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Als Belgisch fabrikant met meer dan 35 jaar ervaring is SOLID+ je 
betrouwbare aanspreekpunt voor een professionele, industriële 
hogedrukreiniger, die moeiteloos aan al je noden tegemoetkomt. 

Niet alleen zorgt de hoogwaardige en bestendige kwaliteit van onze 
toestellen ervoor dat je er de zwaarste klussen mee trotseert, ze 
garandeert ook dat je dit keer op keer opnieuw kunt doen, dankzij 
het bijzonder lang leven dat onze hogedrukreinigers beschoren is.

SPECIALIST IN 
HOGEDRUKREINIGERS
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PG-S
Koudwater - Elektrisch

Geleverd zonder toebehoren.

PG-S130/10SP

CUBE HDE-S

Deze elektrische koudwater hogedruk-
reiniger is voorzien van een roestvrij 
stalen frame. 

Bovendien is hij afgewerkt met een roest-
vrij stalen beschermkap met lanshouder. 
Bijkomend pluspunt van deze machine 
zijn de anti-flat banden. 

Dit type hogedrukreinigers kan zowel ge-
bruikt worden in de privésector als door 
een professional. 

De CUBE maakt gebruik van de PG-S 
technologie. Hij is voorzien van een roest-
vrij stalen frame wat hem compact en 
draagbaar maakt.

Deze hogedrukreiniger beschikt over pro-
fessionele accessoires dewelke hem 
gebruiksvriendelijk maken en een lange 
levensduur ondersteunen. 

Deze machine wordt vaak gebruikt door 
professionele vakmannen binnen de bouw-
sector. 

CUBE130/10SP

130 bar 10 l/min
600 l/u

230 volt
13.1 A

150 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
9.2 A

Art.nr: CUBE130/10SP

Art.nr: CUBE150/15SP

Deze pompgroep biedt een scala aan    
mogelijkheden. Men vindt deze hogedruk-
reinigers vaak terug in een grotere instal-
latie. 

Daarnaast kan hij ook bevestigd worden 
tegen muren of gemonteerd worden in een 
frame.

De combinatie van druk en debiet maakt 
hem algemeen toepasbaar voor o.a. het 
reinigen van wagens, harde ondergronden 
en alle andere algemene reinigings-
werken.  

130 bar 10 l/min
600 l/u

230 volt
13.1 A

150 bar 15 l/min
900 l/u

400 Volt
9.2 A

Art.nr: PG-S130/10SP

Art.nr: PG-S150/15SP

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 Volt
12.2 A

Art.nr: PG-S200/15SP

130 bar 10 l/min
600 l/u

230 volt
13.1 A

150 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
9.2 A

Art.nr: HDE-S130/10SP

Art.nr: HDE-S150/15SP

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: HDE-S200/15SP

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

HDE-S150/15SP
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HDE-S.1

Zoals de naam reeds doet vermoeden is 
de HDE-S.1 het grotere broertje van de 
HDE-S. 

Hij beschikt over dezelfde componenten 
en werd geüpdatet met een handige 
slangoproller. 

Dit type hogedrukreiniger beschikt stan-
daard over een langere hogedrukslang, 
zijnde 15 meter. Op vraag van de klant kan 
deze zelfs tot 25 meter verlengd worden.

Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest 
kwaliteitsvolle materialen. 

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het 
gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produce-
ren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de 
gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type PG-S, CUBE, HDE-S en 
HDE-S.1 zijn uiterst geschikt voor regelmatig tot intensief gebruik. 

KOUDWATER 

Regelmatig tot intensief gebruik

130 bar 10 l/min
600 l/u

230 volt
13.1 A

150 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
9.2 A

Art.nr: HDE-S130/10SP.1

Art.nr: HDE-S150/15SP.1

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: HDE-S200/15SP.1

Geleverd met 15 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

HDE-S150/15SP.1

Elektrisch
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PG
Koudwater - Elektrisch

Geleverd zonder toebehoren. 

PG200/15SP

ST-E

ST-E staat voor stationaire koudwater 
hogedrukreiniger  elektrisch. Zoals de 
naam reeds doet vermoeden dient deze 
hogedrukreiniger op een vaste plaats ge-
monteerd te worden. 

De machine is uitgerust met een roestvrij 
stalen frame en beschikt over een extra 
grote aanvoerfilter. 

Dit type hogedrukreinigers zijn o.a. toe-
pasbaar binnen de landbouw, truck-
cleaning, voedingsindustrie,... 

