
Groveko
we promise. we deliver.

ICE i18 schrobzuigmachine
Uw keuze:  24V accu- aangedreven model of 230V versie
met snoer of met met 24V/85Ah AGM onderhoudsvrij
accupakket en ingebouwde lader. 

ICE i14B schrobzuigmachine
Accu aangedreven, dus snoerloos schrobben!
Compact en wendbaar.  

 STOFZUIGERS
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machinespecial
ICE i14B schrobzuigmachine
Schrobbreedte (mm) 350
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L) 16/18
Theoretische capaciteit (m2/uur) 1.400
Afmetingen (lxbxh cm) 72x49x64,5
Werkduur – autonomy (uur) 1,5

ICE i18C schrobzuigmachine   230V 
Schrobbreedte (mm)  430 
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L)  35/40 
Theoretische capaciteit (m2/uur)  1.200 
Afmetingen (lxbxh cm)  116x52x102 
Werkduur – autonomy (uur)  onbeperkt 

ICE i18B schrobzuigmachine   24V  
Schrobbreedte (mm)  430 
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L)  35/40
Theoretische capaciteit (m2/uur)  1.200 
Afmetingen (lxbxh cm)  116x52x102 
Werkduur – autonomy (uur)  2,25 

ICE i14B nu

€ 2.350,00

ICE i18C nu

€ 1.799,00

ICE i18B nu

€ 2.699,00



ICE Stofzuigers
De stille en energiezuinige stofzuigers leveren maximale 
    zuigkracht voor elke specifieke reinigingstaak.
      Ergonomisch ontworpen voor duurzaam gebruik.

ICE iD8B rugstofzuiger batterijversie
met 2 batterijen Li ‐ion
Tankinhoud )L) 8
Accessoires (mm) 35
Gewicht (kg) 6,7
Luchtstroom (m2/uur) 230
Afmetingen (lxbxh cm) 31x25x51
Werkduur – autonomy (min) 60

ICE iD8C rugstofzuiger met snoer 230V
Tankinhoud )L) 8
Accessoires (mm) 35
Gewicht (kg) 6,7
Luchtstroom (m2/uur) 230
Afmetingen (lxbxh cm) 31x25x51
Werkduur – autonomy (min) 60

ICE iD8B/C rugstofzuigers
Uw keuze:  iD8B super lichtgewicht batterij-aangedreven
rugstofzuiger met ergonomisch harnas. Per batterij 40
minuten werktijd. De 230V versie iD8C, lichtgewicht, stevige 
zuigkracht en standaard HEPA filter.

ICE iD10B batterijstofzuiger
Zéér goed in te zetten bij het snoerloos stofzuigen van
vliegtuigen, trappenhuizen, gallerijen, treinen, bordessen. Met de 
verwisselbare Li-Ion batterij kan ruim 50 minuten gewerkt worden 
of 100 minuten met een extra batterij.

ICE iD8B nu
met 2 accu’s

€ 679,00

ICE iD8C
230V snoer

€ 279,00

ICE iD10B batterijstofzuiger Li‐ ‐ion
Tankinhoud )L) 10
Accessoires (mm) 35
Gewicht (kg) 5,2
Luchtstroom (m2/uur) 230
Afmetingen (lxbxh cm) 39x36x39
Werkduur 1 batterij (min) 50

ICE iD10B
met 1 accu

€ 479,00

ICE iD10B
met 2 accu’s

€ 799,00

Zeer stil
49 dB(A)



ICE Schrob-/zuigmachines
Heeft u er wel eens aan gedacht ICE schrobzuigmachines te leasen?
De ICE full service lease oplossingen bieden u continuïteit en
stabiliteit. Geen investeringen. Alleen het voordeel van gebruik.

ICE RS24B opzitschrobmachine
Introductie pré-order. Nú bestellen voor levering in december met 
extra voordeel! De nieuwe kleine rider van ICE met ultra korte
draaicirkel. Werkduur 1,5 uur met snellader.

ICE i24BT schrobzuigmachine
24V accu- aangedreven model met 60cm schrobdek,
compleet met 24V/110Ah AGM onderhoudsvrij accupakket,
ingebouwde lader, padhouders en borstels. 

