها لمتسخة من  لميا  خلع خز 
 قم بتفريغه.

 

لنقية لميا   تفريغ خز 
  لد لمفتا  ، ضع  لجها إليقا تشغيل 

لوضع   .FOO/5على 
  لموجو لذ  ضغط لوهلة قصير على 

لضغط. لمرفقية لتخفيف   بالوصلة 
  لمرفقية من خرطو لوصلة  فصل 

لش /  فط.لر
 .لنقية لميا   نز غطا خز 
  لشفط في خز قم بتعليق خرطو 

لنقية.  لميا 
  .لشفط ضع  لد على  لمفتا  ضع 

لشفط. بينة   سيتم تشغيل تو
  قف لنقية  لميا  قم بتفريغ خز 

. لجها  تشغيل 
 .لمتسخة لميا   قم بتفريغ خز 
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لتحكم  لوحة 

 صو
.1 5/FOO 

لر 2. لتشغيل:   طريقة 

لشفططريقة  3.  لتشغيل: 

لشفط 4. / لر لتشغيل:   طريقة 

 مفتا  5.

 

لتشغيل    

  لتمديد كابل  لشبكة  فحص كابل 
طيم قبل كل عملية تشغيل من حيث  لخر

ضر بها.  جو 
 

لملحقا  تثبيت 

 صو
 صو
 صو

 

لتنظيف ضع محلو   

 خطر 
. يجب  لتعر للضر لصحة، خطر  خطر على 

شا إل عا جميع  لمرفقة بمو  مر
لمستخدمة.  لتنظيف   

  لتنظيف في لنقية بما  لميا  خلط 
لخاصة  لتركيز طبقا للبيانا  عا نظيف )

لتنظيف(.  بما 
. لما لتنظيف في  بة مو   قم بإ

لساخنة )ملحوظة:  قصى( ° 55لميا   كحد 
لسطح  فحص  لتنظيف.  يا تأثير  تؤ إلى 

.لمر تنظيفه  مته للحر  من حيث مقا
لبيئة يجب  ملحوظة:  لحفا على  جل  من 

بصو  لتنظيف بحر  ستخد مو  يكو 
.  شيد

 

لنقي لما  مأل خز   

 .لنقية لميا   نز غطا خز 
  لتنظيف لنقية بمحلو  لميا  مأل خز 

لعالمة  لي  9/9حتى  لخاصة  05)حو لتر( 
لمل  .بمبين مستو 

  لميا قم بإعا تركيب غطا خز 
 لنقية.

 

لسجا ستبد مهايئ   

  حد ضية من  أل ضغط على محر فوهة 
نب.  لجو

 .نزعه لسجا للخا ثم   حر مهايئ 
  ثبت قم بتركيب مهايئ سجا جديد 

.  لمحر جيد
 

الستخد    

 

جهز إضافية لعمل باستخد   

جهز  يوجد مقبس إضافيملحوظة:  لتوصيل 
 إضافية كهربائية.

 خطر 
لمقبس   ! لتعر لإلصابة  للضر خطر 

لمباشر لر  مخصص فقط للتوصيل 
إلضافي  لطر با 05/9 /1لتنظيف بالفرشا 

1/33  05/P خر ستخد  . غير مسمو بأ 
 للمقبس. 

 

لدفعية لسنا   طي/فر 

  لدفعية ثم لسنا  قم بحل مسما تثبيت 
لدفعية. لسنا   ضبط 
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عر عا    

 

لسريع لبد  ليل   

 صو إيضاحية
لشفط  1. / لر قم بتوصيل خرطو 

 بالجها

لشفط بالوصلة  2. / لر توصيل خرطو 
 لمرفقية

لتنظيف، 3.  ضع محلو 

لنقية لميا   مل خز 

لتشغيل 4.  ختيا نو 

 لتنظيف 5.

لنقية 6. لميا   تفريغ خز 

ضية 7. أل  تنظيف موضع حفظ فوهة 

لمتسخةتف 8. لميا   ريغ خز 

لمتسخة، 9. لميا   تنظيف خز 

لمتسخة لميا   تفريغ خز 

لنقية )بد مو  10. لميا  مل خز 
 تنظيف(

لجها 11.  شطف 

لجها ليجف 12.  تر 

 

لجها  مكونا 

 صو
لمهايئ ) 1.  (esaHemoHنقطة تركيب 

 سلك كهربائي 2.

لصنع 3.  لوحة 

( بما esaHemoHمهايئ للملحقا ) 4.
لسلك لك خطا   في 

لمهايئ ) 5.  (esaHemoHقضيب تركيب 

 موطئ قد 6.

