
 

Februar 2019 
Maskiner og tilbehør for tagmalere og algebehandlere, 
boligforeninger, kommuner, håndværkere og skadesfirmaer. 

 

Juhl P fører et professionelt 
sortiment til branchen 
 
Ved rensning af gamle asbesttage skal tagnedløb tages fra og 
rensevandet føres til et miljøgodkendt filtersystem, som renser 
vandet inden det genbruges eller føres til kloakken. 

 
Ved algebehandling af taget med AlgeFri N Proff skal afløbet 
stoppes til og det overskydende suges op. 
Vi anbefaler en RONDA eller Sprintus 81 Keto vandstøvsuger 
med rensefilter, så væsken kan genbruges til feks. terrasse - 
fliser. 

 

Juhl P har den professionelle løsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Juhl P Salg og service Assensvej 193, 5771 Stenstrup - CVR 11269893 

                             Tlf. 20 836101 –  post@juhlp.dk 

                 www.juhlp.dk 

 
 

Højtryksrensere: 
RENO – Honda 

Juhl P Algeanlæg 
 

Juhl P Teleskob Hybridlanser 
Skumlanser og slanger 
Koblinger og fittings 
 

Vandstøvsugere: 
Juhl  P  RONDA Tagrenser 
støvsuger med knivpumpe. 

RONDA: 
RONDA 550 Med pumpe 
RONDA 300 
RONDA 330 Med pumpe 
RONDA 350 Med pumpe 
RONDA 500 

SPRINTUS: 
KETO 81/2K 
N51/1 KPS med pumpe 
 
 

GRACO Airless: 
Graco 695  
 
 

KEMI: 
AlgeFri N Proff 

Juhlius Skumtilsætning 
Juhl P FacadeClean 
Flydende PH 14 
Flise og facade/tag -
imprægnering 
Kemi sprøjter 
 

SIKKERHEDSUDSTYR: 
Masker, handsker og 
beskyttelsesdragt. 

Juhl P Håndrenseservietter 
 

Alle priser er excl. moms 

PRODUKTER: 

mailto:post@juhlp.dk
http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/sprintus-ketos-81-1583p.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiS7tnNlurfAhWBKFAKHdE5BB4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vaehrens.com/reno-geyser-sd15-dieseldreven-stationaer-hedtvandsrenser&psig=AOvVaw33EowLK-LATk0dqbuudBOH&ust=1547448925100251


 
 

Højtryksrensere benzin – professionel 
Vi kører kun med originale Honda motorer og Reno pumper 
Til algebehandling, facaderens, fliserens oma. 
 

61075 Juhl P – RENO 220/20 – Honda GX 390 benzin 13 HK 
Med gear og selvstart 220 bar – 20 l. vand/min.  
Med kørestativ, pistol, lanse, 10 m. højtryksslange. 
 

Juhl P pris kr. 24.495.- 
 

61091 Juhl P BASIS 1 Højtryks/algeanlæg med 300 l. tank. 
Specialbygget på EUR plastpalle til kassebil eller trailer. 
Str. B 80 – L 120 -  H 105 – nem af og pålæsning. 
RENO 220/20 – Honda GX 390 - 13 HK. Med gear og selvstart. 
Motor, pumpe og slangetromle er bygget på solid alu. dørk-plade.  
Rustfri manuel slangeoprul med 40 m. højtryksslange og lynkoblinger, 
standard pistol og dobbeltlanse. 
Anlægget er bygget med haner til selvsug fra tank eller direkte vand. 
Tanken kan også bruges som buffer når der ikke er nok vandtryk  
hos kunden.  
 
Tilbehør kan tilkøbes efter behov: 
Skum lanser, teleskoplanser, turbolanser, terrasserenser, ekstra tank, 
HOT box mm.  
 

Juhl P pris kr. 30.995.- 
 
Alsidigt anlæg til Algebehandlere, boligforeninger og skadesfirmaer. 
 

61077 Juhl P BASIS 2 Højtryks/algeanlæg   
Bygget på 600 l. palletank                                                                              
RENO 220/20 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart. 
 
Incl. Slangerulle m/40 m. højtryksslange, standardpistol og lanse.  
 
Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader  
og rensning med terrasserenser på store arealer. 
Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling.  
Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved feks. brug med  
terrasserenser eller spuling af facader mm. 
 
Tilbehør kan tilkøbes efter behov: 
Skum lanser, teleskoplanser, turbolanser, terrasserenser, HOT box mm. 
 

