REACH & WASH
HOGER
SNELLER
VEILIGER

“Een goed getraind Reach & Wash
team van 2 personen reinigt per
dag dezelfde oppervlakte als 6
personen met ladders.

“

HOGER
SNELLER
VEILIGER

MODERN RAMEN EN ZONNEPANELEN WASSEN
Vandaag is ramen en zonnepanelen wassen
een uiterst efficiënte zaak; met zachte borstels op
telescopische stelen met waterdoorvoer wast men
vensters vanop de veilige begane grond. Deze
professionele watergevoede borstels zijn vervaardigd
uit zuiver nylon van de hoogste kwaliteit.
Terwijl een zachte borstel het vuil losmaakt van het
glas, spoelen sproeiers met puur water het vuil weg.
Het pure water reinigt niet alleen efficiënter, maar
na het drogen heeft men ook geen vlekken van
opgedroogde waterdruppels aangezien er geen
onzuiverheden zitten in het pure water.
RESIDENTIELE OPLOSSINGEN
Het systeem is ontworpen voor plaatsen waar
werken met ladders moeilijk is zoals bij het
schoonmaken van glaspartijen en zonnepanelen bij
privéwoningen en serres.
INDUSTRIELE OPLOSSINGEN
Ideaal voor bedrijfsgebouwen en werven met hoge
en moeilijk te bereiken glaspartijen/zonnepanelen.
MILIEUVRIENDELIJKE TOEPASSING
Door de sediment filter wordt meer dan 2/3
afvalwater teruggestuurd naar de osmose filter waar
onzuiverheden uit het afvalwater worden gefilterd
zodat dit teruggecirculeerd kan worden. Uiteindelijk
vloeit slecht 1/5 afvalwater naar de riool. Een uiterst
ecologisch en economisch systeem dus.
Bovendien, in het pure water dat wordt gebruikt,
komen geen detergenten noch chemicaliën voor.

VOORDELEN VAN ALLE AARD
• efficiëntere en snellere
reiniging t.o.v. de
conventionele methodes
• ramen, zonnepanelen, luifels,
veranda’s, garagepoorten,
publi-en verkeersborden...
enz., kunnen vlekvrij gereinigd
worden
• geen gebruik van ladders of
hoogtewerkers
• mogelijkheid om hoger te
werken dan met ladders
• eenvoudig gebruik over
gazons, bloemenperken,
heesters, enz.
• kozijnen en kaders worden
samen met het glas gereinigd
• behoudt van privacy voor de
verdiepingen
• gebruik in alle
weersomstandigheden;
resultaat is steeds verbluffend
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