
 

 

 Gumwand  
  Kauwgom verwijderen, een eenvoudige oplossing voor een kleverig probleem 

 
   
 
 
 
 
   
 

 
 
       

 

Artikelnummer Omschrijving Eenheid Prijs excl. 
BTW 

01010501 Gumwand Kauwgomverwijderaar Per stuk €  2250,00 
01010502 Gumwand concentraat 20 x 100 ml. 20 x 100 ml. €    175,00 
01010503 Gumwand messing borstels. De messing borstels zijn 

geschikt voor harde ondergronden zoals beton, tegels 
en asfalt. De borstels slijten en tasten het te reinigen 
oppervlakte niet aan. 

Ds. à 10 stuks €      35,00 

01010504 Gumwand nylon borstels 
De nylon borstels worden gebruikt voor het 
verwijderen van kauwgom op tapijt of matten. De 
borstels slijten of worden week na een paar uur. 

Ds. à 10 stuks €      35,00 

01010505 Bus met Butagas 6 x 400 ml. €        59,70 

Specificaties 
• Lichtgewicht, volledig draagbaar en   

verrassend efficiënt. 
• Geen water nodig of hogedrukreiniger 
• Kan buiten gebruikt worden op voetpaden, 

parkings, ingangen, maar ook binnen op 
tapijten.  

• Veilig, economisch, stil en 
milieuvriendelijk.  

• 700 spots per uur 
• Kostprijs € 6,00 per uur 

  

Hoe	  kunnen	  we	  u	  helpen?	  
Wij helpen u graag met advies op maat   
en de beste schoonmaakmiddelen. Neem 
contact op met onze experts. Zij  maken 
schoonmaken weer Easy voor u. 

  
De Gumwand bevat een kleine gasflacon, een ingebouwd reservoir 
voor de reinigende oplossing, een oplaadbare batterij en een kleine 
pomp die de reinigingsvloeistof in de vaporisator injecteert met een 
flow van 3 ml. per seconde. De unit wordt opgewarmd met de 
gasflacon. 
Het apparaat wordt makkelijk verplaatst met de wielen onderaan, en 
de kauwgom kan zonder enige armdruk worden verwijderd.  
PS. Een nylon borsteltje is ook beschikbaar voor indoor gebruik, 
zoals bij tapijten en tegels (perfect voor cafés, bars, filmzalen, 
theaters, casino’s, scholen en collegezalen). 
De specifieke Gumwand reinigingsoplossing is een natuurlijk 
product en is PH neutraal. Het verandert de kauwgom onmiddellijk  
 
 
in poeder, zonder een residu na te laten. 