Juhl P pris kr. 28.995.- 

https://juhlp.dk/shop/reno-hotbox-brd-1729p.html


 
 

61076 Juhl P Komplet Alge og Højtryksrenseranlæg 
 

Juhl P Komplet køreklart anlæg til algebehandling.  
Bygget på 600 l. palletank/ Eller klar til montering på trailer 
RENO 220/20 – 13 HK Honda benzin GX 390 m. gear og selvstart. 
 
Incl. Rustfri Slangerulle m/40 m. højtryksslange, standardpistol, 

lanse, vandslange proff ¾” 25 m. Juhl P skumlanse langtrækkende. 
Kärcher Terrasserenser FR 30 ME, 
Sprintus KETO 81/2K Tør/vandsuger, 

Juhl P Suge-slange 6 m. med suge-tud til tagrender. 
 
Dette anlæg er bygget til de store opgaver – både spuling af facader og rensning med 
terrasserenser på store arealer. 
Anlægget kan bruges ved selvsug fra tank til algebehandling. 
Kan desuden tilsluttes direkte til vandhane ved f.eks. brug med terrasserenser eller 
spuling af facader mm. 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anlægget er færdigbygget og køreklart når du får det 

Samles og klargøres på vort eget værksted. 

 

Juhl P  Pris for hele pakken kr. 37.800.-   

 
Anlægget er fleksibelt og nemt at sætte af og på trailer eller bil. 
Meget velegnet til feks. boligforeninger, algerensere, kommuner og landmænd. 
 
Du kan altid få det demonstreret på vores adresse før du køber. 
 

Anlægget kan tilkobles HOT box så du kan bruge det til 
hedvandsrensning. 

                                www.juhlp.dk 
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Maskiner og tilbehør 
 

58115 Kärcher HDS 1000 BE Hedvandsrenser 13 HK Honda 
210 bar – 15 l. vand /min incl. 15 m. slange, pistol og lanse 

Normalpris kr. 75.395.- Tilbud kr. 49.995.- 
 

58115-1 Juhl P HDS 1000 BE hedvandsanlæg 
Bygget på plastpalle med tank. 
Få tilbud på netop din opbygning. 
 

58052 Kärcher FR TR 30 ME Terrasserenser 
NYT Easy Lock system  m. dyser pistol og lanse. 

Normalpris kr. 5.895.- Tilbud kr. 5495.- 
 

58053 Kärcher FR TR 30 ME Terrasserenser  
Juhl P model med lanse til Reno - Alto stikkobling 

Normalpris kr. 4.695.- Tilbud kr. 3995.- 
 

58102 Kärcher FRV 30 ME Terrasserenser 
m/sugeslange og dyser – uden pistol og lanse.  

Normalpris kr. 6.792.- Tilbud kr. 5.795.- 
 

58063 Kärcher FR 50 Terrasserenser 
Vores pris er incl. Kärcher Easy Lock Pistol og dyser. 

Normalpris kr. 9.434.- Tilbud kr. 8.495.- 
 

58064 Kärcher FR 50 Terrasserenser 
Vores pris incl. dyser m/stikkobling til pistol 

Normalpris kr. 8.435.- Tilbud kr. 7.995.- 
 

61079 Juhlius Rustfri terrasserenser 30 cm. 
Incl. lanse og dyser. 
Normalpris kr. 3595.- SUPERPRIS kr. 2995.- 
 

61004 Højtrykspistol m/ svirvel og stikkobling 
Normalpris kr. 695.- Tilbud kr. 595.- 
 

61081 Dobbeltlanse m/dyser og sideregulering 
Tilbudspris kr. 795.- 
 

61082 Dobbeltlanse m/regulering til turbo/rotordysehoveder 
Lev. Med lavtryksdyse – uden turbo - rotordyse 

Tilbudspris kr. 695.- 
 

61083 Juhlius Killer – roterende dysehoved 250 bar. 
Opgiv størrelse på højtryksrenser – bar og liter i min. 
 

Tilbudspris kr. 595.- 
 

58056 Kärcher dysesæt til FR 30 – 50  kr. 265.- 
61084 Standard dyser 1/4” udvendig gevind   kr.   95.- 
73011 Standard dyser 1/8” udvendig gevind  kr.   95.- 

Til lanser og Juhlius terrasserenser. 

