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VOORWOORD

Beste lezeressen
en lezers,
VOEL JE THUIS
Of het nu een appartement of woning is - wij hebben
een heel speciale band met onze vier muren.
Door dingen die belangrijk voor ons zijn, wordt een
woning een thuis. Door de keuze van meubels en accessoires geven wij het een persoonlijke noot. Stijlvol
en modern of romantisch in landelijke stijl. De keuze
is net zo persoonlijk als u zelf bent.
Een mooi, verzorgd thuis nodigt in elk geval uit om er
lekker tijd door te brengen. Of het steriel schoon of
gewoon schoon is, dat is aan u. Want u bent de schepper van uw persoonlijke feel-good sfeer.
Over één ding zijn we het allemaal helemaal eens:
als een huis mooi en verzorgd is, dan brengen we er
graag tijd door.
Wij hebben alles in het programma om uw huishouden op orde te brengen en te houden.
De proWIN-productlijn Symbiontische Reinigung® omvat
een breed aanbod reinigingsmiddelen en -accessoires
voor binnen en buiten. Een schitterend eindresultaat
met weinig moeite, dat is het motto. U heeft tenslotte
geen tijd over om weg te geven. Hoe zoiets gaat?
Met een combinatie van krachtige concentraten en
speciale (micro)vezels.
Als ondernemer voelen wij ons ook verantwoordelijk
voor ons milieu. Bij onze producten hechten wij daarom grote waarde aan een evenwichtige balans tussen
mens, dier en natuur.

SASCHA WINTER
Bedrijfsleider

GABI WINTER
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider
proWIN stichting

STEFAN SCHÄFER
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

Ons streven is altijd al geweest: "krachtig waar nodig,
mild waar mogelijk". Een zuinige, effectieve dosering
door middel van concentraten draagt aanzienlijk bij
aan het sparen van natuurlijke hulpbronnen - en uw
portemonnee is er ook blij mee.
Onze reinigingsmiddelen voldoen aan de nieuwste
technologische normen. Om ervoor te zorgen dat het
zo blijft, blijven wij investeren in de (door)ontwikkeling van onze producten. Ook onze topsellers worden
steeds geoptimaliseerd en aangepast aan actueel
onderzoek. Zo kan de milieubalans ook continu verbeterd worden.
Wij kijken naar verantwoord zakelijk handelen in
een algemene context. Het begint met een sociaal,
duurzaam ondernemers- en personeelsbeleid en het
loopt door in eerlijke, betrouwbare omgang met onze
klanten, zakelijke en verkooppartners en medewerkers - volgens het principe van wederkerigheid.
Meer over ons aanbod, de toepassingsmogelijkheden
van onze producten en hoe met hen het ideale effect
te bereiken, verneemt u van uw gekwalificeerde
proWIN consulent.
Leef goed!
Uw proWIN bedrijfsleiding

INGOLF WINTER
Bedrijfsoprichter
Bedrijfsleider

MICHAEL WINTER
Bedrijfsleider
Curator proWIN
pro nature stichting
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STICHTING

De proWIN stichtingen
proWIN stichting

proWIN pro nature

Hulp voor kinderen die onze hulp écht nodig hebben,
dat is hetgene wat proWIN bedrijfsoprichter en directrice Gabi Winter zo zeer aan het hart gaat. Vanuit deze
wens om te helpen, werd op 23 maart 2010 de proWIN
stichting opgericht.

Vanwege een diepe verbondenheid met de natuur
hecht proWIN aan het behoud van het milieu en bescherming van dieren. Hierin zien wij een belangrijke
taak, want zonder intact ecosysteem kunnen er geen
winnaars zijn. We mogen nooit vergeten dat de mens
de natuur nodig heeft, niet andersom.

Het doel? Het verbeteren van de levensomstandigheden van zieke kinderen en kinderen in nood wereldwijd. Heel belangrijk is ook de hulp bij zelf-hulp: door
de individuele maatregelen stimuleert de stichting bij
de betrokkenen vooral de wil tot eigen initiatief en om
zelf verantwoordelijk te zijn.

