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PADY KASTELL 

Standardowa elektryczna Wysokoobrotowa elektryczna Automat szorujący

Wysokoobrotowa propan-butan Wysokoobrotowa bateryjna Oscylacyjna

WYKORZYSTAJ WŁAŚCIWĄ MASZYNĘ, ABY OSIĄGNĄC 
NAJLEPSZE REZULTATY

 4

KASTELL oferuje szeroką gamę padów podłogowych. Dbamy 
o jakość, trwałość, skuteczność naszych produktów. Dzięki
szerokiej wiedzy i bogatemu doświadczeniu nasi eksperci
precyzyjnie dobierają pady do rodzaju czyszczonej powierzchni.

Pady KASTELL dostępne są w standardowym, okrągłym lub 
prostokątnym kształcie.. 

Sprawdź nazą dedykowaną stronę interneotową: www.pady.pl.
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W ZGODZIE Z NATURĄ 
100% włókien poliestrowych wykorzystywanych w produkcji 
naszych padów pochodzi z przetworzonych odpadów 
poużytkowych i przemysłowych.

Włókna syntetyczne (poliestrowe) używane w produkcji 
padów czyszczących marki KASTELL pochodzą z surowców, 
z recyklingu. Podstawowymi źródłami tych materiałów są 
recyklingowane butelki z sodą i wodą.



USUWANIE POWŁOK Z POSADZKI

BUTY OCHRONNE DO STRIPOWANIA
Redukują ryzyko poślizgnięcia się podczas szoro-
wania lub stripowania powierzchni
Pasuje do wszystkich standardowych butów
Pozwalają utrzymać buty suche i czyste
Wymienne podeszwy

DOMINATOR
Pad bardzo agresywny 
w działaniu
Do gruntownego czyszczenia
Do usuwania silnych 
zabrudzeń oraz starych, 
wielowarstwowych powłok 
ochronnych
Do użycia na mokro
Zalecany do użycia w 
maszynach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

HP500
Pad bardzo agresywny 
w działaniu
Przeznaczony do intensywn-
ego zdzierania powłok ochron- 
nych lub czyszczenia mocno 
zabrudzonych podłóg
Do użycia na mokro
Zalecany do użycia w maszy- 
nach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

CZARNY
Pad bardzo agresywny 
w działaniu 
Do użycia na mokro
Agresywny do usuwania 
silnych i mocno przywartych 
zabrudzeń oraz starych powłok 
ochronnych
Zalecany do użycia w maszy- 
nach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

BRĄZOWY
Pad agresywny w działaniu 

Do użycia na sucho lub mokro
Przeznaczony do usuwania 
brudu i starych powłok 
ochronnych
Zalecany do użycia w maszy- 
nach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

TYTAN EXTREME
Pad bardzo agresywny 
w działaniu
Charakteryzuje się wysoką 
zawartością materiału 
ściernego, równomiernie 
rozmieszczonego na całej 
powierzchni pada
Zalecany do użycia w  
maszynach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

BARDZO AGRESYWNY MAŁO AGRESYWNY

MAROON  
ECOPREP “EPP”

Pad bardzo agresywny 
w działaniu
Przeznaczony do usuwania 
zużytych powłok lub lakierów 
bez użycia środków 
chemicznych
Do użycia na sucho i na mokro
Zalecany do użycia w maszy- 
nach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

ODNAWIANIE I PIELĘGNACJA 
PODŁÓG DREWNIANYCH

MAROON 
CONDITIONER

Pad do podłóg drewnianych
Pad przeznaczony do 
utrzymywania powierzchni 
drewnianych zabezpieczonych 
lakierami ochronnymi lub 
podłóg olejowanych
Do użycia na sucho i na mokro
Zalecany do użycia w maszy- 
nach o prędkości do 350 
obrotów na minutę