https://d6mbshfzr0ulu.cloudfront.net/pro/f371ce1e2a76f2b10d2bb98cbf95c3ed.jpg
https://s4.kaercher-media.com/image/products/18119370.jpg
http://www.juhlp.dk/shop/hoejtrykspistol-m-kobling-1016p.html
http://www.juhlp.dk/shop/karcher-fr-30-1508p.html


Specialtilbehør: 
 
61020 Manuel slangeopruller til 50 m. slange 
Normalpris kr. 4300.- Juhl P pris kr. 3500.- 
 

61094 Automatisk slangeopruller til 40 m. slange 
Normalpris kr. 5960.- Juhl P pris kr. 5400.- 
 

61096Automatisk slangeopruller rustfri 40 m. slange 
Normalpris kr. 9920.- Juhl P pris kr. 8995.-  
 

61092 Højtryksslange 315 bar sværtefri 10 m. 3/8”  
Normalpris kr. 600.- Supertilbud kr. 350.- 
 

61005 Højtryksslange 315 bar sværtefri 20 m. 3/8”  
Normalpris kr. 1200.- Supertilbud kr. 700.- 
 

61044 Højtryksslange 315 bar sværtefri 30 m. 3/8” 
Normalpris kr. 1800.- Supertilbud kr. 1050.- 
 

61093 Højtryksslange 315 bar sværtefri 40 m. 3/8” 
Normalpris kr. 2400.- Supertilbud kr. 1400.- 
 

61063 Højtryksslange 315 bar sværtefri 50 m. 3/8” 
Normalpris kr. 3000.- Supertilbud kr. 1750.-  
 

61095 Højtryksslange 250 bar enkelt 10 m. 3/8” 
Tynd forslange for lettere arbejde med lanser. 
Juhl P Pris kr. 380.- 
 

49017 Juhl P Rørrenserslange 20 m. med dyse 06 
Juhl P Pris kr. 849.- 

 
02088 Nilfisk Højtrykskoblingssæt professionel 3/8” 
Normalpris kr. 318.- Tilbud kr. 198.- 
 

61067 Juhl P Skumlanse Rustfri til højtryksrenser 60 cm. 
Ny model der ikke bøvser i håndtaget. 

Til pålægning af feks. AlgeFri N med Juhlius skumtilsætning.  

Juhl P pris kr. 1195.-  
 

61068 Juhl P Skumlanse Rustfri til højtryksrenser 210 cm. 
Ny model der ikke bøvser i håndtaget. 

Til pålægning af feks. AlgeFri N med Juhlius skumtilsætning.  

Juhl P pris kr. 1395.-  
 

61069 Juhl P Skumlanse Rustfri til højtryksrenser 260 cm. 
Ny model der ikke bøvser i håndtaget. 

Til pålægning af feks. AlgeFri N med Juhlius skumtilsætning. 

Juhl P pris kr. 1495.-  



 

73003 Juhl P Skumdyse til teleskoplanser 
Juhl P pris kr. 549.- 

 

41043 Juhl P Langstråle lanse med stiknippel og langstråledyse 2 m. 
Bruges hvor andre strålerør ikke kan nå – spuler op til 7 m. 

Juhl P pris kr. 850.- 
 
 

 
61022 Højtryks teleskoplanse 7,2 m. incl. dyse 
Normalpris kr. 2785.- Juhl P pris kr. 1795.- 
( Kan også leveres med skumhoved – ring for pris ) 
 
NYHED 

73012 Juhl P Vægvasker m/gummikant og dyser 150 bar 

73013 Juhl P Vægvasker m/børstekant og dyser 150 bar 
Særlig velegnet til vask af stålhaller, facader mm. 
Kan monteres på de gule teleskoplanser. 

Juhl P pris kr. 1595.- 
 
NYHED 

73014 Juhl P Rustfri vægvasker 20 cm. m/dyser 275 bar. 
Leveres uden monteringsforskruning (forskellige typer fås) 

Juhl P pris kr. 3995.- 
 
NYHED 

61090 Juhl P Hybrid Lanse 6,7 m. med skumhoved  
Til pålægning af AlgeFri N med skumtilsætning eller Juhl P FacadeClean mm. 
Lansen er specialfremstillet på eget værksted med letvægtsslange. 
Denne lanse er mere flexibel og lettere end de gule standardlanser. 

Juhl P pris kr. 2995.- 
Vi kan bygge Hybridlanse i længere udgave på bestilling. 
 
