
UNIK, HURTIG 
& EFFEKTIV



Læg 1 eller 2 tabletter i 
tabletbeholderen.

Tryk på aftrækkeren.Tilslut til vandslange.

Nito

Click / 
Gardena

Hvidt skumfilter
Hurtigt, fint og kompakt 
aktivt skum.

Sort skumfilter
Øget skumeffekt og 
mere koncentreret 
skumfordeling.

1000004360  SprayWash System (Nito)
1000004363  SprayWash System (Click / Gardena)

PLS SPRAYWASH™ 

EN HELT NY 
RENGØRINGSMETODE

Drej og reguler let doseringen

SprayWash™ er et unikt system til rengøring og desinfektion. 
Enkel, effektiv og økonomisk. Det eneste du skal bruge er 
en vandslange og SprayWash™ tabletter! 

Komplet startpakke 1 system – 2 muligheder Vælg den rigtige kobling

SÅDAN BRUGER 
DU SPRAYWASH

https://online.abena.dk/Product/Details/1000004360?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004363?c=1


SprayWash™ tabletter er udviklet, 
designet og produceret til brug 
kun i SprayWash™ systemet. 

Du kan vælge mellem flere typer 
af patenterede tabletter – alle 
tilpasset dine specielle behov. 

SprayWash™ tabletterne er 
gennemtestede og godkendte til 
forskellige rengøringsopgaver og 
desinfektionsbehov.

Med SprayWash™ er det 
nemt og enkelt at arbejde 
sikkert. Tabletbeholderne på 
systemet findes i forskellige 
farver og matcher farverne på 
tabletdåserne. Alle tablet kits 
leveres med låg og vægbeslag, 
som gør det let og overskueligt 
at opbevare tabletterne til næste 
gang de skal bruges. 

SprayWash™ tabletkits øger 
medarbejdersikkerheden og kan 
tilkøbes til at komplimentere 
SprayWash™ systemet.

Det er slut med tunge løft af 
flydende kemi i koncentrat og 
diverse doseringssystemer med 
kemibeholdere. 

SprayWash™ vejer under 1 kg 
og langt mindre end kendte 
skumudlæggere! 

Samtidig er det ergonomisk 
designede håndtag behageligt at 
arbejde med, uanset om det er 5 
minutter eller flere timer hver dag. 

Unikke tabletter til alle behov Forbedret ergonomi Arbejd sikkert med 
tablet kits 

Spar tid med PLS SprayWash™
Med SprayWash™ kan du næsten halvere din arbejdstid og risikoen for fejldosering er 
minimal. SprayWash doserer automatisk – det eneste du skal tænke på er at vælge den 
rigtige tablet til rengøring. 

Periodisk 
afkalkning.

Daglig rengøring. 
Velegnet til de 
fleste opgaver.

Daglig rengøring /
grovrengøring i 
levnedsmiddel/

industri mm.

Klordesinfektion 
af overflader 
- godkendt og 
gennemtestet.

Aktiv ilt desinfektion 
af overflader 

– godkendt og 
gennemtestet.

CLEANINGTAB 1 CLEANINGTAB  9 CLEANINGTAB  12 CHLORTAB EXTRA DESTAB

1000004347
1000004358 (parfume)
1000004446 tablet kit

1000004362 
1000004367 (parfume)
1000004442 tablet kit

1000004361
1000004444 tablet kit

1000004359 
1000004443 tablet kit

1000004343 
1000004364 (parfume)
1000004445 tablet kit

https://online.abena.dk/Product/Details/1000004343?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004364?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004445?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004347?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004358?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004446?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004362?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004367?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004442?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004361?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004444?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004359?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000004443?c=1


Toiletter 

Transportindustrien

Svømmehaller

Landbrug

Baderum

Fødevareindustrien

Campingpladser

Kenneler / pensioner

Køkkener

Fiskeindustrien

Fængsler / celler

Stalde

FORHANDLER:
Læs mere på:
www.spraywash.eu

Abena A/S
+45 7431 1919
www.abena.dk

www.abena.dk