MAŁO AGRESYWNYBARDZO AGRESYWNY



NIEBIESKI
Pad do czyszczenia
Do codziennej pielęgnacji posadzek
Do stosowania na sucho i mokro
Zalecany do użycia w maszynach 
o prędkości do 350 obrotów na minutę

SZOROWANIE I CZYSZCZENIE

CODZIENNA PIELĘGNACJA 
I POLEROWANIE

CZERWONY
Pad do codziennej pielęgnacji
Przeznaczony do delikatnego mycia 
wrażliwych powierzchni i codziennej 
pielęgnacji posadzek zabezpieczonych 
powłokami ochronnymi
Do używania na sucho i na mokro
Zalecany do użycia w maszynach  
o prędkości do 800 obrotów na minutę

JASNY BRĄZ
Pad do codziennej pielęgnacji
Przeznaczony do polerowania 
i delikatnego czyszczenia
Usuwa płytkie rysy i brud, 
jednocześnie polerując podłogi
Zalecany do użycia w maszynach 
o prędkości do 800 obrotów na
minutę

BIAŁY PLUS
Pad do polerowania
Przeznaczony do delikatnego 
polerowania i nabłyszczania czystych 
posadzek zabezpieczonych 
powłokami
Do stosowania na suchej i czystej 
powierzchni
Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na 
minutę

ZIELONY
Pad do intensywnego szorowania
Do użytku na sucho i na mokro
Usuwa lekko przywarte zanieczysz-
czenia, plamy i brud
Zalecany do użycia w maszynach  
o prędkości do 350 obrotów na minutę

MAŁO AGRESYWNY

POLEROWANIE

BARDZO AGRESYWNY

PIELĘGNACJA



PADY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

MIKROFAZA GRUBA
Do czyszczenia strukturalnych płytek 
gresowych, ceramiki, kamienia 
naturalnego 

Może być stosowany w większości 
dostępnych maszyn do dywanów oraz 
standardowych maszynach 
jednotarczowych

BONNET PRIMO
100% naturalnej bawełny

Dwustronny

Charakteryzuje się większą 
agresywnością w czyszczeniu wykładzin 
i dywanów

MIKROFAZA GRUBA Z 
NYLONEM

Do czyszczenia strukturalnych płytek 
gresowych, ceramiki, kamienia 
naturalnego

Większa agresywność w działaniu 

Może być stosowany w większości 
dostępnych maszyn do dywanów oraz 
standardowych maszynach 

Pad TurfScrub™
Pad podłogowy o właściwościach 
szorujących charakterystycznych dla 
szczotki
Doskonały do czyszczenia głębo- 
kich fug i nierównych powierzchni 
podłogowych
Zalecany do użycia w maszynach  
o prędkości do 500 obrotów na minutę

DO DYWANÓW
Przeznaczony do czyszczenia dywanów  
i wykładzin metodą kapsułkowania

Do użytku z urządzeniami o standar-
dowej prędkości.

BONNET
Do czyszczenia dywanów i wykładzin

Charakteryzuje się długą żywotnością

Może być prany w pralkach 
automatycznych w temperaturze do 60°C

Stosowany w maszynach o prędkości do 
175 obrotów na minutę

BONNET GREEN STRIPES
Do prania dywanów i wykładzin

Charakteryzuje się długą żywotnością

Lepsze właściwości szorujące

Stosowany w maszynach o prędkości do 
175 obrotów na minutę

MIKROFAZA CIENKA
Do czyszczenia gładkich, delikatnych 
powierzchni ceramicznych

Może być stosowany w większości 
dostępnych maszyn do dywanów oraz 
standardowych maszynach 
jednotarczowych

MELAMINA SNOW MELAMINA COMBO
Pad o budowie kompozytowej 
przeznaczony do doczyszczania 
twardych posadzek przemysłowych

Przeznaczony do stosowania we 
wszystkich automatach szorujących oraz 
maszynach jednotarczowych

