
Het Carpet Cleaner reinigingssysteem 

bestaat uit een eenvoudig te  

gebruiken borstelmachine met  

contra roterende borstels in 

combinatie met Carpet Cleaner  

Encapsulation reinigingsproducten  

en een ruim assortiment Carpet 

Cleaner vlekverwijderaars.  

Efficiënt, effectief en ecologisch.  

Afhankelijk van hoe druk bezocht  

een ruimte is, wordt dieptereiniging 

meestal jaarlijks of halfjaarlijks  

geadviseerd.

Carpet Cleaner 
Encapsulation tapijtreiniging
• Intensieve dieptereiniging

• Korte droogtijd en daardoor direct beloopbaar

• Verlengt levensduur tapijt  

• Minder arbeidsintensief

Aanbevolen door 
tapijtfabrikanten!



Het Carpet Cleaner Reinigingssysteem

Carpet Cleaner TM 3
- Borstelmachine voor het reinigen van tapijt en harde vloeren.
- Uitgevoerd met twee contra roterende borstels (230 volt).
- Werkbreedte 24 cm.
- Tot 30 m2 / uur (tapijtvloer).

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Verwijder droog vuil, 
breng de pool van 
het tapijt omhoog met 
de Carpet Cleaner.

Spray Crystal Cleaner.

Crystal Cleaner 
inborstelen.

Ingesloten vuil 
opnemen met 
de Carpet Cleaner.

Encapsulation

De Crystal Cleaner reinigingsproducten 
maken het vuil los van het tapijt en sluiten 
het in door middel van encapsulation. 

Nadat de Carpet Cleaner de microkristallen 
met het vuil heeft opgenomen, is het tapijt 
direct beloopbaar.

Carpet Cleaner PRO 45 
SPX Sprayer compleet
- Borstelmachine voor het reinigen van tapijt en harde vloeren.
- Uitgevoerd met twee contra roterende borstels (230 volt).
- Werkbreedte 45,50 cm.
- Tot 125 m2 / uur (tapijtvloer) | tot 250 m2 / uur (harde vloer).

inclusief SPX Sprayunit* voor 50% meer efficiency en productiviteit

* Als extra optie verkrijgbaar bij de TM4/5 en PRO35/45.

inclusief SPX Sprayunit* voor 50% meer efficiency en productiviteit

Carpet Cleaner PRO 35 
SPX Sprayer compleet
- Borstelmachine voor het reinigen van tapijt en harde vloeren.
- Uitgevoerd met twee contra roterende borstels (230 volt).
- Werkbreedte 35,50 cm.
- Tot 100 m2 / uur (tapijtvloer) | tot 200 m2 / uur (harde vloer).



CC300 CRYSTAL CLEAnER CLASSIC 

Tapijtreiniger – al jaren een bewezen succes!
Crystal Cleaner Classic - onze klassieker – is ideaal voor matig  
vervuilde tapijten of standaard onderhoudsreiniging. Verwijdert alle 
soorten voedsel- en drankvlekken. WoolSafe goedgekeurd product. 
WoolSafe, CRI gecertificeerd. Zuinig in gebruik, hoog geconcentreerd, 
verdunning 1:20.

CC500 CRYSTAL CLEAnER GREEn

Vrij van oppervlakte-actieve stoffen – met kristalliserend effect!
Crystal Cleaner Green is vrij van oppervlakte-actieve stoffen,  
ideaal voor matige vervuiling of standaard onderhoudsreiniging. 
Verwijdert alle soorten voedsel- en drankvlekken. De milieu bewuste 
oplossing! Zuinig in gebruik, hoog geconcentreerd, verdunning 1:20.

CC700 CRYSTAL CLEAnER DoubLE 

De oplossing voor zware vervuiling!
Crystal Cleaner Double met dubbele reinigingskracht is ideaal voor 
zwaar vervuilde tapijten. Verwijdert alle soorten voedsel- en drank- 
vlekken. Geweldig voor veel belopen vloeren zoals lobby’s, in- en  
uitgangen, gangen, enz. Zuinig in gebruik, hoog geconcentreerd,  
verdunning 1:20.

CC900 CRYSTAL CLEAnER oxY 

Met actieve zuurstof!
Crystal Cleaner Oxy met actieve zuurstof en verbeterde reinigings- 
kracht is klaar voor gebruik. Verwijdert alle soorten voedsel- en 
drankvlekken. Ideaal voor licht en zwaar vervuilde vloeren. Bevat een 
laag percentage peroxide om hardnekkige voedsel- en drankvlekken 
te verwijderen. Voor gebruik altijd eerst testen op een onopvallende 
plek. Dit product is klaar voor gebruik.

Weska Schoonmaakproducten
Stolwijkstraat 74-78 | 3079 DN Rotterdam 
T +31 (0)10 482 6133
info@weska.nl | www.weska.nl

Crystal Cleaner reinigingsproducten

De Crystal Cleaner reinigingsproducten bestaan uit hoogwaardige producten 
voor de professionele reiniging van alle soorten tapijt. De producten zijn mild, 
organische en natuurlijke reinigingsmiddelen. Het bewezen ‘low moisture’ Carpet 
Cleaner tapijtreinigingssysteem verwijdert vuil dat diep in het tapijt zit, en heeft 
een snellere droogtijd dan alle andere methoden. Elk product is beschikbaar in 
een fles van 1 liter en 5 liter. De Crystal Cleaner reinigingsproducten laten geen 
vochtplekken of residuen achter.

Efficiënt, effectief, ecologisch 

Aanbevolen door tapijtfabrikanten!


