Haaga
veegmachines
Dé alles eters met een
gepatenteerd
borstelsysteem!

De Haaga veegmachines zijn hét slimme en efficiënte alternatief voor vegen met een
bezem. Door het unieke, gepatenteerde veegsysteem wordt zelfs ‘groter vuil’ zoals
blikjes en bekertjes moeiteloos opgenomen. De Haaga veegmachines vegen bijzonder
goed in hoeken en randen, zijn licht in gewicht en daarnaast eenvoudig en ergonomisch
in gebruik. Met een Haaga veegmachine veegt u tot wel 4100 m2/ per uur!
Daarnaast is de veegmachine handig op te bergen.

Technische functionaliteiten
De professionele Haaga veegmachines 400 serie en 600 serie beschikken over de volgende technische functionaliteiten:
• Gepatenteerd turbo schotelborstelsysteem, waarbij 2 schotelborstels het vuil oppakken en over de achter draaiende
walsborstel boven in de vuilcontainer afvoeren.
• De borsteldruk van het schotelborstelsysteem is in stelbaar.
• Speciale filters die de cruciale delen van de veegmachine beschermen tegen stof en water.
• iSweep: dit is een kunststof hoes die om het aandrijfsysteem is bevestigd, zodat deze niet bevuild raakt door o.a. stof
en (nat) vuil. Hierdoor heeft u minder onderhoud aan uw veegmachine.

Voordelen
Veegt zéér effectief

Voorzien van een gepatenteerd borstelsysteem.

De Haaga veegmachines zijn geschikt voor vele oppervlaktes.
Het veegt zowel (nat) fijn als grof vuil moeiteloos op. Hierbij
kunt u denken aan zand, stof, blikjes, koffie bekers, sigaretten
peuken etc. Geschikt voor binnen- en buiten gebruik.

Met het gepatenteerde borstelsysteem bent u in staat
effectiever vuil op te vegen. Het is zelfs de enige
veegmachine met duwsysteem die ook in staat is fijn vuil
op te vegen!

Eenvoudig in gebruik

4 jaar fabrieksgarantie op borstels

De Haaga veegmachines zijn eenvoudig in gebruik.
De vuilcontainer is gemakkelijk te legen en te herplaatsen.

Onderhoudsvriendelijk

De borstels voor de veegmachine van Haaga zijn zeer
sterk en geschikt voor intensief gebruik.
Kijk op www.haagaveegmachines.nl voor meer informatie.

Door de geavanceerde functionaliteiten vergt de Haaga
veegmachine zéér weinig onderhoud.

Waarom Innovi?

Innovi B.V.
Innovi is de specialist op het gebied van innovatieve
reinigingsoplossingen en toepassingen. Wij zijn inmiddels
meer dan 15 jaar importeur en specialist van de Haaga
veegmachines. Dé alles eter! Samen met onze partners staan
we 24 uur per dag voor u klaar om u de
beste, duurzame veegmachines en
aanverwante
reinigingsoplossingen
te leveren. We verleggen daarbij
graag onze grenzen.

Afrikalaan 5
7681 ND Vroomshoop

T: 0546 - 66 07 10
www.innovibv.nl

15+ jaar ervaring
Specialistisch advies
24/7 service