Dit wil zeggen dat het toestel zich, na het 
sluiten van het pistool, pas na enkele se-
conden zal uitschakelen.

Deze pompgroepen zijn een ware hulp 
voor de professionals werkzaam binnen de 
industrie, alwaar hogere kracht en debiet 
noodzakelijk zijn.

150 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
15.9 A

200 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
22.8 A

Art.nr: PG150/30SP

Art.nr: PG200/30SP

De PG is de eerste hogedrukreiniger bin-
nen het gamma voor intensief gebruik. Dit 
wil zeggen dat deze hogedrukreinigers en-
kel werken op drijfkracht (400 volt). 

Net zoals de PG-S is deze pompgroep 
ruim toepasbaar. Zo kunnen ze onderdeel 
zijn van grotere installaties of individueel 
gebruikt worden in een frame. Daarnaast 
kunnen ze ook bevestigd worden aan mu-
ren. 

De machines zijn, in tegenstelling tot die 
voor het regelmatig gebruik, uitgerust met 
een vertraagde start-stopfunctie. 

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12,2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: PG200/15SP

Art.nr: PG150/21SP

200 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
15.9 A

Art.nr: PG200/21SP

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12,2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: ST-E200/15SP

Art.nr: ST-E150/21SP

200 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
15.9 A

Art.nr: ST-E200/21SP

Geleverd zonder toebehoren.

ST-E200/20SP
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Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest 
kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het 
gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produce-
ren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de 
gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type PG en ST-E zijn uiterst 
geschikt voor intenstief gebruik.  

KOUDWATER 

Intensief gebruik

150 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
15.9 A

200 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
22.8 A

Art.nr: ST-E150/30SP

Art.nr: ST-E200/30SP

Elektrisch
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HDE
Koudwater - Elektrisch

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool. 

HDE200/15SP

HDE.1

Hogedrukreinigers van het type HDE.1 
hebben precies dezelfde kenmerken als 
de HDE. Echter werden ze bijkomend 
voorzien van een extra lange slang de-
welke gemakkelijk opgeborgen kan wor-
den op de haspel. Dit maakt hem extra 
geschikt om lange afstanden te over-
bruggen. 

Toepassingsgebied bij uitstek voor deze 
hogedrukreiniger is de landbouwsector. 
 

De HDE lijkt qua uitzicht op de HDE-S. 
Echter hun functies zijn verschillend. Zo is 
de HDE ontwikkeld voor intensief gebruik. 
De machine is uitgerust met vier anti-flat 
banden en een vertraagde start-stopfunc-
tie dewelke een langere levensduur bevor-
deren. 

De HDE is toepasbaar in o.a. de landbouw, 
truckcleaning, voedingsindustrie,...

150 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
15.9 A

200 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
22.8 A

Art.nr: HDE150/30SP

Art.nr: HDE200/30SP

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12,2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: HDE200/15SP

Art.nr: HDE150/21SP

200 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
15.9 A

Art.nr: HDE200/21SP

200 bar 15 l/min
900 l/u

400 volt
12,2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
12.2 A

Art.nr: HDE200/15SP.1

Art.nr: HDE150/21SP.1

200 bar 21 l/min
1260 l/u

400 volt
15.9 A

Art.nr: HDE200/21SP.1

Geleverd met 50 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

HDE200/21SP.1
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Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest 
kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het 
gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produce-
ren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de 
gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type HDE en HDE-1 zijn uiterst 
geschikt voor intensief gebruik. 

KOUDWATER 

Intensief gebruik

150 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
15.9 A

200 bar 30 l/min
1800 l/u

400 volt
22.8 A

Art.nr: HDE150/30SP.1

Art.nr: HDE200/30SP.1

Elektrisch
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Koudwater - Benzine

HDK-C HDK

De HDK werd opnieuw op een roestvrij 
stalen frame gemonteerd. Dit toestel ziet 
u vaak terug in de bouwsector o.a. bij het 
renigen van daken, gevels en opritten.

De levensduur van deze benzinegestuur-
de hogedrukreiniger wordt vergroot door 
de ingebouwde toerental regeling. Deze 
regeling zorgt ervoor dat de motor lang-
zaam blijft draaien zodra het pistool ge-
sloten wordt. Bijkomend werd de machi-
ne voorzien van een reductiekast en vier 
anti-flat wielen. 

Mogelijke optie: 
- Elektrische start
 

Bij de HDK-C werd het compacte formaat 
van de HDK-B gekopieerd. Deze hoge-
drukreiniger is door zijn grote voorfilter en 
reductiekast uiterst geschikt voor intensief 
gebruik. 
 