Pad SmartScrub
Dwustronny pad do codziennej pielęgnacji
Przeznaczony do codziennej pielęgnacji posadzek 
zabezpieczonych powłokami ochronnymi z funkcją 
jednoczesnego polerowania
Do używania na mokro
Zalecany do użycia na mokro w maszynach 
o prędkości do 350 obrotów na minutę

Dzięki wykorzystaniu specyficznych właści-
wości pianki mocno skompresowanej 
(zagę-szczonej) melaminy uzyskujemy 
efekt tzw. „wyciskania brudu” z czyszczo-
nych powierz-chni. Przeznaczony do sto-
sowania we wszystkich automatach szoru-
jących oraz maszynach jednotarczowych



POLEROWANIE NA WYSOKI POŁYSK 
WŁÓKNA NATURALNE

PORKO EXTREME
Połączenie włókien poliestrowych z 
większą ilością naturalnych

Zalecany do stosowania na twardych 
powłokach ochronnych 
O większej agresywności w działaniu

Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na minutę

PORKO PLUS
Połączenie włókien poliestrowych  
i naturalnych
Zalecany do stosowania na twardych 
powłokach ochronnych
Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na minutę

COCOPAD
Połączenie włókien poliestrowych i 
naturalnych kokosowych

Naturalnie śliskie włókna o przyjemnym 
zapachu

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji

Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na minutę

BARDZO AGRESYWNEMAŁO AGRESYWNE

POLEROWANIE NA WYSOKI POŁYSK 
WŁÓKNA SYNTETYCZNE

LUSTER LITE
Standard w kategorii syntetycznych 
padów do polerowania

Idealny do ultra wysokoobrotowego 
polerowania wszystkich rodzajów powłok

Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na minutę

IVORY
Wykończenie na bardzo wysoki połysk

Zalecany do użytku powłokach miękkich i 
średnich

Do stosowania na sucho lub na mokro  
z użyciem środka do nabłyszczania 
posadzek

Zalecany do użycia w maszynach  
o prędkości do 3000 obrotów na minutę

REMOVER
Skuteczne usuwanie czarnych śladów

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
posadzek pokrytych powłokami 
ochronnymi

Usuwa czarne ślady po obuwiu i 
przy-wraca połysk za jednym podejściem

Zalecany do użycia w maszynach o 
prędkości do 3000 obrotów na minutę

MAŁO AGRESYWNE BARDZO AGRESYWNE



SIATKI DIAMENTOWE DO RENOWACJI PODŁÓG BETONOWYCH, Z KAMIENIA 
NATURALNEGO I LASTRYKO

Diamond Screens for Floor Restoration GRADACJA 400

Do stosowania na mocno 
zniszczonych podłogach

GRADACJA 220 

Bardzo agresywny  
w użyciu na mocno za-
brudzonych podłogach 

GRADACHA 600

Tworzy satynowo gładką 
powierzchnię

Przed

Po

System DiaMEND zapewnia doskonałe rezultaty na polerowanych posadzkach z betonu, kamienia naturalnego  
i lastryko. Jest to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań do renowacji podłóg. 

Siatki diamentowe do renowacji podłóg nie wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu, aby przeprowadzić 
prace konserwacyjne. Mogą być stosowane z powszechnie wykorzystywanymi maszynami. 

Do 3 razy dłuższa żywotność w porównaniu do innych narzędzi diamentowych.

Do użytku z maszynami do 350 RPM 

SIATKI DO RENOWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH

SIATKI DO RENOWACJI
Powszechnie stosowany do renowacji lub usuwania 
starych powłok na podłogach drewnianych lub 
wykonanych z twardych wykładzin PCV.  

Do stosowania w maszynach oscylacyjnych lub 
jednotarczowych. 

Dostępne w gradacjach:
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220.



Kastell Brillant 100 

Najbardziej agresywny z padów 
diamentowych. Zaprojektowany 
do głębokiego doczyszczania oraz 
renowacji.Stosowany okazjonalnie na 
bardzo zniszczonych powierzchniach. 

Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych 

Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

Kastell Brillant 200 

Bardzo agresywny pad diamentowy. 
Zaprojekowany do głębszego 
doczyszczania oraz renowacji. 
Stosowany okazjonalnie na bardzo 
zniszczonych powierzchniach.

Podczas pracy z padami wykorzystujemy 
jedynie wodę, eliminując zużycie 
środków chemicznych. 
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

Kastell Brillant 350 

Agresywny pad diamentowy. 
Zaprojekowany do głębszego 
doczyszczania. Stosowany w celu 
uswania starych powłok woskowych 
i polimerowych, Podczas pracy z 
padami wykorzystujemy jedynie 
wodę, eliminując zużycie środków 
chemicznych. 

Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

KASTELL BRILLANT PADY DIAMENTOWE

Kastell Brillant 400 

Pad dokonuje wstępnego gruntownego 
czyszczenia silnie zabrudzonych, 
zarysowanych powierzchni. Usuwa 
zniszczoną wierzchnią warstwę 
materiału, przebarwienia i delikatne 
rysy. Po zastosowaniu otrzymujemy 
czystą jednorodną powierzchnię. 
Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych. 
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

=

Rewolucyjna metoda codziennego maszynowego czyszczenia 
każdego rodzaju podłogi - całkowicie bez użycia środków 
chemicznych. To proste, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska 
podejście do profesjonalnego czyszczenia, zapewniające wyjątkowe 
i długotrwałe rezultaty. 

Kastell Brillant 800 

Wygładza czyszczoną powierzchnię, 
uwydatnia naturalną barwę kamienia, 
otrzymujemy tzw. jedwabisty mat
Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

Kastell Brillant 1500 

Pad wygładza czyszczoną 
powierzchnię z widocznym połyskiem
Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

Kastell Brillant 3000 

Do codziennego doczyszczania. 
Uwydatnia bardzo wysoki trwały połysk 
na powierzchni 
Pozwala utrzymać efekt mokrej podłogi 
przez kilka tygodni
Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących

Kastell Brillant 8000 

Pad do polerowania na mokro lub 
sucho. Nadaje powierzchni głęboki 
połysk tzw. "efekt mokrej podłogi"
Podczas pracy z padami 
wykorzystujemy jedynie wodę, 
eliminując zużycie środków 
chemicznych
Można stosować we wszystkich 
modelach maszyn czyszczących



Podwozie maszyny może być przeniesione nad silnik, 
aby zwiększyć ciężar roboczy, co pozwala na 
zastosowanie większej siły nacisku na czyszczone 
podłoże i zwiększenie wydajności.

Maszyny są wyposażone w system bezpieczeństwa, 
dzięki któremu urządzenie uruchamiane jest poprzez 
jednoczesne wciśnięcie przycisku włączającego 
i bezpieczeństwa.

Duże koła i stabilne podwozie zapewniają dobrą 
manewrowalność urządzenia. Zastosowanie dużych 
kół ułatwia obsługę urządzenia 
i zwiększa jego wydajność.

W zestawie:

Szczotka polipropylenowa Szczotka polipropylenowa

KASTELL ORBO ACE



KASTELL ORBO ACE
PARAMETRY TECHNICZNE

Szorowanie
690 (L) x 460 (W) x 1280 (H)   

220 V

1000 W

50 kg

1490 RPM

55 dB

17 cali (430 mm)

12 kg

12 l

FUNKCJE MASZYNY:

WYMIARY MASZYNY: 

NAPIĘCIE:

MOC:

WAGA MASZYNY: 

ILOŚĆ OBROTÓW:  

POZIOM HAŁASU: 

DODATKOWE DOCIĄŻENIE:

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:

POWIERZCHNIA PRACY:  

ASFALT KOSTKA LINOLEUM EPOKSYD

KASTELL ORBO ACE to przełom na rynku maszyn jednotarczowych. Łączy ona ruchy 
orbitalne oraz obrotowe, powodując tym samym ciągłą wibrację, która zwiększa 
wydajność czyszczenia. Roto-orbitalny ruch zapewnia również świetną stabilność 
urządzenia, zwiększając tym samym jego wydajność. 

