
ГРАДИМ ПО-ЧИСТ, ПО-БЕЗОПАСЕН, ПО ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ.  

Строителни  
предприемачи
РЕШЕНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ВАШИТЕ НУЖДИ



Доверете   
се на 
експертите
Ние знаем, че трябва непрекъснато да повишавате своите стандарти, за да 

запазите предимствата си като професионалисти в областта на обектите и ус-

лугите. За да намалите разходите, увеличите производителността и разшири-

те клиентската си база, вие се нуждаете от надеждни подизпълнители, които 

притежават необходимия опит и познания за всеки пазар, който обслужвате.  

Ние в Tennant  сме си поставили за задача да разберем вашия бизнес. Наши-

ят опит означава, че можем да ви предоставим надеждно, високоефективно 

оборудване и гъвкави решения, които ви позволяват да задоволите нуждите 

на вашите клиенти. 
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ec-H2O™
Почистващата технология ec-H2O™ повишава производителността като удъл-
жава до три пъти почистването само с един резервоар. Тя използва по-малко 
химикали и опаковки и до 70% по-малко вода в сравнение с конвенционал-
ните методи и така намалява въздействието върху околната среда на вашите 
дейности по ежедневно почистване и поддръжка. Освен това тя повишава 
безопасността както за минувачите, така и за операторите.

Orbio® Split Stream (Почистване с разделяне на потока Orbio®)
Тази технология генерира решение на място като замества множество 
конвенционални и пакетни решения за ежедневна употреба. Тя ускорява 
процесите на почистване чрез намалени нужди от обучение,  
по-здравословни и безопасни условия на работа, по-малко въздействие 
върху околната среда и значителна икономия на разходи.

FaST® Foam Scrubbing Technology (Технология за  
почистване с пяна FaST®)
Подовете ви се почистват и изсушават за минути, като се намалява времето в 
което помещенията и коридорите не могат да се ползват, както и опасността 
от инциденти. FaST®Foam Scrubbing Technology използва 90% по-малко 
почистващ разтвор и 70% по-малко вода, отколкото традиционните методи 
за почистване на подове. 

ES® Extended Scrubbing (Удължено почистване ES®)   
Тази уникална технология рециклира почистващите разтвори и така увелича-
ва продължителността на използването им за почистване. Освен че повиша-
ва производителността, тя използва до 66% по-малко химикали в сравнение 
с конвенционалните методи.

ReadySpace® (Готово пространство)
Технологията за почистване на килими с бързо сушене ReadySpace® за ми-
нути сигурява чисти, свежи килими и намалява времето, в което килимите в 
стаята са неизползваеми. Тя използва до 80% по-малко вода за почистването 
и оставя 90% по-малко вода в килима.

Изключителни  
почистващи  
tехнологии
Технологиите на Tennant ви помагат да повишите безопасността  

и производителността като при това намалите потреблението на вода 

и химикали. 



Пазар на дребно
Почистването в магазини, супермаркети и универсални магазини изисква гъвкавост и ефективност. Нашите почистващи 

и метящи машини дават забележителни резултати при твърди подове, килими и площи на открито. Те са високо мане-

врени, почистват бързо и цялостно дори в тесни и труднодостъпни пространства. Ниските нива на шум гарантират, че 

работата може да продължи както обикновено, а уникалните технологии ви помагат да намалите потреблението на вода 

и химикали. Оригиналната високоефективна и мощна вакуумна система скуиджи на Tennant, която оставя повърхността 

буквално суха дори при подове с фуги, намалява риска от подхлъзване и падане.

Приложение T1(B) T2 T3(+) T5 T7+ T12 T20 M20 S9 S20 636 R3 1610 E5 F3 F8 F12 V6 Orbio® 
5000-Sc

Orbio® 
os3

Магазини

Складове/
дистрибуторски 
центрове

Ресторант(и)

Паркинг

Офиси



T12
КОМПАКТНА, ЗАДВИЖВАНА 
С АКУМУЛАТОРИ СЕДЛОВА 
ПОДОМИЯЧНА МАШИНА  
Почистващата машина T12 с водач има достатъчно мощност при 
тежък режим за отстраняване на упорито замърсяване, катерене 
по рампи и неуморна работа дори при най-тежки задачи. Тя е 
високо маневрена, с малък радиус на завиване и това я прави 
идеална за ограничени пространства. Управлението е лесно, 
с просто превключване между настройките за различните 
операции. Акумулаторните батерии с голям ресурс и резервоарът 
за разтвор с голям капацитет намаляват необходимото време за 
пълнене. Технологията Ec-H20™ ви позволява да почиствате до 
три пъти по-дълго с намалено потребление на вода и почистващ 
препарат.