NYHED 

73002 Juhl P Højtryksregulering med koblinger og slange. 
Specialfremstillet på vort værksted. 
Til kobling på vore anlæg, så du kan regulere trykket når du har behov for 
mindre tryk, feks i forbindelser med skumlanser på mindre flader. 
Monteres også når pålægning skal ske med DRONE.  
Retur slangen kobles på tanken. 
 

Juhl P pris kr. 595.- 
 

58070 Kärcher PrimoFlex Plus ¾” 3 lags vandslange 25 m. kr. 399.- 
58114 Kärcher PrimoFlex Plus ¾” 3 lags vandslange 50 m. kr. 799.-  
58082 Kärcher Slangekobling ¾” messing kr. 79.- 
58076 Kärcher Hanekobling ½ - ¾ messing kr. 63.- 
 
Anvend altid ¾ ” vandslanger til professionelle højtryksrensere. 
Er der ikke tryk nok i vandhanen hos kunden, så brug tank som buffer. 



  
NYHED   
 
25114 Batterilader Discovery 60 
Velegnet til opladning og vedligeholdelse af vore højtryksanlæg   

Vejl. pris kr. 599.- Juhl P pris kr. 499.-     
 

61003 Højtrykskuglehane 3/8” m/indvendig gevind  
Juhl P pris kr. 225.- 
 

61001 Højtryks lynkobling 3/8” m/indvendig gevind  
Juhl P pris kr. 169.- 
 

61002 Højtryks nippel 3/8 ” m/indvendig gevind 
Juhl P pris kr. 59.-  
 

73007 Stiknippel 1/4” med indvendig gevind 
Juhl P pris kr. 139.-  
 

73008 Stiknippel 1/4" med udvendig gevind  
Juhl P pris kr. 139.- 
 

73015 Juhl P Dronepakke  
Højtryksregulering, droneenhed m/skumdyse, koblinger og 60 m. slange 
Pakke tilpasses efter ønsker. 
Pris afhængig af tilbehør og sammensætning. 

 
 
     Algebehandling med DRONE  

Vi har udviklet systemet i samarbejde med Sky - Level. 
Det kræver dronecertifikat til store droner. 

 
Kontakt vor samarbejdspartner Sky – Level, som udfører Algebehandling og 

måge bekæmpelse med droner og robotter 
 

UAS Forskningscenter Odense lufthavn 
hvor du kan tage dit Certifikat og få den viden der skal til. 

 
 
 
 
 
 

                                       Tlf. 31111738 info@skylevel.dk 
 

mailto:info@skylevel.dk
http://skylevel.dk/


 

 
 
 
 
 
 

GRACO professionelt sprøjteudstyr 
Vi fører hele Graco programmet. 
 
Vi har eget serviceværksted for Graco airless malersprøjter. 
 
  

Vi anbefaler: 
 
Graco Ultra Max ll 695 PC til tagmalere. 
Anlægget har den styrke og kapacitet der skal til. 
Vi kan levere den i forskellige modeller og med forskelligt tilbehør 
feks. sugerør til tønder. 
 
Priser fra kr. 48.500.- 
Afhængig af model og tilbehør. 
Graco Ultra ll 695 Standard fra kr. 43,500.- 
 
Få pris på netop din maskine. 
 
 

Graco sprøjteanlæg til Juhl P Imprægnering 
 
 

Graco 390 Classic PC på ben  kr. 19.995.- 
 
 
Vi anbefaler dyse 515 til imprægnering 
 
Større sprøjter kan selvfølgelig også anvendes. 
 
 

Ved sprøjtning med Imprægnering skal trykket være så lavt så muligt. 
Ved sprøjtning bør vinduer og døre afdækkes eller afvaskes/ pudses hurtigt efterfølgende. 
 
  

Vi levere reservedele og tilbehør til alle modeller Graco Airless sprøjter. 
Har din sprøjte brug for service - eftersyn eller reparation reparerer vi på eget værksted.  

 
 
 
  
  
 
 
 

http://www.clemco.dk/produkter/graco-airless-sproejteanlaeg/graco-airless-sproejteanlaeg/graco-390-classic-pc-paa-ben


 

RONDA Vandstøvsugere til byggebranchen, skadessanering, industri og tagbranchen. 

Store krav til miljøbeskyttelse kræver også store krav til de støvsugere der anvendes. 
 

