Datablad

V7 BEZEM-SET
Rugbesparende, lichte bezem-set van proWIN bestaande uit een STAAND BLIK met flexibele scharnier en
steel en een verstelbare MINIBEZEM met V7-borstelharen met individueel in te stellen telescoopsteel.

Producteigenschappen
De proWIN V7 MINIBEZEM beschikt over speciale, flexibele V7 borstelharen. Deze maken het mogelijk
om ook de kleinste vuildeeltjes zoals o.a. stof, haar of vloeistof snel en eenvoudig op te vegen. De
elektrostatische lading bindt de deeltjes aan het borstelmateriaal en maakt effectief reinigen mogelijk
zonder dat er veelvuldig geveegd hoeft te worden. De van borstelharen voorziene borstelkop is verbonden
met de telescoopsteel door middel van een 3-traps hoekverbinding. Zo kun je afhankelijk van de helling
van de vloer en de reinigingspositie zorgen voor een optimale stand van de borstelharen op de
ondergrond. Zelfs de kleinste deeltjes blijven niet meer liggen en uw oppervlakken worden snel en
zonder al te veel moeite schoon. Door omhoog- en vast te draaien kan de telescoopsteel, afhankelijk van
de lichaamslengte of toepassing, individueel ingesteld worden.
Het proWIN V7 STAAND BLIK in driehoekvorm is gemaakt van gemakkelijk te reinigen, hoogwaardig
kunststof, heeft een brede, dunne rubberstrip en een verhoogde rand rondom. De bevestigde rubberstrip
is elastisch en loopt bij de rand schuin af. Hierdoor ligt de strip optimaal tegen de vloer en kunnen zelfs
de kleinste stofdeeltjes moeiteloos en veilig op het blik geveegd worden. De verhoogde rand voorkomt dat
het opgenomen vuil van het blik afvalt (trechterfunctie). Het werkblad wordt door middel van een
scharnier verbonden met de steel. Zo kan het blik in verschillende kantelhoeken als veilig opnamevlak
fungeren. Zo kunt u vuil of vloeistof ook rechtop staand, zonder te bukken, opruimen.
Door het werkblad uit- of in te klappen kan de proWIN V7 BEZEM-SET plaatsbesparend opgeborgen
worden. De bijgeleverde clip maakt het mogelijk om de beide delen (V7 MINIBEZEM en V7 STAAND BLIK)
aan het steelgedeelte vast te maken. Met behulp van de openingen aan het uiteinde van de beide stelen
kunt u ze probleemloos aan een haak bevestigen.

Toepassingsbereik
Deze proWIN V7 BEZEM-SET is optimaal geschikt voor het vegen van kleinere oppervlakken of in nissen.
Ideaal geschikt voor verschillende soorten vloeren binnen en buitenshuis (parket, laminaat, marmer,
tegels, tapijten, terrasplanken, traptredes, stoepen, opritten en gazons en nog veel meer). Zowel in het
droge- als in het natte bereik maakt deze set rugbesparend werken zonder te bukken voor u mogelijk.
Ook vloeistof kan moeiteloos weggeveegd worden.

Toepassing
Beweeg de V7 MINIBEZEM altijd met de V-opening in de richting van het vuil. Zo bereikt u zonder grote
druk een optimaal en snel resultaat. Door te draaien kunt u de 2-delige telescoopsteel individueel
instellen en vastzetten op de door u gewenste lengte. Buig de steel van het V7 STAAND BLIK licht naar
voren en pas het zo met de flexibele rubberstrip ideaal aan de ondergrond aan. U kunt nu het vuil of de
vloeistof gemakkelijk met de MINIBEZEM op het werkblad van het V7 STAAND BLIK vegen. Klop de V7
MINIBEZEM na gebruik licht af en maak het V7 STAAND BLIK indien nodig schoon.
Belangrijk:
Plaats het V7 STAAND BLIK niet rechtstreeks op de rubberstrip om vervorming te voorkomen.
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Reinigingsinstructies
V7 MINIBEZEM: gewoonlijk is licht uitkloppen voldoende als reiniging. Mochten er vuildeeltjes aan de
borstelharen vastzitten, dan kunnen deze probleemloos met water of met toevoeging van een milde
reiniger (b.v. proWIN ALLESKUNNER) gereinigd worden.
V7 STAAND BLIK: afborstelen of afvegen om te reinigen. Hiervoor kan probleemloos water, maar ook een
mild reinigingsmiddel (b.v. proWIN ALLESKUNNER) gebruikt worden.

Materiaal
V7 MINIBEZEM: borstel gemaakt van synthetisch rubber, TPE (thermoplastisch elastomeer) en bovenkant
gemaakt van PP (polypropyleen), 2-delige telescoopsteel van staal, lengte 63 cm, in te stellen tot 110 cm
V7 STAAND BLIK: werkblad gemaakt van PP, rubberstrip van TPE, steel gemaakt van staal met een totale
lengte van 88 cm

Kleur
Roze met zwart

Reserve onderdelen
Rubberstrip is als reserve onderdeel verkrijgbaar.
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