636
ПОЧИСТВАЩА МАШИНА С 
ВАКУУМ ОТ СЕРИЯТА ЗЕЛЕНИ 
МАШИНИ
Почистващата машина с вакуум от серията Зелени 
машини 636 е предназначена за почистване на паважни 
настилки и други обществени пространства, без да се 
обезпокояват потребителите. Тя е лесна за работа,  
с ергономично управление и видимост във всички 
посоки и ефективно достига до недостъпни за други 
големи машини зони.



Производство  
и промишленост
Безопасността и производителността са първостепенни приоритети за производителите. Машините на Tennant 

осигуряват бързо и ефикасно почистване. Нашите почистващи машини са високо маневрени, но достатъчно 

здрави и мощни и могат да се справят с всички видове боклуци и замърсявания. Отличното изсмукване на вода-

та намалява риска от подхлъзване и падане. А нашите тихи и лесни за ползване екстрактори и прахосмукачки за 

килими ви гарантират винаги безупречни, сухи и готови за ползване подове в офисите. 

T16
ЗАДВИЖВАНА ОТ АКУМУЛАТОРИ 

СЕДЛОВА ПОДОМИЯЧНА МАШИНА
Тази задвижвана от акумулаторни батерии почистваща и изсушаваща 

машина с водач беше разработена с цел да намали разходите с 
20% спрямо традиционните машини. Иновативните технологии 

за почистване подобряват изключително много ефективността на 
почистване и намаляват потреблението на вода. Тази здрава машина 

е лесна за употреба, с интуитивно Touch-N-Go™ управление, което 
повишава безопасността за оператора. Точките на поддръжка се 

определят лесно и по този начин се гарантира проверка на местата за 
ежедневно почистване и се защитава вашата инвестиция.

S20
КОМПАКТНА МЕТАЧНА 
МАШИНА С ВОДАЧ СРЕДЕН 
РАЗМЕР
Тази компактна почистваща машина съчетава 
мощността на средния размер с маневреността 
на машина с водач. Тя е подходяща за закрити 
помещения и площи на открито. В нея се използва 
технологията за контрол на запрашаването 
SweepMax™, като се постига по-добро качество на 
въздуха.



Приложение T12 T16 T17 T20 M20 8300 S20 S30 800 400 
series 636 E5 F3 F8 F12 V6

Orbio® 
5000-

Sc

Orbio® 
os3

Монтажни халета

Производство

Офиси

Логистични/
дистрибуторски 
центрове

Паркинги



Склад и логистика
Камионите, опаковъчните материали и треските от палета са сериозен източник на прах, боклук и замърсяване. Почист-

ващите машини на Tennant осигуряват мощно метене и почистване на логистични обекти с помощта на широка гама 

от четки с различни работни ширини, които допринасят за максимална гъвкавост. Иновативните технологии осигуряват 

оптимален контрол на запрашеността и отстраняват частици боклук с всякакви размери. Освен това видимостта във 

всички посоки, защитните покриви, ергономичното управление и бързото и ефективно изсмукване на водата доприна-

сят за повишаване на безопасността.

Приложение T1(B) T2 T3(+) M20 8300 M30 S20 S30 800 400 
series R3 1610 E5 V6 Orbio® 

5000-Sc
Orbio® 

os3

Офиси        

Паркинги за 
камиони и коли           

Складове и 
дистрибуторски 
центрове

           

Съхранение на 
контейнери           

Товарни докове           



M20
КОМБИНИРАНА МЕТАЧНО-
МИЯЧНА МАШИНА
Възползвайте се от предимствата на две машини  
в една, предлагани от напълно интегрираната метяща  
и миеща машина с водач. Тя се предлага с технология  
за почистване с пяна FaST®,  ec-H2O™ или ES®  -  
с рециклираща разтвора функция и мете и мие с едно 
минаване, като осигурява по-висока производителност.

8300
КОМБИНИРАНА МЕТАЧНО-
МИЯЧНА МАШИНА С 
АКУМУЛАТОРИ
Тази задвижвана с акумулаторни батерии машина  
за метене и миене само за секунди оставя подовете 
чисти, сухи и безопасни за трафика, без да замърсява 
въздуха. Тя осигурява оптимална производителност  
чрез лесно метене и миене само с едно минаване.  
Тя се предлага с технология за почистване с пяна FaST®,  
ec-H2O™ или ES®  - с рециклираща разтвора функция и 
мете и мие с едно минаване, като осигурява по-висока 
производителност.