ICE RS24BTL opzitschrobmachine 36V
Schrobbreedte (mm) 610
Tankinhoud schoonwater (L) 55
Tankinhoud vuilwater (L) 60
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.850
Afmetingen (lxbxh cm) 116x65x115
Werkduur – autonomy (uur) 1,5
Lader – Li- -ion snellader 4 uur!

ICE RS24BTL
met Li-ion 

€ 8.500,00

ICE RS24BTL
Schrobzuigmachine

full service lease 60 mnd.
incl. service en onderdelen 

€ 199,00/mnd

INRUILDEAL
Normaal € 5.050,00
GEGARANDEERDE
INRUILWAARDE 

€ 800,00

ICE i24BT schrobmachine 24V
Schrobbreedte (mm) 610
Tankinhoud schoonwater (L) 60
Tankinhoud vuilwater (L) 60
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.800
Afmetingen (lxbxh cm) 135x76x107
Werkduur – autonomy (uur) 3,5

ICE i24B nu

€ 4.250,00

Introductie
pré-order



ICE Stofzuigers/tapijtreinigers
Ultra stille HEPA stofzuigers als interessante pakket deal!
Tapijtreinigers met diepgaande reinigingskracht voor grote
oppervlaktes. Nu in interessante combi deal met energiezuinige
   airblower/tapijtdroger!

  ICE iD10-15 stofzuigers HEPA
       Zeer stille stofzuiger 49dB(A) PAKKETTEN VAN 3, 5 of 10 STUKS
      Voldoet aan de nieuwste Europese wetgeving 665/2013 voor
   stofzuigers. Stapelen maar!

ICE iE410 tapijtreiniger &
ICE iM3 blower/tapijtdroger
Voor grotere oppervlakken dieptereiniging en droging tapijt.

ICE iE410 tapijtreiniger 
Reinigingsbreedte tapijt (mm) 405
Tankinhoud schoonwater (L) 38
Tankinhoud vuilwater (L) 30
Theoretische capaciteit (m2/uur) 185- -300
Afmetingen (lxbxh cm) 89x40x91
Aantal sproeiers (st) 3
Pompdruk (Bar) 7
ICE iM3 airblower  ‐ droger 
Rotatiesnelheid (TPM) 850- -950- -1250
Vermogen (V- -Pk) 230V- -4PK
Snoerlengte (mtr) 6,5
Luchtdebiet (M3/h) 650
Afmetingen (lxbxh cm) 48x57x54

ICE iD10
pakket 3 stuks

€ 145,00/st

ICE iD10
pakket 5 stuks

€ 135,00/st

ICE iD10
pakket 10 stuks

€ 125,00/st

ICE iE410
tapijtreiniger +

ICE iM3 blower/droger
setprijs 

€ 2.299,00



ICE Veegzuigmachines
De ICE achterloop en opzit veegzuigmachines zijn de werkpaarden
voor maximale prestaties zowel bij vegen als ontstoffing. 

ICE iS50BT veegzuigmachine
Dé compacte accu aangedreven veegmachine. Voorzien van
onderhoudsvrij accupakket voor 2,5 uur werktijd. Inclusief
electrisch filterschudsysteem en grofvuilflap. 

ICE iS1100 B/L veegzuigmachine
ICE iS1100B of 1100L zware industriële veegzuigmachine voor
middelgrote en grotere oppervlakken. Accu aangedreven, met
onderhoudsvrij accupakket, 3 uur werktijd. Inclusief dubbele
zijbezems, electrisch filterschudsysteem en grofvuilflap.

