
MEER DAN EEN STOFZUIGER 
DE PROWIN WIN-I



De win-i is een eersteklas reinigingssyteem met verschillende 
toepassingsmogelijkheden, alles samengebracht in één pro-
duct. 
Hij reinigt o.a. matrassen en is door zijn waterfilterings- 
systeem zeer geschikt voor astma patiënten en mensen met 
allergieën.

Het energiezuinige apparaat biedt door de speciale water- 
filter nog meer voordelen: geen stofontwikkeling bij het  
water verversen omdat nat stof niet terug in de lucht dwarrelt  
zoals bij reguliere stofzuigerzakken het geval is. Bij het stof- 
zuigen wordt zelfs het fijnste stof (behalve roet en fijnstof) in de  
watertank verzameld en dat blijft ook daar, dit wil zeggen dat 
bij gebruik van het apparaat het stof er niet aan de achterkant 
weer uitgeblazen wordt, zoals dit wel bij gewone stofzuigers 
gebeurt. 
 
Water is de meest natuurlijke en beste filter die hiervoor  
gebruikt kan worden. Een volledig ecologisch en economisch 
apparaat.

MEER DAN SCHOON



Afvoeradapter
De afvoeradapter biedt door de zuig/blaasfunctie van de win-i de mogelijkheid om lichte 
verstoppingen in badkuipen, douches of wasbakken milieuvriendelijk, zonder extra reini-
gingsmiddel, op te lossen. Dek de overloop s.v.p. met een doek af!
N.B.: laat na het doorblazen ruim water door de afvoer lopen om de ontwikkeling van nare 
luchtjes te voorkomen. 
Als u de slang wil reinigen na gebruik, spoel deze dan door met warm water met daaraan 
toegevoegd proWIN PURE AIR en laat deze daarna hangend drogen. 

Opblaaskoppeling met smalle buis
Blaasfunctie (watertank vullen):
Het opblaastuitje is vooral geschikt voor het opblazen van luchtbedden, peuterbadjes en 
dergelijke. 
Zuigfunctie (watertank vullen):
Door de lange en flexibele buis wordt reinigen achter radiatoren en in lastige tussenruim-
tes kinderspel (zoals b.v. de middenconsole en de stoelrails in de auto).

 
Handturboborstel (elektronisch aangedreven, alleen in combinatie met de slang van de 
elektroborstel te gebruiken)
De handturboborstel kan rechtstreeks op de handgreep of op de telescopische buis ge-
plaatst worden. De borstel is ideaal voor het reinigen van bekleding, matrassen, auto inte-
rieurs, trappen met stoffen bekleding en krabpalen. Door de elektrische aandrijving wordt 
een extreem hoog gecombineerd zuig- en borstelresultaat bereikt.
 
 
Handturboborstel (lucht aangedreven)
Deze handige borstel is geschikt voor het zeer gemakkelijk en grondig stofzuigen van  
bekleding, autostoelen etc. De roterende borstel wordt door de luchtaanvoer aangedreven 
en is extreem handig. Door de geïntegreerde voegenzuigmond zijn dit twee borstels in 
één. De geïntegreerde voegenzuigmond kan indien gewenst uitgeklapt worden en kan na  
gebruik weer net zo gemakkelijk ingeklapt worden. N.B.: de lucht aangedreven borstel 
blijft stil staan als er te veel druk wordt uitgeoefend.

DE ACCES-
SOIRES



Multifunctioneel opzetstuk voor de verwisselbare vloerborstel met vloervezel hygiëne
Zuigen en dweilen in een handeling. Zeer geschikt voor alle harde vloeren, tegels en  
houten plafonds. Te gebruiken op alle vloeren die gedweild mogen worden, de gebruiker 
kan zelf bepalen (door het uitwringen van de vloervezel) hoe nat de doek/de vloer wordt. 
 
 
 
 
Natuurhaar-borstel
De natuurhaar borstel is geschikt voor het grondige en zachte stofzuigen van gladde  
oppervlakken. Door de geïntegreerde looprollen is de borstel geschikt voor het gebruik op 
planken vloeren. Verder kunnen gordijnen, plafonds en wanden met deze borstel gereinigd 
worden. Door de natuurhaar borstel ontstaat er geen statische lading zoals bij een kunst-
stofborstel. Door de natuurhaar borstel worden krassen op oppervlakken voorkomen  
(met uitzondering van hoogglans oppervlakken). 

Natuurhaar-plumeau-borstel
Met deze plumeau kunnen gevoelige voorwerpen zoals TV toestellen, toetsenborden, 
laptops, radiatoren, rotan- en andere meubelen gereinigd worden. Plaats de plumeau 
rechtstreeks op de handgreep en open de luchtregulatie om zo een bijzonder zachte zuig-
kracht mogelijk te maken. De plumeau kan ook op de telescoopstang geplaatst worden, dit 
verlengt zijn reikwijdte. Door de natuurhaar borstel ontstaat er geen statische lading zoals 
bij een kunststofborstel. Door de natuurhaar borstel worden krassen op oppervlakken 
voorkomen (met uitzondering van hoogglans oppervlakken). 

 
Noppenborstel
De noppenborstel met verlengde slang is geschikt voor het roskammen van paarden of 
voor de vachtverzorging van grote honden.
 