Авиация и общест-
вен транспорт 
Ефективността е всичко, когато става въпрос за почистване на сгради на обществения транспорт. Залите и съоръженията 

трябва да бъдат достъпни за непрекъснат трафик. Машините на Tennant са компактни и лесни за маневриране, почистване 

покрай препятствия без да се пречи на пътниците. Отличното изсмукване на водата намалява до минимум риска от 

подхлъзване и падане, а широката гама на трасетата за почистване и аксесоарите правят машините подходящи за всяка 

подова площ и повърхност.



S9
РЪЧНОВОДИМА МЕТАЧКА  
С АКУМУЛАТОРИ 
Подходяща за множество повърхности, както на закрито, така 
и на открито, тази ръчноводима метачка работи с акумула-
торни батерии, които не изискват поддръжка. Тя е тиха (само 
62 dBA) и това означава, че може да се използва по всяко 
време и навсякъде. За да сте още по-спокойни, тя се предлага 
с десетгодишна гаранция Tennant True®.

T7+
МАЛКА СЕДЛОВА ПОДОМИЯЧНА МАШИНА 
Тази микро машина за миене и изсушаване за секунди оставя подовете  
с всякаква площ чисти, сухи и безопасни за трафика. Изборът между техноло-
гиите за почистване с пяна ec-H2O™ или FaST® осигурява по-кратко време 
за подготовка и намалено ползване на вода и почистващ препарат. Работата 
с машината е лесна, с ясна линия на визиране и просто управление. Нивото 
на шума е 67 dBA и не пречи на обичайната работа, докато почиствате.

Приложение T1(B) T2 T3(+) T5 T7+ T12 T16 T17 T20 M20 M30 S9 S10 800
400 
se-
ries

636 R3 1610 E5 V6 V10 V-SMU- 
14/36

Orbio® 
5000-

Sc

Orbio®  
os3

Зона за 
чекиране

Гейт 

Коридори

Тоалетни

Търговска 
зона

Ресторанти

Закритипаркинги

Открити 
паркинги



Офис сгради
Машините на Tennant са идеални за почистване на голямо разнообразие от подови повърхности и различни площи в 

офис сгради. Те работят бързо и ефикасно, като оставят подовете сухи и винаги готови за ползване. Лесни за управление 

и маневрени, те почистват около мебели и достигат лесно до неудобни места. Ниските нива на шум и превъзходната 

технология за филтриране на прах допринасят за приятна и здравословна среда за служителите и посетителите.



R3
ЕКСТРАКТОР ЗА 
ПОВЪРХНОСТНО ПОЧИСТВАНЕ
Този екстрактор за килими ползва технологията 
ReadySpace® на Tennant и почиства и изсушава килими 
за по-малко от 30 минути. Компактният размер и възмож-
ността за работа напред и назад прави този уред удобен 
в тесни пространства. Ниското ниво на шум от 69 dBA 
означава, че той може да се използва в тихи среди.

V6
ПРАХОСМУКАЧКА 

ЗА СУХО 
ПОЧИСТВАНЕ

Тази прахосмукачка със сух 
контейнер е подходяща 

както за килими, така и за 
твърди подове. Предлага се 
със стандартна тристепенна 

система на филтриране HEPA, 
която подобрява качеството на 

въздуха, като улавя и най-малките 
частици прах. Лесна за ползване, 
транспортиране и съхранение, тя 

е подходяща за употреба в  
пренаселени и чувствителни  

на шум среди.

Приложение T1(B) T2 T3(+) R3 1610 E5 1210/ 
1215 F3 F8 F12 V-BP-

6/7 V6 V-SMU- 
14/36

Orbio®  
os3

Офиси    

Приемни        

Зали за срещи      



Отрасълът на хотелиерството и ресторантьорството изисква бързо и ефективно почистване, което оставя подовете сухи, 

безопасни и готови за ползване по всяко време.  Ние предлагаме цяла гама почистващи машини и абсорбатори за 

ефективно почистване на твърди подове и килими. Ниското ниво на шум позволява почистване по всяко време, без 

да се обезпокояват гостите. Компактни и маневрени, тези машини лесно влизат в асансьори, почистват около мебели и 

достигат до всяко ъгълче. 