ICE iS50Bt veegzuigmachine 12V
Reinigingsbreedte totaal (mm) 650
Reinigingsbreedte hoofdbezem (mm) 500
Inhoud vuilreservoir (L) 40
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.600
Afmetingen (lxbxh cm) 128x62x95
Filterpakket- -oppervlakte (m2) 2,2

ICE iS50BT nu

€ 3.299,00

ICE iS1100 L veegzuigmachine Full‐ ‐service
operational lease 24V
Reinigingsbreedte totaal (mm) 1295
Reinigingsbreedte hoofdbezem (mm) 700
Inhoud vuilreservoir (L) 80
Theoretische capaciteit (m2/uur) 6.200
Afmetingen (lxbxh cm) 128x62x95
Filterpakket- -oppervlakte (m2) 3,6
Lithium- -ion 24V/220Ah accupakket ja
Inclusief service en onderdelen ja

ICE iS1100 B veegzuigmachine 24V
Reinigingsbreedte totaal (mm) 1295
Reinigingsbreedte hoofdbezem (mm) 700
Inhoud vuilreservoir (L) 80
Theoretische capaciteit (m2/uur) 6.200
Afmetingen (lxbxh cm) 128x62x95
Filterpakket- -oppervlakte (m2) 3,6
AGM 4x6V/240Ah accupakket ja

ICE iS1100B nu

€ 8.299,00

ICE iS1100L
Veegzuigmachine

full service lease 60 mnd.
incl. service en onderdelen 

€ 219,00/mnd



ICE Schrob-/zuigmachines
De ICE schrobzuigmachines maken het verschil tussen
gewoon reinigen en intensief en hygiënisch reinigen.
Dankzij de aluminium schrobkop en de gebogen zuigmond
  een goede borsteldruk en een betere vuilopname.

ICE i20B Compact schrobmachine 24V
Schrobbreedte (mm) 510
Tankinhoud schoonwater (L) 50
Tankinhoud vuilwater (L) 50
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.000
Afmetingen (lxbxh cm) 130x78x109
Werkduur – autonomy (uur) 2,5
Accupakket AGM 24V/100Ah Ja
Garantie 3 jaar
Type aandrijving borstel

ICE i20NBT schrobmachine 24V
Schrobbreedte (mm) 510
Tankinhoud schoonwater (L) 60
Tankinhoud vuilwater (L) 60
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.400
Afmetingen (lxbxh cm) 135x78x109
Werkduur – autonomy (uur) 3
Accupakket AGM 24V/100Ah Ja
Garantie 3 jaar

ICE i20NBL schrobmachine
Lithium‐ ‐ion – connected cleaning 24V
Schrobbreedte (mm) 510
Tankinhoud schoonwater (L) 60
Tankinhoud vuilwater (L) 60
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.200
Afmetingen (lxbxh cm) 135x78x109
Werkduur – autonomy (uur) 3
Accupakket Lithium- -ion 24V/100A Ja
Garantie 5 jaar
App met gebruiksinfo (data) Ja
Technische bewaking op afstand Ja

ICE i20 serie schrobzuigmachines
i20 B compact 24V accu- aangedreven – 50 ltr tank – borstelaangedreven
i20 BT 24V accu- aangedreven-  60 ltr tank - voor-  en achteruit aandrijving
i20 NBL 24V Smart technology -  Li- ion accu- aangedreven – 60 ltr tank - 
full- service operational lease inclusief onderdelen en service.

ICE i20B
Compact nu

€ 3.299,00

ICE i20NBT
nu

€ 3.999,00

ICE i20NBL
nu

€ 5.799,00



ICE Schrob-/zuigmachines
De ICE schrobdek schrobzuigmachines maken het verschil
tussen gewoon reinigen en intensief en hygiënisch reinigen.
Dankzij de aluminium schrobkop en de gebogen zuigmond
een goede borsteldruk en een betere vuilopname.

ICE i20NBT-ORBITAL
De schrobzuigmachine voor reinigen met een excentrisch
schrobdek! Deze machine is derhalve een echte probleemoplosser
voor vloeren met véél aangekoekt vuil en of opgebouwde
waslagen. Deze machine vraagt om een demonstratie!

ICE i20NBT‐ ‐ORB schrobmachine 24V
Schrobpad (mm) 510x360
Tankinhoud schoonwater (L) 60
Tankinhoud vuilwater (L) 60
Theoretische capaciteit (m2/uur) 2.200
Afmetingen (lxbxh cm) 135x78x109
Werkduur – autonomy (uur) 3

ICE i32 schrobzuigmachine
Met 80cm schrobbreedte, instelbare hoge borsteldruk en grote tank-
inhoud van 110 ltr. Ideaal voor de grotere vloeroppervlakken. Lange 
werktijd van 3,5 uur zorgt voor een hoge productie.