 



Instelbare vloerborstel
De vloerborstel maakt efficiënt stofzuigen van alle gladde vloeren en 
tapijten mogelijk. 
Accessoires vloerborstel:  
- Bekledingborstel: voor alle zachte en krasvaste oppervlakken

Elektroborstel
De elektroborstel is de specialist voor bekleding, 
matrassen en tapijten. Door de elektrische aandrij-
ving wordt een extreem hoog gecombineerd zuig- en 
borstelresultaat bereikt.

 
- Voegenzuigmond: vergemakkelijkt het reinigen op moei-
lijk toegankelijke plekken



SPROEI EXTRACTIE KIT
Sproei extractie kit compleet (SEK)
Met deze speciaal ontwikkelde sproei extractie kit bereikt u een bijzonder hoog reinigingsre-
sultaat bij sterk vervuilde bekleding, tapijten en tegels. Het water (eventueel aangevuld met 
reinigingsmiddel) wordt onder druk op het oppervlak gesproeid en het vuil wordt gebonden. 
De grote hoeveelheid doorstromende lucht neemt samen met het vocht ook het vuil weer 
op. De meest hardnekkige vlekken en vastzittend vuil kunnen hiermee verwijderd worden. 
Sterke vervuilingen kunnen als volgt voorbehandeld worden: insproeien met proWIN AIR, 
behandelen met de V7 bezem of de Mister Flexible met een Microstandaard vloervezel. 
Tip:
Let bij de montage van de SEK s.v.p. op de vergrendelingen van de stangen. 
De watertank dient bij het gebruik van de SEK leeg te zijn zodat het vieze water opgevan-
gen kan worden.

Inhoud van de kit:

      Kleine bekledingborstel           Grote bekledingborstel           Slang

      Verbindingsbuizen                     Schoonwatertank met pomp

Toepassing:
1. Vul de schoonwatertank met heet water (max. 80° C), voeg er een dopje proWIN AIR aan 
toe en plaats deze op het onderstel.
2. Sluit het deksel op de schoonwatertank en sluit de elektrische kabel van de watertank 
aan op de win-i.
3. Plaats stangen of bekledingborstels op de handgreep, goed vergrendelen, slang aan- 
sluiten en de slang van de watertoevoer op het ventiel bevestigen.
4. Motor op maximale prestatie instellen - Instelling WET
5. Schakel de win-i in - door het bedienen van de drukknop op de handgreep sproeit het 
water uit de borstel en wordt in een beweging bij het achteruit gaan door de luchtstroom 
in de watertank van de win-i gezogen.

Na gebruik:
Schoonwatertank leegmaken, vullen met schoon heet water (max 80 C), doorspoelen en 
laten drogen (eventuele resten van reinigingsmiddelen worden zo verwijderd)
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Ramen reinigen (alleen in combinatie met de sproei extractie kit - instelling WET)
Grondige reiniging van alle vensters - zonder reinigingsmiddel. Bij sterk vervuilde  
oppervlakken is de toevoeging van proWIN AIR of Alleskunner mogelijk. Door de lichte en 
360° draaibare kop kunnen ook moeilijk te bereiken oppervlakken moeiteloos gereinigd  
worden. Door de mogelijkheid van verlenging met de stang van de sproei extractie kit is 
ook de reiniging van serres en grote vensters/glasoppervlakken mogelijk.

 
 
 
 
Squeegee (alleen in combinatie met de sproei extractie kit - Instelling WET)
Ideaal voor het nat reinigen van gladde, watervaste oppervlakken zoals tegels, PVC, linole-
um etc. Door de rubber stroken wordt de gereinigde vloer gelijkmatig droog gemaakt en is 
hierdoor weer direct begaanbaar. Door de geïntegreerde borstel wordt een "schrob-effect" 
bereikt. De rubber stroken laten zich eenvoudig verwijderen, hierdoor laat de Squeegee 
zich moeiteloos reinigen.
Voorbehandeling van vlekken met de Alleskunner, vlekken met de V7 Bezem of Micro-
standaard vloervezel of voegenborstel bewerken, dan het vuil opzuigen met de win-i.
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MEER DAN EEN STOFZUIGER
Stofzuigen
De hoogste zuigprestatie voor vloeren en tapijten zonder stofzuigerzak-
ken of filters die vervangen moeten worden. Hierdoor spaart u geld en 
beschermt u het milieu.

Lucht zuiveren
De vervuilde lucht wordt door de proWIN win-i aangezogen, door de 
proWIN PURE AIR in het water worden de schadelijke stoffen in de  
ruimte geneutraliseerd.
De uitgaande lucht stroomt vervolgens geneutraliseerd en gearomati-
seerd uit het apparaat.

Vloeistoffen opzuigen
Omgestoten glazen zijn voor win-i geen probleem, zuig de vloeistof  
gewoon op.

Vacumeren
Stop de te reinigen voorwerpen (kussens, dekbedden, knuffels etc.)  
in de vacumeerzak en zuig de lucht er uit. Blaas daarna frisse met 
proWIN PURE AIR verrijkte lucht in de vacumeerzak en alles ruikt weer 
als fris gewassen.

Blaasfunctie (optioneel alleen mogelijk met accessoires)
Ideaal voor het doorblazen van verstopte afvoeren of voor het drogen 
van voorwerpen.

Uw proWIN consulent(e)