Lekki opór urządzania zapewnia łatwość w obsłudze oraz nie wymaga wielkiego 
nakładu siły fizycznej w trakcie pracy. Dzięki temu nauka obsługi urządzenia nie 
jest czasochłonna. 

SYSTEM SPRAY: TAK

KASTELL ORBO ACE może być stosowana do różnych typów podłóg, w tym wykładzin dywanowych, podłóg 
utwardzonych, winylowych, czy różnego rodzaju podłóg kamiennych. Ruch roto-orbitalny gwarantuje dokładne 
wyczyszczenie każdego włókna i szczeliny podłogi.

CENA: 6100 zł netto/szt.

Kliknij i zobacz materiał video prezentujący nasze rozwiązania w akcji: www.kastell.pl

Maszyna KASTELL EASY SCRUB może być stosowana do różnych typów podłóg, w tym wykładzin dywanowych, 
podłóg utwardzonych, winylowych, czy różnego rodzaju podłóg kamiennych. Opatentowana technologia 
zapewnia łatwość sterowania i obsługi urządzenia.



Maszyna KASTELL EASY SCRUB może być stosowana do różnych typów podłóg, w tym wykładzin dywanowych, 
podłóg utwardzonych, winylowych, czy różnego rodzaju podłóg kamiennych. Opatentowana technologia 
zapewnia łatwość sterowania i obsługi urządzenia.

W maszynach KASTELL EASY SCRUB można stosować 
różne akcesoria do wykonania określonych prac.

KASTELL EASY SCRUB



KASTELL EASY SCRUB
PARAMETRY TECHNICZNE

Szorowanie
690 (L) x 460 (W) x 1280 (H)   

220 V

1500 W

75 kg

150 RPM

54 dB

18 cali (460 mm)

12 l

FUNKCJE MASZYNY:

WYMIARY MASZYNY: 

NAPIĘCIE:

MOC:

WAGA MASZYNY: 

ILOŚĆ OBROTÓW:  

POZIOM HAŁASU: 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:
POWIERZCHNIA PRACY:  

KASTELL EASY SCRUB rzuca nowe światło na tradycyjne szorowarki. 
W przeciwieństwie do zwykłych przeciwbieżnych szorowarek jednotarczowych, 
których obsługa jest utrudniona, maszyna KASTELL EASY SCRUB jest stabilna 
i prosta w użyciu. Opatentowana technologia i konstrukcja maszyny gwarantują 
doskonałe wyważenie, co ułatwia sterowanie maszyną KASTELL EASY SCRUB i nie 
wymaga dużego nakładu wysiłku fizycznego podczas wykonywania manewrów. 
KASTELL EASY SCRUB może mieć wiele zastosowań, od codziennego szorowania 
podłóg do renowacji kamienia

Maszyna KASTELL EASY SCRUB może być stosowana do różnych typów podłóg, w tym wykładzin dywanowych, 
podłóg utwardzonych, winylowych, czy różnego rodzaju podłóg kamiennych. Opatentowana technologia 
zapewnia łatwość sterowania i obsługi urządzenia.

Maszyny są wyposażone w system bezpieczeństwa, 
dzięki któremu urządzenie uruchamiane jest poprzez 
jednoczesne wciśnięcie przycisku włączającego 
i bezpieczeństwa.

CENA: 4940 zł netto/szt.

Kliknij i zobacz materiał video prezentujący nasze rozwiązania w akcji: www.kastell.pl

Silnik 3-przekładniowy zapewnia płynność pracy 
urządzenia oraz niski poziom hałasu.



KASTELL Sp. z o.o. S.k. 
ul. Zachodnia 2 
55-330 Błonie
tel.: 71 356 70 35 
info@kastell.pl
www.kastell.pl