Хотелиерство и 
ресторантьорство



Приложение T1(B) T2 S9 S20 400 
series R3 1610 E5 1210/1215 V-BP-

6/7 V6 V-SMU-36 Orbio® 
5000-Sc

Orbio® 
os3

Стаи за гости

Ресторанти

Рецепция

Асансиор/
Стълбище

Заседателни зали

Паркинги

V-SMU-36
ВЕРТИКАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА С ЕДИН 
МОТОР
Тази прахосмукачка с един мотор предлага превъзходна издръжливост 
и надеждност на достъпна цена. Тя е до 58% по-евтина за експлоатация, 
отколкото конкурентните търговски прахосмукачки. Отличната филтрация 
допринася за подобряване качеството на въздуха. Прахосмукачката  
е лесна за ползване, удобна и повишава производителността.

E5
ЕКСТРАКТОР ЗА КИЛИМИ

Този дълбоко почистващ екстрактор за килими включва лесно 
пешеходно управление с дърпане назад и ергономична дръж-

ка за максимално удобство. С ниво на звука от само  
69 dBA, той осигурява мощно почистване в малки простран-

ства и труднодостъпни зони.



Здравеопазване
Здравните помещения се нуждаят от безопасно, ефикасно и цялостно почистване. Нашите ръчноводими по-

домиячни автомати, екстратори за килими и прахосмукачки са идеални за почистване около мебели и в труд-

нодостъпни зони. Те работят тихо и оставят подовете сухи, безопасни и готови за ползване, без да обезпокояват 

пациентите и персонала. С уникалните технологии можете да постигнете отлични резултати, като в същото 

време намалите употребата на химикали и почистващи препарати. 



Приложение T1(B) T2 T3(+) T5 S9 S20 800 400 
series 636 R3 F3 F8 F12 2730 V-BP-

6/7
V-SMU 
-14/36

Orbio® 
5000-Sc

Orbio® 
os3

Стаи за процедури

Коридори, зали и 
чакални

Болнични стаи

Кафе/Кухня

Паркинг

Товарен док

ORBIO® os3
ЛОКАЛЕН ГЕНЕРАТОР 
Системата Orbio® os3 приготвя почистващи и дезинфекциращи разтвори на място във 
вашия обект.
Монтира се на пода или на стената, достатъчно компактна е и може да влезе в повечето 
шкафове за почистващи препарати. Уникалният дизайн позволява лесно и достъпно 
пълнене на разтвори в пулверизаторни бутилки, кофи или почистващо оборудване.  
Разтворите Orbio® намаляват въздействието върху околната среда и разходите за  
химикали, като едновременно с това подобряват сцеплението с пода и безопасността.

T1/T1B
РЪЧНОВОДИМ ПОДОМИЯЧЕН АВТОМАТ
Тази нископрофилна машина е компактна и лесна за маневриране, а това 
я прави идеална за малки пространства. Тя се характеризира с оптимална 
мощност и ниски нива на шум- Ергономичната й дръжка и ръкохватка  
я правят лесна и удобна за ползване, а отличното изсмукване на водата 
намалява риска от подхлъзване и падане. Задвижван с акумулатори този 
ръчноводим автомат за миене премахва опасностите, свързани  
с наличието на кабел.



Образование
Подовете в училищата и университетите се замърсяват много бързо. Ние предлагаме здрави и надеждни машини, които 

издържат на почти непрекъсната употреба, а в същото време намаляват потреблението на вода и почистващи препара-

ти. Нашите подомиячни машини почистват бързо и цялостно, като оставят подовете сухи и намаляват риска от инциден-

ти. Наборът от програми за почистване ви позволява да се приспособите към всякакво пространство, а нивата на шум са 

такива, че можете да чистите, без да прекъсвате уроците.



V-BP-7 
ПРАХОСМУКАЧКИ РАНИЦИ
Чистенете  е лесно и продуктивно с тази лека, удобна 
прахосмукачка раница. Тя се предлага стандартно с комплект от 
накрайници, които ви позволяват изпълнение на широк обхват 
от задачи. Четиристепенното филтриране HEPA  допринася за 
подобряване качеството на въздуха в помещенията.