01281 RONDA 300 Vådstøvsuger    kr.   4.370.- 

01282 RONDA 300 Vådstøvsuger m/dobbeltbund og aftapningshane                            kr.   5.270.-  
RONDA 300 er en lille handy industristøvsuger som kan støvsuge vådt og tørt med filteropsamlingspose. 
Maskinen er forsynet med MIX filter og leveres med håndværkersæt. 
 

01283 RONDA 330 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og filterpose  kr. 11.160.- 
RONDA 330 er en kompakt og robust vådstøvsuger med indbygget pumpe med automatisk tømning. 
Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og tag – alge sprøjtefirmaer. 
Leveres med håndværkersæt. 
 

01071 RONDA 350 Vådstøvsuger med indbygget pumpe og polyesterfilter                  kr. 13.835.-  
RONDA 350 er en kraftig vådstøvsuger i robust konstruktion med indbygget oliekølet pumpe. 
Maskinen er forsynet med polyesterfilter, som beskytter motortoppen og arbejdsmiljøet. 
Leveres med håndværkersæt. 
 

01069 RONDA 500 Vådstøvsuger med MIX filter                                                                  kr.   7.315.-  

01263 RONDA 500 Vådstøvsuger med MIX filter og aftapningshane                              kr.   8.200.- 
RONDA 500 er en stor kraftig med 2 stk. 1200 w motorer. 
Kan suge blandet våd og tørt med den specielle filterpose. 
  

01039 RONDA 550 Vandstøvsuger med pumpe                                   kr.  12.295.-   
RONDA 550 er den mest anvendte vandstøvsuger til skadesfirmaer, boligforeninger og industri. 
Kraftig vandsuger med Grundfoss dykpumpe. 
Anvendes bla til tømning af kældre, bassiner og ved andre vandskader. 
 

01325 Juhlius – RONDA 520 Tagrenderenserstøvsuger   kr. 10.250.-  
Kraftig 3 motores støvsuger til tagrenderens sammen med kulfiberrørsæt. 
 

01142 Juhlius - RONDA 550 Special tagrenserstøvsuger med knivpumpe                      kr. 17.995.- 
Denne vandstøvsuger er specielt udviklet af Juhl P og V. Brøndum til tagrensere og andre med  
behov for opsugning af store mængder snavset vand. 
Maskinen har 2 stk. 1200 w motorer og en kraftig knivpumpe som findeler det snavsede vand og 
sender det videre til rensefilterkassen. 
 

01217 RONDA Våd/tør filterpose                                                                                            kr.          69.- 
Anvendes bla. til opsamling og filtrering af Alge Fri N fra tagrender mm. 
 

58088 Juhlius Tagrendesug med 6 m. 38 mm. slange                                                     kr.       550.- 
Anvendes til opsamling i tagrender overskydende Algefri N og snavs og skidt ved tagrens. 
Ved opsamling af Algefri N bruges 01217 RONDA Våd/tør filterpose, herefter kan vædsken genbruges. 
Systemet kan bruges i ovennævnte RONDA vådsugere. 
 

01272 Juhl P Støvsugerslange Antistatisk 38 mm. – sælges i metermål 
Passer til alle ovennævnte RONDA modeller. 

Pris pr. m kr. 49 ved rulle med 20 m. kr. 42.- pr. m. 
 

01269 Juhl P Støvsugerslange Antistatisk 32 mm. – sælges i metermål 
Pris pr. m. kr. 45.- Ved rulle med 20 m. kr. 35.- pr. m. 
  

01109 Juhl P Fladslange – afgangsslange til vandstøvsugere med 1 ¼” studs  
Pris  pr. m. kr. 38.- Der er kvantumspriser se www.juhlp.dk 
 
 

Vi bygger din RONDA med det tilbehør der passer til netop dit behov 

Alle priser er vejledende - Se altid dagspriser på 

www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/ronda-w-d-961p.html


 
 
 

01142 Juhlius RONDA Tagrenserstøvsuger 
 

Denne støvsuger er udviklet specielt til tagrensere, tagdækkere og andre med behov for en støvsuger 
med ekstra kraft og knivpumpe til knusning - udpumpning af meget urent vand. 

   
Støvsugeren er velegnet til tilkobling til tagnedløb eller spec. suge - mundstykke til tagrender. 

Den kraftige knivpumpe sørger for findeling af mos og andre urenheder fra tagrensning, 
inden det snavsede vand sendes videre til filterkassen. 