ICE I20NBT
ORB + 5 pads

€ 4.750,00

De voordelen van excentrisch reinigen:
1. Sneller en intensiever oplossen van zwaar vervuilde vloeren. 2.  Tijdswinst bij diepstrippen van met polymeer behandelde vloeren.
3. Chemievrij strippen van vloeren. 4.  Weinig of geen toevoeging van water, dus ook minder gespetter!
5. Specifieke pads voor het oplossen van problemen. 6. De rechthoekige pads komen 100% in hoeken en tegen plinten.
7.  In veel specifieke vloeronderhoud of revisie in te zetten. 8. Machines zijn makkelijker te bedienen dan de traditionele machines.
9. Minder weerstand op armen en dus ergonomisch.

ICE i32BT schrobmachine 24V
Schrobbreedt (mm) 810
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L)  110/110
Theoretische capaciteit (m2/uur) 3.250
Afmetingen (lxbxh cm) 158x120x113
Werkduur – autonomy (uur) 3,5
Accupakket AGM 24V/220Ah Ja
Garantie 3 jaar

ICE i32 BTL schrobmachine
Lithium‐ ‐ion – connected cleaning 24V
Schrobbreedte (mm) 810
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L)  110/110
Theoretische capaciteit (m2/uur) 3.250
Afmetingen (lxbxh cm) 158x120x113
Werkduur – autonomy (uur) 3,5
Accupakket Lithium- -ion 24V/220Ah Ja
Garantie 5 jaar
App met gebruiksinfo (data) Ja

ICE i32BT nu

€ 7.299,00

ICE i32BTL
Schrobzuigmachine

full service lease 60 mnd.
incl. service en onderdelen 

€ 209,00/mnd



ICE Ride on schrob-/zuigmachines
De ICE industriële schrobzuigmachines voor het ‘grotere’ werk met 
een high power werkvermogen en reinigingsbereik. DE achterloop 
en opzit machines van ICE zijn de reinigingsoplossing voor
 supermarkten, metrostations, warenhuizen en fabrieken.

ICE RS 32B schrobmachine 24V
Schrobbreedt (mm) 810
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L) 110/110
Theoretische capaciteit (m2/uur) 5.200
Afmetingen (lxbxh cm) 157x103x141
Werkduur – autonomy (uur) 3,5
Accupakket AGM 24V/240Ah Ja
Garantie 3 jaar

ICE RS32 L schrobmachine
Lithium ‐ion – connected cleaning 24V
Schrobbreedte (mm) 810
Tankinhoud schoonwater/vuilwater (L) 110/110
Theoretische capaciteit (m2/uur) 5.200
Afmetingen (lxbxh cm) 157x103x141
Werkduur – autonomy (uur) 3,5
Accupakket Lithium- -ion 24V/240Ah Ja
 Garantie 5 jaar
App met gebruiksinfo (data) Ja

ICE RS32B schrobzuigmachine
De robuuste batterij aangedreven opzit ICE RS32 opzit-
schrobzuigmachine is één van de innovatieve aanwinsten van
ICE schoonmaakmachines. Geeft dat extra vermogen waarmee u
ongekende schoonmaakresultaten kunt bereiken.

ICE RS32B nu

€ 11.995,00

ICE RS32L
Schrobzuigmachine

full service lease 60 mnd.
incl. service en onderdelen 

€ 299,00/mnd

Groveko Ede
Maxwellstraat 49 6716 BX Ede
tel. 0318 - 63 21 85 ede@groveko.nl

Groveko Zwolle
Simon Stevinweg 6a 8013 NB Zwolle
tel. 038 - 46 55 633 zwolle@groveko.nl

 www.groveko.nl

Groveko Oss
Galliërsweg 31a 5349 AT Oss
tel. 0412 - 64 27 00 oss@groveko.nl

Groveko Goirle
Nobelstraat 3 5051 DV Goirle
tel. 013 - 53 49 040 goirle@groveko.nl

 www.schoonmaakmachinesonline.nl

we promise.
we deliver.

Groveko
we promise. we deliver.

Deze actiefolder is geldig t/m 31-12-2017 en zolang voorradig. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW. 
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.