Met een debiet van 15 l/min is deze hoge-
drukreiniger inzetbaar in heel wat sectoren. 
Hij is een ware allrounder binnen de hoge-
drukreinigers. 

HDK-C180/15

HDK ULTRA

De HDK ULTRA is een extreem krachtige 
hogedrukreiniger dewelke opnieuw terug-
gevonden kan worden in de bouwsector. 
Meer bepaald bij het reinigen van daken, 
gevels en opritten. 

Het toestel is standaard uitgerust met een 
elektrische startfunctie. Verder werd er ook 
een tandriemaandrijving voorzien. Deze 
aandrijving zorgt ervoor dat er minder ver-
mogen verloren gaat.

HDK200/21SP HDK300/22

180 bar 15 l/min
900 l/u

9 pk

Art.nr: HDK-C180/15

200 bar 21 l/min
1260 l/u

13 pk

Art.nr: HDK200/21SP

250 bar 18 l/min
1080 l/u

13 pk

Art.nr: HDK250/18SP

300 bar 22 l/min
1320 l/u

20 pk

Art.nr: HDK300/22

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

300 bar 25 l/min
1500 l/u

20 pk

Art.nr: HDK300/25
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Onze koudwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest 
kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het 
gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produce-
ren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de 
gebruiker.

Koudwater hogedrukreinigers van het type HDK-B, HDK-C, HDK en 
HDK ULTRA zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik. 

KOUDWATER

Intensief gebruik

Benzine
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SILVER
Warmwater - Elektrisch - Diesel verwarmd

SILVER120/11

GOLD BASE GOLD

De GOLD hogedrukreiniger kan u zowel 
terugvinden in de automobielsector als in 
de veeteelt. Naast het reinigen van voer-
tuigen is deze machine uiterst geschikt 
voor het reinigen van stallen met een 
hoger debiet. 

Bovendien is het toestel uitgerust met 
een vlambewaking. 
Dit is een extra  branderbeveiliging waar-
door het toestel op een vaste plaats ge-
monteerd kan worden. 

Door het intensief gebruik is ook deze 
machine enkel beschikbaar in drijfkracht 
(400 volt). 

De GOLD BASE hogedrukreiniger is net 
zoals de SILVER hogedrukreiniger ideaal 
voor het reinigen van voertuigen. Al leent 
deze hogedrukreiniger zich meer tot het in-
tensieve gebruik. 

Dit maakt dat het toestel enkel verkrijgbaar 
in drijfkracht (400 volt).

GOLDB200/15

De SILVER hogedrukreiniger is ideaal voor 
het reinigen van voertuigen. Deze hoge-
drukreiniger bestaat uit een simpel ontwerp 
en wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige 
bediening. 

De machine is in twee types verkrijgbaar: 
netstroom (230 volt) of drijfkracht (400 
volt).

Regelmatig tot intensief gebruik

120 bar 11 l/min
660 l/u

Art.nr: SILVER120/11

50 kW230 volt
13.1 A

170 bar 13 l/min
780 l/u

Art.nr: SILVER170/13

50 kW400 volt
9.2 A

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: GOLDB200/15

70 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: GOLDB200/21

70 kW400 volt
12.2 A

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: GOLD200/15

70 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: GOLD200/21

70 kW400 volt
15.9 A

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

GOLD200/15
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GOLD PLUS

De GOLD PLUS is de meest ontwikkelde 
hogedrukreiniger van de GOLD-collectie. 

Deze hogedrukreiniger is uiterst geschikt 
voor werken alwaar een groter debiet 
noodzakelijk is. 

In vergelijking met het type GOLD beschikt 
deze hogedrukreiniger over een extra gro-
te brander. 

Om de veiligheid hiervan te optimaliseren 
werd het toestel uitgerust met een vlambe-
waking. 
Ondermeer door deze extra branderbe-
veiliging kan het toestel ook op een vaste 
plaats gemonteerd worden. 

Onze warmwater hogedrukreinigers worden gefabriceerd uit de meest 
kwaliteitsvolle materialen.

Bij de ontwikkeling van deze toestellen houden we rekening met het 
gebruik en de feedback van onze klanten en gebruikers. Zo produce-
ren wij machines op een kleinere schaal met vele pluspunten voor de 
gebruiker.

De SILVER warmwater hogedrukreinigers zijn vooral geschikt voor 
regelmatig tot intensief gebruik. 

Terwijl de warmwater hogedrukreinigers van het type GOLD BASE, 
GOLD en GOLD PLUS uiterst geschikt zijn voor intensief gebruik. 