 
 
Data: 

• Motor:  2 x 1200 w 

• Motorer kan startes separat 

• Sugeeffekt 425 w 

• Vacuumkontrol ( slår fra ved overbelastning ) 

• HOMA Rustfri knivdykpumpe 
• Overbygning m/microfilter ( til beskyttelse af motorer fra  

• urenheder i det opsugede materiale ) 

• Storz kobling til afgangsvand 1,5” = 38 mm. fast slange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Støvsugeren leveres uden slanger og andet tilbehør. 

Tilbehør kan leveres efter behov og ønsker. 
 
 

Vi anbefaler 38 mm. sugeslange fra tagrender og 38 mm. afgangsslange. 
Ved brug af rør og suge mundstykker bruges standard 38 mm. tilbehør. 

 

01272 Juhl P Antistatisk støvsugerslange 38 mm. sælges pr. m. op til 20 m. 
01056 Slangemuffe mod rør. 
01087 Beholdermuffe  
01058 Støvsugerrør 38 mm. 
01083 Vandmundstykke V 370 

01267 Juhlius Mixfilter  

58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange 38 mm. 
 
Da maskinen er uden tilbehør, kan du selv tilkøbe de dele netop du har brug for. 
 

                                 www.juhlp.dk 

http://www.juhlp.dk/
http://www.juhlp.dk/shop/v-370-vandmundstykke-405p.html
http://www.juhlp.dk/shop/slangemuffe-38-mm-409p.html


 

Juhlius TAGRENDE RENSER SYSTEM 
 

Vi kan nu levere et komplet system til tagrenderensning. 
 

Systemet består af en kraftig Juhlius RONDA 520 Specialstøvsuger og 
50 mm. rør i kulfiber, som kan sammensættes op til 16,2 m. 
Herpå sættes suge-mundstykke til opsugning af skidtet i tagrenden. 
Systemet kan også anvendes til rengøring i høje bygninger, da der kan sættes 
forskellige mundstykker på kulfiberrørene. 
 
 

Data Støvsuger: 
Motor 3 x 1000 w. 
230 volt. 
Opstart 1 – 2 motorer 
Slamfilter til beskyttelse af motorer 
Dobbeltbund og bundtømning for væske 
Opsamlingssæk med snoreluk 
Store kørehjul 
6 m. Superflex sugeslange ø 50 mm. med muffer. 
 

Sugerør og muffer: 
Kulfiberrør i stykker af 1,5 m. ø 50 mm. 
Diverse mundstykker til forskellige opgaver. 
 
Rørene forlænges til den ønskede længde – op til 16,2 m. 
Lad aldrig kulfiberrørene falde hårdt til jorden, da de 
herved kan sprænges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

01327 Juhlius Tagrenderenser startsæt 6.6 m. kr. 19.500.- Tilbud kr. 18.500.- 

01328 Juhlius Ekstra kulfiberrør 1.5 m. kr. 1200.- 

01330 Juhlius Trådløs kamera med monitor kr. 5895.- 

01326 Juhlius Net opsamlingspose med snoreluk pr. stk. kr. 15.- 

 

www.juhlp.dk 



 

41013 Juhlius - Sprintus N 51/1 KPS                      

med lænsepumpe 
 

All – round vandstøvsuger med indbygget lænsepumpe 
Til brug ved skybrud - vandskader og tømning af oversvømmede kældre. 

Kan desuden anvendes til tømning af bassiner og havedam mm. 
 

Meget velegnet til skadesfirmaer, boligforeninger og beredskab. 
Den mindste på markedet og derfor velegnet til servicebilen. 

Tekniske data: 
 
Strøm   230-240 v 
Motor   1200 w 
El - tilslutning  800 w 
Ledning   10 m.  
Tank størrelse 55 l. 
Størrelse   630x450 
Sugeslange  6 m. 
Afgangsslange 10 m. 
Støj  70 dB 
Netpose til store urenheder 
 

Der medfølger diverse tilbehør – rør og mundstykke. 
 

Kr. 5.999.- 
 

                 41020 Sprintus Ketos 81/2K 
 
Vi har testet denne støvsuger og 
det er absolut en af de bedste i klassen. 
 
Nyeste teknologi: 
KETOS udnytter den nyeste teknologi 
og har overlegen ydeevne 2600 w. samt  
stor beholder på 80 l. 
 
Med PET filter og pose klarer den også selv fint støv. 
 