T5 
РЪЧНОВОДИМ ПОДОМИЯЧЕН 
АВТОМАТ
Този ръчноводим подомиячен автомат е подходящ за големи  
и малки площи. Превъзходният дизайн на скуджито му осигуряват 
пълно изсмукване на разтвора за по-голяма безопасност. Можете 
да избирате между дискова и цилиндрична миеща глава с цял 
набор от почистващи програми. Предлаганите допълнително  
гелови акумулатори  удължават времето на работа, а ниските 
нива на шум означават, че можете да чистите по всяко време 
и навсякъде. Намалете времето за чистене и потреблението на 
вода и почистващи препарати с технологията за почистване  
с пяна без химикали ec-H2O™ или FaST®.  T5 използва до 70% 
по-малко вода с която и да е от двете технологии. ec-H2O не 
използва почистващ препарат, а FaST използва до 90% по-малко 
почистващ препарат от която и да е традиционна почистваща  
и сушаща машина.

Приложение T1 T2 T3 (+) T5 T7+ S9 400 
series R3 F3 F8 F12 V-BP-7 V6 Orbio® 

5000-Sc
Orbio® 

os3

Класна стая/
кабинет

Аула

Коридори

Кафе

Физкултурен 
салон

Паркинг



Сервизът, от който се 
нуждаете -  
където и да сте
Независимо от начина, по който използвате вашето оборудване, ние осигуряваме Вашия сервиз. Високо квалифицираните 

сервизни техници, обучени във фабриката на Tennant, са на ваше разположение, за да отговорят на всички ваши нужди 

от поддръжка. 

Специално пригодени сервизни договори
Нашият сервизен екип може да ви помогне да определите кой от нашите сервизни договори е най-под-
ходящ за вашите нужди. Без значение дали основният ви приоритет е максимален срок на функциони-
ране, бърза реакция или превантивна поддръжка, ние имаме пакет, който е подходящ за вас. 

Предвидима цена на експлоатация
Ние предлагаме всеобхватни услуги, чиято цел е да защитят вашите инвестиции и да намалят общата 
цена на собствеността. Освен това цената е предвидима и може да бъде отлично планирана в бюджета.

Части и консумативи на Tennant 
Можете да очаквате най-високо качество от нашите машини, както и от нашите части и консумативи. 
Освен че са здрави, те са прецизно проектирани, за да можете да подобрите вашите резултати  
и да повишите своята производителност при почистване. Всички части и консумативи на Tennant са 
всеобщо достъпни, лесни за поръчване и се доставят бързо.

Професионално обслужване на клиентите
Нашият екип за помощ на клиента е на разположение през работното време в работни дни и в събота 
и неделя, за да ви окаже помощ при поръчването на части или уговаряне на посещение за обслужване.



Решението, което ви е 
необходимо - 
независимо от вашия 
бюджет
Съвременното качество на почистване, предлагано от Tennant, е достъпно за всеки с широк обхват от варианти за 

покупка и наемане, подходящи за всеки бюджет. 

Краткосрочен и дългосрочен наем
Ако се нуждаете временно от подомиячен автомат, метяща машина или миячна машина за външни 
настилки, можем да ви предложим договор за краткосрочен или дългосрочен наем. Разполагаме с цял 
парк машини с различни размери – от по-малки търговски машини до по-големи метачни и миячни 
машини за почистване на външни настилки.

Употребявани машини
Освен всеобхватната гама от нови машини, Tennant разполага с един от най-големите инвентари от 
употребявани машини в отрасъла. С нашите употребявани машини можете да сте спокойни за вашата 
покупка. Те са подложени на строга инспекция, тествани и им е издаден сертификат Tennant от обучени 
в завода ни техници.

Финансиране
Ако не сте готови да инвестирате изцяло в ново оборудване, ние можем заедно с нашите утвърдени 
партньори в лизинга да ви предложим по-достъпен вариант с гъвкави, удобни възможности за 
финансиран.