WARMWATER

Intensief gebruik

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: GOLDP200/21

90 kW400 volt
15.9 A

200 bar 30 l/min
1800 l/u

Art.nr: GOLDP200/30

90 kW400 volt
22.8 A

Geleverd met 10 m hogedrukslang, lans en 
pistool.

GOLDP200/15

Warmwater - Elektrisch - Diesel verwarmd
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HDW-SERIE
Warmwater - Elektrisch - Diesel verwarmd

HDW200/15SP

Type 3: 

Een standaard HDW-uitvoering uitge-
breid met een roestvrij stalen watertank. 

Type 2: 

Een standaard HDW-uitvoering uitgebreid  
met een roestvrij stalen dieseltank. 

HDW200/15SP-D

De HDW stationaire hogedrukreiniger is 
ideaal voor het maken van een vaste  
reinigingsplek. 

Deze hogedrukreiniger bestaat uit een sim-
pel ontwerp en wordt gekenmerkt door zijn 
eenvoudige bediening. 

Standaard bezit deze unit geen vaste die-
seltank, maar kan hij aangesloten worden 
op een grote voorraadtank.

Een HDW-unit is beschikbaar in drie uit-
voeringen:

Type 1: de standaard uitvoering.

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: HDW200/15SP-O-T

HDW200/15SP-W-T

70 kW400 volt
12.2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW150/21SP-O-T

90 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW200/21SP-O-T

90 kW400 volt
15.9 A

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: HDW200/15SP-D-O

70 kW400 volt
12.2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW150/21SP-D-O

90 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW200/21SP-D-O

90 kW400 volt
15.9 A

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: HDW200/15SP-W-O-T

70 kW400 volt
12.2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW150/21SP-W-O-T

90 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW200/21SP-W-O-T

90 kW400 volt
15.9 A

Geleverd zonder toebehoren. Geleverd zonder toebehoren. Geleverd zonder toebehoren.
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HDW-G

Geleverd zonder toebehoren.

HDW-G200/15SP

HDW-G-C

Technisch is de HDW-G-C identiek aan 
de HDW-G. Dit toestel kenmerkt zich 
voornamelijk door een bijkomende roest-
vrij stalen omkasting.

De unit wordt tevens aangetuurd door 
gas om het water te verwarmen. 

 

Indien u als eindgebruiker beschikt over 
een gasinstallatie kan u ervoor opteren 
om  een HDW-G hogedrukreiniger aan te 
schaffen. 

Deze hogedrukunit wordt aangestuurd 
door gas voor de opwarming van het water.  
De unit, die beschikt over een roestvrij sta-
len frame, kan licht aangepast worden aan 
de noden van de eindgebruiker. 

Deze installatie kan binnen meerdere sec-
toren bruikbaar zijn. Denkt u maar aan de 
voedingsindustrie, petrochemie,... 

HDW-G200/15SP-C

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: HDW-G200/15SP

70 kW400 volt
12.2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW-G150/21SP

70 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW-G200/21SP

70 kW400 volt
15.9 A

200 bar 15 l/min
900 l/u

Art.nr: HDW-G200/15SP-C

70 kW400 volt
12.2 A

150 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW-G150/21SP-C

70 kW400 volt
12.2 A

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: HDW-G200/21SP-C

70 kW400 volt
15.9 A

Warmwater - Elektrisch - Gas verwarmd

Geleverd zonder toebehoren.

WARMWATER

Warmwater hogedrukreinigers van het 
type HDW, HDW-G en HDW-G-C zijn 
uiterst geschikt voor intenstief gebruik.  

Intensief gebruik

Elektrisch - Diesel  & Gas verwarmd



16

SKID-C
Warmwater - Diesel - Diesel verwarmd

De SKID-C is een autonome warmwater 
hogedrukunit in een gesloten roestvrij sta-
len behuizing en is tevens voorzien van 
handige heftruck sleuven.

De hogedrukunit wordt aangedreven met 
een oersterke Kubota D722 dieselmotor en 
is voorzien van de meest industriële com-
ponenten.

Met een regelbare druk is dit toestel een 
alleskunner. Bovendien kan ook de tempe-
ratuur elektronisch geregeld worden.

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: SKID-C200/21SP

90 kW19 pk

200 bar 30 l/min
1800 l/u

Art.nr: SKID-C200/30SP

90 kW19 pk

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: SKID-C200/21SP-1000

90 kW19 pk

200 bar 30 l/min
1800 l/u

Art.nr: SKID-C200/30SP-1000

90 kW19 pk

De SKID-C is ideaal voor het reinigen 
van straten, daken, gevels, riool, 
onkruid,... 