Tør - våd støvsuger til professionelle 
rengøringsselskaber, skadesfirmaer og 
fødevareindustrien. 
Patentanmeldt Cyklon Vand 
separationssystem. 
 
Leveres komplet med tilbehør klar til brug. 

Se alle data på www.juhlp.dk 

 

Kr. 5199.- 
Vi kan levere hele Sprintus rengøringsprogram 
 



 
 

Algebehandling med AlgeFri N Proff - koncentreret 
Produktet er godkendt af miljøstyrelsen til algebehandling på hårde og stråtage. 

Anvendes desuden på facader, fliser, fortove terrasser mm. 
 
 

07073 AlgeFri N Proff 20 l. 
Juhl P pris kr. 1130.- 
Der ydes kvantumsrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk 
 
Vi anbefaler tilsætning af skummiddel, som forlænger liggetiden og samtidig 
reduceres spildet, som i dag skal opsuges. 
Overskydende middel skal opsuges fra tagrenden – må ikke udledes i afløbet. 

Juhl P har den færdige løsning – se andet sted i brochuren. 
 

07090 Juhlius Skumtilsætning 10 l.  

Juhl P pris kr. 359.-  
Der ydes kvantumrabatter ved flerkøb – se www.juhlp.dk 
 
Da nyere tagrender af zink og kobbertagrender kan misfarves af midlet, bør disse afdækkes. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07086 Flydende PH 14 grovrens 
Virker mod flisepest                    5 l. kr.   140.- 
Se vejledning www.juhlp.dk 
 

07094 Juhl P FacadeClean koncentrat       5 l. kr.   160.- 
Benzalkoniumklorid 50 % 

Kvantumsrabatter ved større mængder se www.juhlp.dk 
Fjerner snavs fra facader, fliser, stakit, mm. 
Ikke godkendt middel til tage. 
Produktet må ikke udledes til afløb – kloaksystem. 
 

58088 Juhlius Tagrendesug m/ 6 m. slange og muffer 38 mm. 
Kobles på egnet vandstøvsuger feks. Ronda 500 – 550 - Sprintus KETO 

Juhl P Tilbud kr. 550.- 
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07073 AlgeFri N Proff Koncentreret 
AlgeFri N Proff kan anvendes til tage, facader fliser, fortove, terrasser og stråtage. 

 
Produktet er godkendt af miljøstyrelsen til tage. 

 
Produktet leveres i dunke med 20 l. koncentreret. 
I Håndsprøjte: 
Normal blanding 1 – 20. 
 
 
Højtrykssprøjte med tank: 
Som hovedregel skal der efterlades min. 1 l. AlgeFri N Proff 
pr. 200 kvadratmeter tag. 
Blanding dog ikke mindre end 1 l. til 100 l. vand 
Dvs. der udsprøjtes minimum 0,5 l/ m2. 
Blanding tilpasses efter begroning, udstyr og påføringsmetode.  
  
Vi anbefaler Juhlius skumlanse til påføring, da du her undgår de små flyvende partikler. 
Produktet skummer ved tilsætning af skumkoncentrat , og du kan bedre styre forbruget og undgå alt for meget i 
tagrenden, som skal suges op. 
 

Vi anbefaler Juhlius Skumkoncentrat til AlgeFri N Proff, som forlænger 
liggetiden på særlig meget begroede tage og overflader. 
 

07089 Juhlius Skumkoncentrat 2.5 l. 

07090 Juhlius Skumkoncentrat 10 l.  
Blanding 0,5 – 1 l. pr. 100 l. til færdigblandet AlgeFri N Proff 
 

Maling af taget: 
Taget sprøjtes med AlgeFri N Proff mindst 8 dage før det skal males. 
Før grunding og maling skal taget afrenses - vaskes med højtryksrenser. 
Taget kan herefter grundes og males efter malingleverandørens anvisning. 
 

Anbefalede personlige værnemidler ved sprøjtning: 
Handsker -  briller/ ansigtsskærm - P – 2 maske. 

 
Metaloverflader:  
Tagrender og andet metal kan få misfarvninger af midlet og bør afdækkes.  
 
 
Undgå unødvendigt spild i afløb, så nedløb fra tage kobles fra og overskud opsamles og genbruges. 

Opsug overskuddet i vandstøvsuger med Juhlius sugesystem. 
Ved brug af RONDA eller Sprintus vandstøvsuger med spec. filterpose kan overskuddet genbruges.
  
