WATERGELEIDENDE STELEN

POWER BORSTEL
On top:
Swivel f unctie en
power bristle
technologie

NIEUW

Uitstekend tot in het kleinste detail: een volledig
geoptimaliseerd borstelconcept bereidt je voor op bijna
elke uitdaging.
• Slim waterverdeelsysteem
• Innovatieve borsteltechnologie
• Nauwkeurige reiniging tot in de kleinste hoekjes
• Ultieme reinigende prestaties voor perfecte resultaten

POWER BRISTLE TECHNOLOGIE
Binnenste borstelharen met extreem goede reinigende
eigenschappen – vergelijkbaar met natuurlijke haren
Langere buitenste borstelharen voor goede
glij-eigenschappen – de borstel springt niet meer
hinderlijk op

ZACHTE STOOTRAND
De stoot- en randbeschermer van
zacht kunststof:
• Goede bescherming tegen krassen
en andere beschadigingen op
kozijnen
• Aanzienlijke geluidsreductie bij
contact met het gebouw
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Quality Tools for Smart Cleaning

RINSE BAR
De speciale strip met sproeikop is boven de borstel
gemonteerd en zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid
zuiver water precies daar wordt aangebracht waar
het nodig is voor krachtig spoelen en schone oppervlakken - effectiever dan ooit!
• Ideaal in combinatie met de zwenkfunctie
• Waterstralen, vanuit de in het midden van de
borstel ingebouwde nozzles, zorgen voor een
krachtige verwijdering van vuil

SWIVEL LOCK
Nog nooit was je sneller en nauwkeuriger tot in de
kleinste hoekjes - de zwenkfunctie is een geheel
nieuwe manier van reinigen met zuiver water tot
op de 1ste verdieping (6 m). Open de SwivelLock en
ervaar de voordelen:
• Dankzij de 180° vrij draaibare borstelsokkel kan het
oppervlak door het maken van een S-beweging met
de volledige borstel worden gereinigd
• Vergroot het werkgebied – optimaal voor het
reinigen vanaf steigers of gondels
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nLITE® POWER BORSTELS

nLITE® POWER BORSTEL COMPLEET

nLITE® POWER BORSTEL COMPLEET

–G
 roene gespleten borstelharen voor perfecte reinigingsresultaten en een
langere levensduur
– Speciale strip met sproeikop boven de borstel voor krachtig spoelen
– Inclusief slang met snelkoppeling

– Grijze ongespleten borstelharen voor maximale reinigingsprestatie en perfecte
glij-eigenschappen
– Speciale strip met sproeikop boven de borstel voor krachtig spoelen
– Inclusief slang met snelkoppeling

Art. Nr.

Afmeting

Borstelharen

VPE

Art. Nr.

Afmeting

Borstelharen

VPE

NFK28

28 cm

gespleten (groen)

1

NUK28

28 cm

ongespleten (grijs)

1

NFK41

41 cm

gespleten (groen)

1

NUK41

41 cm

ongespleten (grijs)

1

nLITE® POWER BORSTEL BASIS

nLITE® POWER BORSTEL BASIS

–G
 roene gespleten borstelharen voor perfecte reinigingsresultaten en een
langere levensduur
– In het midden van de borstel ingebouwde nozzles voor een krachtige verwijdering van vuil
– Inclusief slang met snelkoppeling

– Grijze ongespleten borstelharen voor maximale reinigingsprestatie en perfecte
glij-eigenschappen
– In het midden van de borstel ingebouwde nozzles voor een krachtige verwijdering van vuil
– Inclusief slang met snelkoppeling

Art. Nr.

Afmeting

Borstelharen

VPE

Art. Nr.

Afmeting

Borstelharen

VPE

NFF28

28 cm

gespleten (groen)

1

NUF28

28 cm

ongespleten (grijs)

1

NFF41

41 cm

gespleten (groen)

1

NUF41

41 cm

ongespleten (grijs)

1
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