
www.cleanfix.com

Professionele rolveger
(batterij)
FlooBe



FlooBe, batterij-aangedreven
Art.nr. 067.000
Technische gegevens

Opgenomen vermogen max. 7,2 V

Gewicht 1,7 kg

Werkbreedte 24 cm

Laadtijd batterij ca. 8 uur

Werkcapaciteit tot 2 uur

FlooBe, de onontbeerlijke hulp in uw restaurantFlooBe, de onontbeerlijke hulp in uw restaurant FlooBe bereikt elke hoek

Tijd is geld. De FlooBe helpt u op beide te besparen.  
Vederlicht en op 4 wielen worden plekken bereikt waar 
andere reinigingsmachines niet bij kunnen. Daarom is  
de FlooBe een goede aanvulling voor elke schoonmaak
professional. De snoerloze rolveger is onontbeerlijk voor 
tussen – en onderhoudsreiniging van kleine harde vloerop
pervlakken en natuurlijk voor tapijt. Deze rolveger is bat
terijaangedreven. Het laden van de  FlooBe is uiterst  
makkelijk door het standaard meegeleverde laadstation.
Het aan en uitzetten kan eenvoudig door de robuuste 
voetbediening. 

De voordelen op een rijtje: 

–  Vederlicht (slechts 1,7 kg) 

–  Snoerloos

–  Batterij-aangedreven

–  Optimale opname van (dieren)haren

–  Eenvoudig schoonmaken van oppervlakken

–  Telescopisch in hoogte verstelbare steel = 
ergonomisch 

–  Ideaal voor reiniging van trappen dankzij de 
afneembare beschermkap

–  Anti-bacterieel gecoate handgreep en vuilop-
vangbak

FlooBe 

Handzaam en tijdbesparend



De FlooBe is o.a. bijzonder geschikt voor restaurants, scho
len, kantoren, hotels. Eigenlijk overal waar een schone 
omgeving belangrijk is. Iets geknoeid? Wat men voorheen 
gebukt met veger en blik opdeed, kan nu elegant met de 
FlooBe. Met gemak worden ook (dieren) haren van de vloer 
opgenomen. Ter ondersteuning van de algehele hygiëne zijn 
de handgreep en de vuilopvangbak antibacterieel gecoat. 
De FlooBe is dé ideale aanvulling op elke werkwagen! 

Plaats de FlooBe op het 
laadstation. Na ca. 8 uur is 
de batterij weer geheel 
opgeladen

Krachtige walsborstel voor 
optimale vuilopname

Ook reiniging langs randen 
is mogelijk als men de 
beschermkap eraf haalt

Eenvoudig ledigen van 
vuilopvangbak

Overal waar het krap is,  
is prima voor de FlooBe

Met de FlooBe komt u 
overal, zelfs onder bedden

Onderaanzicht met 
batterijvak en oplaadpunt 
laadstation

De telecoopsteel is op de 
juiste werkhoogte instelbaar

FlooBe zorgt voor een schone vloer achter de bar

FlooBe 

Tot 2 uur onafhankelijk werken!
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De FlooBe mag op geen enkele werkwagen 
ontbreken! 

067.011 Snellader voor batterij

067.010 Batterij 7,2 Volt

067.012 Beschermkap

067.013 Steelhouder

067.015 Rubberen rand

067.014 Walsborstel

Accessoires
Wordt geleverd inclusief 
067.015 Rubberen rand
067.014 Walsborstel
067.013 Steelhouder
067.012 Beschermkap
067.011 Snellader voor batterij
067.010 Batterij 7,2 Volt
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