لمل 7.  مبين مستو 

 مقبض مجو 8.

فعية، قابلة للضبط 9.  سنا 

 سيلة تثبيت للغطا 10.

لدفعية 11. لسنا   مسما تثبيت 

لتنظيف بالفرشا  12. مقبس خا بر 
 PW 30/1إلضافي 

لشفط 13.  حامل ماسو 

 لغطا 14.

لغطا 15. لنقية متضمنة  لميا   مصفا 

مل يد 16.  بكر توجيه مع فر

ضيا موضع حفظ  17. أل  تنظيف 

لنقية 18. لميا   غطا خز 

لتحكم 19.  لوحة 

لر 20.  صلة خرطو 

لشفط 21.  صلة خرطو 

لسجا 22. ضية لتنظيف  أل  فوهة 

لسجا 23.  مهايئ 

ضية 24. أل  محر فوهة 

 نبو شفط 25.

لفوهة 26.   

لتوصيل 27.  صامولة 

 مقبض يد إضافي 28.

لمرفقية 29.  لوصلة 

لمرفقية 30. لوصلة    في 

لر 31.  خرطو 

لشفط 32.  خرطو 

لشفط 33. / لر  خرطو 

لنقية 34. لميا   خز 

لمتسخة 35. لميا   مقبض خز 

لمتسخة، قابل للخلع 36. لميا   خز 

مة 37. لعو  مسما 

مة 38.  لعو

لفلتر 39.  علبة 

 طحفتلر مطو مس 40.

لسريع 41. لبد   ليل 

لوبر 42.  فلتر 

لغطا 43.  عنصر إحكا 

 

 

6



 

 

    

 

ألصلي  لتشغيل  ليل  يرجى قر 
كم،  ستخد لجها هذ قبل  

فقًا لتعليما هذ  لجها  لتعامل مع  ثم 
ستخد  جل   الحتفا بالدليل من  لدليل 

 الحق  أل مستخد الحق.
  لجها أل مر لبد في تشغيل  قبل 

قم  ألما  شا  يجب قر إ
5.152659.5. 

 عا ما  بدليل  في حالة عد مر
لسالمة  شا  تبا إ عد  لتشغيل 

يتعر  ضر بالجها  يمكن  تحد 
آلخرين للخطر. ألشخا   لمستخد 

  لنقل في حالة مالحظة تلفيا ناتجة عن 
. لفو لتجا على  لوكيل   يتم إبال 

 

لبيئة   حماية   

 

لتغليف  لمستخدمة في  لمو 
. يرجى  الستخد قابلة إلعا 
لقمامة  لغال في  عد إلقا 
ير  لمنزلية، بل قم بإعا تد

. خر  النتفا به مر 

 

لقديمة على مو  ألجهز  تحتو 
ير  لتد قيمة قابلة إلعا 

الستفا  الستخد ينبغي 
منها.. غير مسمو بوصو 

ما شابه من  لزيت  يا  لبطا
لبيئة. لذ يرجى  لمو إلى 

لقديمة عن ل ألجهز  تخلص من 
نظمة تجميع مالئمة.  طريق 

 

 

 

 

 

 

 

 

لخطر   جا   

 خطر 
لحيا بصو مباشر  لتي تهد  للمخاطر 

تؤ إلى إصابا جسدية بالغة  تتسبب 
 . لوفا  في 

 تحذير 
قد تؤ إلى  لمخاطر  قف قد تحفها  لمو

 . لوفا  إصابا جسدية بالغة  تتسبب في 
 تنويه 

لذ قد لمحتمل  لخطير  لموقف   النتبا إلى 
 يؤ إلى إصابا بسيطة. 

 تنبيه 
لذ قد  لمحتمل  لخطير  لموقف  النتبا إلى 

ية.  ضر ما  يؤ إلى 
 

لمطابق للتعليما   الستخد   

لتنظيف بالر هذ مخصص لالستخد  جها 
ضيا  طب لأل لتجا كجها تنظيف 

شا  إ حا  لمغطا بالسجا طبقا للشر
لو الستعما هذ لسالمة  ليل   في 

لخاصة بأجهز  لسالمة  شا  كذلك إ
. لتنظيف بالر جهز   لتنظيف بالفرشا 
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Ч ст я ко п я 

8 (800) 250-39-39 

Зво ок по Росс  еспл т ы  

www.chisto.ru 

sales@chisto.ru 

https://www.chisto.ru/

	Puzzi 30/4

