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Voordelen
 ‚On the spot‘ vlekverwijdering
 Roestvaste Inox steel
 Voor een te reinigen vloeroppervlak van ca. 75m² 
 Geen gesleep met zware emmers
 Gemakkelijk te verwijderen sproeikop
 Compact, dankzij geïntegreerd waterreservoir
 Eenvoudig in gebruik
 Ergonomisch - lichtgewicht systeem
 Kleurcodering
 Te combineren met alle vloerreinigingsystemen van Vileda   

  Professional

Specificaties
 Lengte: 145cm
 Gewicht leeg: 580 gr - Gewicht gevuld met water: 930 gr
 Tankcapaciteit: 350 ml
 Materiaal steel: RVS, PP 

Productomschrijving
SprayPro Inox is het meest compacte, professionele vloerreini-

gingsysteem voor het reinigen van alle soorten harde vloeren. Vul 
de steel met water of reinigingsoplossing, plaats de mop onder 
het frame en u kunt beginnen. Emmers water kunt u achterwege 
laten evenals spoelen en uitwringen van de moppen. Kleur- 
codering stickers en een maatbekertje worden meegeleverd.

Toepassing
Droog, vochtig of nat? Wasbare moppen of Single Use? U kiest. 

SprayPro Inox is te combineren met alle vloerreinigingsystemen 
van Vileda Professional. 

SprayPro Inox is een ‚startklaar‘ systeem voor het reinigen van 
kleine ruimtes, een snelle tussendoorreiniging en vlekverwijdering. 
Enkele voorbeelden zijn winkels, tankstations, banken, kantoren, 
sanitair, trappenhallen. Een snel en eenvoudig vloerreiniging- 
systeem dat weinig tot geen uitleg vereist en daarom ook zeer 
geschikt voor non-professionals.

Gebruik
Vul de meegeleverde maatbeker met water of een reinigings- 

oplossing. Giet de vloeistof en sluit de dop. Voor een extra 
bevochtiging knijpt u nogmaals in de trigger. Is de mop vuil, dan 
vervangt u hem voor een schone. De vuile mop gaat in de was of, 
als u een Single Use mop gebruikt, gooit u de mop weg.

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

151514  SprayPro Inox steel Inox 145 cm 1 6 151515

138621 ClickSpeed frame Blauw 40 cm 1 10 138622

146963 UltraSpeed Pro frame Blauw 40 cm 1 10 147593

137878 Swep Duo Plus frame Blauw 50 cm 1 10 137879

151209 Express ProV frame Aluminium 40 cm 1 10 151233

ClickSpeed UltraSpeed Pro Swep Duo Velcro
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 