Прахосмукачки

Ръчноводими Седлови

Модел T1B T1 T2 T3 T3+ T5 T7+ T12 T16 T17 T20

Дължина (мм) 695 693 1120 1280 1225 1410 1520 1710 1880 2230 2410

Широчина (мм) 502 501 695 760 760 860 1000 1065 1040 1168 1270

Височина (мм) 609 605 930 1090 1090 1120 1270 2095 1475 1480 1470

Максимално тегло (кг) 57 - 136 156 177 285 386 694 860 1565 1497

Радиус на 
обръщане(мм) - - 1220 1300 1370 1650 1850 1855 2110 2370 2790

Работна широчина (мм) 380 380 430 510 600 800 800 810 910 1015 1020

Резервоар за чиста вода(л) 11.4 11.4 26 40 40 85 110 132 190 285 303

Резервоара за 
отработена вода (л) 17 17 36 57 57 102 110 166 225 346 360

Работа с едно 
зареждане(ч)* 0.45-1 n/a 2 2.5 3 3.5 4 2.3 3.4 8 n/a

Производителност (м²/ч) 825 825 950 1490 1676 1790 2760 4331 4811 6598 8255

Вид четка 
(цилиндрична/дискова) C C D D D C/D C/D C/D C/D C/D C/D

Ниво на шума (dBA) 68 72 68 68.5 68.5 68 67 62 68 66 81

Подомиячни машини

Метачки

Метачно-миячни машини Ръчноводими метачки Седлови метачки Метачки за открити 
площи

Модел M20 8300 M30 S3 S9 S10 S20 S30 400 
series 636

Дължина (мм) 2410 2640 2750 1092 1092 1600 2090 2360 2515 3450

Широчина (мм) 1270 1220 1470 760 760 920 1230 1590 1140 1140

Височина (мм) 1470 1450 1470 416 658 940 2090 1475 1143 1980

Максимално тегло (кг) 2359 2060 2449 30 137 272 1045 1595 400 1950

Радиус на 
обръщане(мм) 2790 2870 3170 n/a n/a 1730 1630 2870 1350 3250

Работна широчина (мм) 1020 1270 1220 870 900 860 1270 1590 1200 1300

Резервоар за чиста 
вода(л) 212 216 284 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Резервоара за 
отработена вода (л) 276 280 360 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Обем на бункера за 
отпадък (л) 110 85 198 50 60 80 319 395 284 1000

Производителност (м²/ч) 8255 7605 9555 1538 2063 1963 8960 14400 9300 11000

Ниво на шума (dBA) 81 77 84 n/a 62 70 80 80 81 80

* Минимална стойност
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Изберете машините, от които  
се нуждаете, за да задоволите 
потребностите на всеки клиент.

Сух резервоар Раница Вертикална 
прахосмукачка

Модел V3 V6 V10/V12/V14 V-BP-7 V-SMU-36

Въздушен поток л/сек 33 40 47/47/94 56.6 56.6

Мощност (W) 1200 1200 1200/1200/2400 1440 1200

Ниво на шума (dBA) 67.8 59.7 70/70/75 69.5 69.5

Дължина на кабела (м) 12 12 12/12/12 15 15



Екстрактори Еднодискови/Полиращи

Модел R3 E5 F3 B1 B10(610) B10(686)

Дължина (мм) 750 680 560 790 1486 1486

Широчина (мм) 490 490 430 550 762 800

Височина (мм) 710 709 1170 1170 1397 1379

Максимално тегло (кг) 53 46.3 30 392 748 748

Работна широчина (мм) 380 380 430 510 610 686

Резервоар за чиста 
вода(л) 19 19 n/a n/a n/a n/a

Резервоара за 
отработена вода (л) 19 19 n/a n/a n/a n/a

Производителност (м²/ч) 302 88 1350 2225 2813 3197

Ниво на шума (dBA) 69 69 59 68 69 69

Екстрактори/Еднодискови/Полиращи

За Tennant

Tennant Company е базирана  
в Минеаполис, а продуктите ни 
се продават в над 80 страни 
в целия свят. Имаме над 
100-годишен опит, а по света 
работят хиляди от нашите 
почистващи машини. Нашата 
цел е да бъдем световен лидер 
в отрасъла чрез иновации, 
които помагат на клиентите ни 
да изградят един по-чист, по-
безопасен и по-здравословен 
свят.

Tennant предоставя решения 
за предизвикателствата в 
чистенето, пред които сте 
изправени. Можете да очаквате 
не само високоефективни 
почистващи машини, но също 
безпроблемна гаранция, части, 
консумативи и услуги, които са 
специално приспособени за 
вашите нужди.

Горепосочената информация подлежи на промени. За по-подробна информация, моля свържете се със 
специалист.
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Градим по-чист, по-безопасен, 
по-здравословен свят.

Ти Си Ес България ООД
1407 гр. София
ул. “Кричим” 21
БЪЛГАРИЯ
Teл: ++359 2 968 19 41
Факс:++359 2 968 19 08
E-mail: bulgaria@tennant-cee.com 

TCS EMEA GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕМОНСТРАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ.