Mogelijke optie:
- 1000 liter watertank

Mogelijke optie: hogedruk HEET water!
De bovenstaande hogedrukunits zijn leverbaar met de aanpassing om HEET water te generen. 
Het gebruik van een waterstraal van 200 bar bij 150 °C is een recente ontwikkeling binnen de reinigingstechniek. 
Vuil en verontreiniging maken hierdoor geen kans.
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SKID

200 bar 21 l/min
1260 l/u

Art.nr: SKID200/21SP

90 kW19 pk

De SKID is een compacte hogedrukunit 
voor 1 en/of 2 gebruikers. 

Groot pluspunt aan deze machine is dat 
twee gebruikers gelijktijdig kunnen schoon-
maken zonder aan debiet te verliezen. 

Ideaal voor het reinigen van straten, 
daken, gevels, riool, onkruid,...

Door de ingebouwde drukregelaar zijn de toestellen ook uiterst geschikt voor het reinigen van poreuze oppervlaktes zoals: mo-
numenten, oude gebouwen of beelden die absoluut met voorzichtigheid en zorg moeten behandeld worden.

200 bar 30 l/min
1800 l/u

Art.nr: SKID200/30SP

2x 90 kW19 pk

200 bar 30 l/min
1800 l/u

Art.nr: SKID200/30SP.2

2x 90 kW19 pk

2 gebruikers

WARMWATER

Warmwater hogedrukreinigers van het 
type SKID-C en SKID zijn uiterst ge-
schikt voor intenstief gebruik.  

Intensief gebruik

Diesel - Diesel verwarmd
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VRS Excellent

Veilig alkalisch product voor het extra 
snel en contactloos reinigen van auto’s 
en vrachtauto’s. Zorgt tevens voor een 
mooie glans.

Verpakking:
20 liter
200 liter
1000 liter

Alles draait om details, wat betreft reinigingsmiddelen. 

Op het gebied van kwaliteit en efficiëntie bijvoorbeeld, maar ook als 
het gaat om veiligheid en duurzaamheid. 

Wees gerust SOLID+ heeft oog voor deze details!

REINIGINGSPRODUCTEN

Truck Clean Power

Alkalisch product voor het extra snel en 
krachtig reinigen van auto’s en vrachtau-
to’s. Tevens geschikt als alkalische 
velgenreiniger.

Verpakking:
20 liter
200 liter
1000 liter 

ALS 50

Hoogeconcentreerd ongeparfumeerd
product voor het reinigen van alkalisch 
bestendige oppervlakken in o.a. (vlees-
verwerkende) industrie.

Verpakking:
20 liter
200 liter
1000 liter

Floor cleaner

Geconcentreerd, laagschuimend, gepar-
fumeerd neutraal reinigingsmiddel voor 
het reinigen van vloeren. Ideaal voor 
gebruik in schrobzuigmachines en voor 
handmatig gebruik op alle waterbesten-
dige oppervlakken.

De vloerreiniger is geschikt voor alle 
typen waterbestendige harde vloeren 
en is zo samengesteld dat het vloeren, 
behandeld met polymeercoating, niet 
aantast. 

Het product is tevens geschikt voor ge-
bruik in combinatie met microvezel. 

Verpakking:
2 x 5 liter
20 liter

R&D

Reinigingsproduct voor het vernieuwe 
van bumpers en autobanden. 

Verpakking:
2 x 5 liter

Wash & Wax

Hoogeconcentreerd ongeparfumeerd
product voor het reinigen van alkalisch 
bestendige oppervlakken in o.a. (vlees-
verwerkende) industrie.

Verpakking:
20 liter

VRS100

Geconcentreerd, krachtig zuur product 
voor het doeltreffend verwijderen van 
vuil, kalk en roest op RVS en zuurbesten-
dige oppervlaktes. Geeft aluminium een 
vernieuwde uitstraling.

Verpakking:
20 liter
200 liter
1000 liter

Top Dryer

Geparfumeerd product voor het optimaal 
drogen van alle voertuigen.

Verpakking:
20 liter

Top Polish

Sterk geparfumeerd product voor het 
hoogwaardig drogen van lakken. Bevat 
polymeren die zorgen voor bescherming 
en hoogglansresultaat op alle lakken.

Verpakking:
20 liter
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WWW.SOLID-PLUS.BE

VRS+ - John Cockerillstraat 29 - 3920 Lommel - info@solid-plus.be
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