 
Brug egnet sprøjteudstyr, så spild undgås.  
Husk altid rensning af sprøjteudstyr efter brug med vand. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Juhl P NOWO Dry WB Imprægnering 
Til facader, tage og fliseimprægnering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi anbefaler Juhl P Tryktank til påføring af større arealer.  
Vi fører nu spraytanke i rustfrit stål til lettere og ensartet påføring. 
Systemet er meget velegnet til sprøjtning af både facader og belægninger. 
 

73045 Juhl P Spraytank Rustfri 24 l. 8 bar kr. 4995.- 

61080 Juhl P Spraytank Rustfri 50 l. 8 bar kr. 5995.- 
Vi anbefaler rustfri spraytanke, som tåler kemi uden at misfarve væsken. 
Tankene kan bruges til forskellige formål – Imprægnering, algemidler, 
plantegift, flisepestrens oma. 
Skal altid vaskes igennem med vand efter brug. 
 

Tankene tilpasses på vort eget værksted:  
Leveres med 15 m. Flex slange, lanse med fladdyse,  
manumeter, kuglehane, sikkerhedsventil og koblingsnippel. 

 

61072 Juhl P Teleskoplanse til Spraytank 100/200 mm. 
Særlig velegnet til imprægnering af facader, algebehandling mm. 
Pris incl. dyse kr. 1198.- 

 
Alle kompressorer kan anvendes:  
Vi kan tilbyde en lille bærbar kvalitets kompressor fra KGK 
 

25113 KGK Batair Kompressor              kr.1695.-  
26072 KGK Trykluft spiralslange 6 m.  kr.  198.-  
 
 

Når du imprægnerer med Juhl P NOWO Dry WB beskytter du dit hus, tag 
fliser mm. mod de store mængder vand fra skybrud og kraftigt regnvejr. 
Efter imprægnering kan din facade ikke suge vand, men 
tillader den fugt der er i facaden at komme ud. 
 
Husk afdæk vinduer og glaspartier. 
Produktet kan mattere glas.  
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Sikkerhedsudstyr og diverse tilbehør 
 
23034 Profile 40 Halvmaske  
Til P3, A2 og andre combi filtre med 40 mm. forskruning. 
 
Pr stk. kr. 383.- 
 

23012 Pro 2000 Partikelfilter P3 
Velegnet ved sprøjtning med AlgeFri N Proff, Juhl P Imprægnering,  
skimmelsanering og andre fine støv/dråbe partikler. 
Til hel, halv og turbomasker. 
 
Pr. stk. kr. 67.- 
 

23033 Profile A2 Kulfilter  
Aktivt kulfilter til organiske dampe fra opløsningsmidler mm.  
Til hel, halv og turbomasker. 
 
Pr. stk. kr. 80.- 

 
23036 Maske med ventil 3M FFP2 10 stk. 
Masken er egnet til fint støv og ugiftig sprøjtevædske feks. 
AlgeFri N og Juhl P Imprægnering. 
 
Pris pr. pakke kr. 255.- 
  
 

23039 Sol - Vex Nitril handske str. 11   
Universalhandske som tåler opløsningsmidler. 
 
Pr. par kr. 17,25 
 

23041 Clerway Ansigtsskærm 
Til beskyttelse af ansigt/øjne ved sprøjtning af tage og facader. 

 
Pris kr. 181.- 
 

_________________________________________________ 
Vi tager forbehold for prisændringer – se altid dagspris på 

www.juhlp.dk 
 

Priserne er excl. moms og levering – fragtfri grænse er kr. 5000.- dog undtagelser 
 

Der kan betales med Dankort/ Visa/Dankort og bankoverførsel. 
Lagervarer betalt med dankort afsendes normalt indenfor 1 – 3 dage, hvis bestillingen 

er foretaget om formiddagen. 
 

Bankoverførsel – offentlig - elektronisk faktura 1 – 2 dage 
Specialfremstillede varer – anlæg er netto kontant. 

 

Kontooprettelse nye kunder 
Der tages normale kreditoplysninger og vi sender faktura til forudbetaling, hvis kreditoplysningerne ikke 

er tilfredsstillende eller ved firmaer hvor vi ikke kan få oplysninger på. 
KONTANT handler er altid hurtigst, da vi her ikke skal søge kreditoplysninger. 

 

Nuværende kunder bestiller som normalt 
Kontakt:  Tlf. 20836101 – E – mail post@juhlp. 

http://www.juhlp.dk/
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