We willen met onze betrokkenheid onze verantwoordelijkheid voor ons milieu nemen en een actieve bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke habitat.

SWEETHEART

pro nature SHARKY

Wij hebben "hart" voor kinderen. In onze proWIN
SWEETHEART komen drie functies bij elkaar: reinigen
- drogen - doneren. Met elke aankoop van dit product
steunt u de proWIN stichting en hierdoor zieke kinderen en kinderen in nood wereldwijd.

De proWIN microvezel reinigingspad voor de keuken.
Met de aankoop van dit product steunt u samen met
proWIN natuur- en milieuprojecten.

TOEPASSINGSBEREIK
Kunststof, tegels, glas, metaal, lak, gootstenen, werkbladen, armaturen
TOEPASSING
Droog gebruiken voor het afstoffen en vochtig voor
het oplossen van vuil.
20 cm x 20 cm | 14 cm x 14 cm

Door de aankoop van onze
SWEETHEART gaat er € 2,70 (20 cm
x 20 cm), c.q. € 2,- (14 cm x 14 cm)
naar de proWIN stichting. Ook met
de aankoop van elke fles proWIN
ALLESKUNNER, 2 l en proWIN
OVEN- EN GRILLREINIGER, 1000 ml gaat er € 1,00
naar de proWIN stichting. Van elke verkochte pro
nature SHARKY gaat € 3,50 naar de pro nature
stichting ter bescherming van ons milieu.

TOEPASSINGSBEREIK
Werkbladen in de keuken, keramische kookplaten,
potten, pannen
TOEPASSING
Vochtig. De ruwe kant lost hardnekkig vuil op, de blauwe kant dient voor de vuilopname.
Ø 19,5 cm

UNIVERSEEL

HET PROWIN
universele wonder

proWIN ALLESKUNNER
Universele reiniger-super concentraat met frisse geur
en materiaalvriendelijke krachtformule voor de dagelijkse reiniging - één voor ALLES.
TOEPASSINGSBEREIK
Alle waterbestendige, afwasbare oppervlakken in het
huishouden (b.v. kunststof, email, metaal, glas, porselein, keramiek, gelakte oppervlakken, rubber)
DOSERING EN TOEPASSING
Voor een normale onderhoudsbeurt is 2 ml proWIN
ALLESKUNNER op 1 l water voldoende.
Afhankelijk van de mate van vervuiling en de reinigingseisen kan proWIN ALLESKUNNER met water verdund tot een verhouding van 1:10 tot maximaal 1:500
gebruikt worden.
1000 ml, 2000 ml, 10 liter

Meng de gewenste menghoeveelheid
(1:10 - 1:100) in de proWIN ALLESKUNNER
Sproeiflacon.
Schuimvorming voor een betere reinigingsprestatie met de proWIN Schuimfles Superschuim
of het proWIN SCHUIMWONDER. Voor grote oppervlakken is onze proWIN Drukpompsproeifles ideaal.
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KEUKEN

OVEN?
schoon!

proWIN OVEN- EN GRILLREINIGER
De zeer productieve keuken klassieker.
proWIN´s oplosmiddelvrije reinigingspasta met power effect voor hardnekkige aanslag zonder te boenen, schuren of verhitten.
TOEPASSINGSBEREIK
Ovens, barbecues en grillroosters, magnetrons, keramische kookplaten, kookplaten, bakblikken, pannen, ketels, tegels, glaswerk en tegels bij de open haard.
NIET op aluminium, metaallegeringen, koper, messing, gietwerk, gecoate oppervlakken, apparaten met een zelfreinigende functie.
DOSERING EN TOEPASSING
Gesloten fles schudden voor gebruik. Controleer of de doseeropening goed vast zit.
Alleen op koude oppervlakken gebruiken, niet verhitten!
Breng een kleine hoeveelheid proWIN OVEN- EN GRILLREINIGER onverdund op het
te reinigen, koude oppervlak aan en verdeel dit met het proWIN Kwastje (accessoires) dun en met weinig druk ter voorkoming van spatten. De inwerktijd bedraagt 3
minuten tot max. 3 uur. Maak de oppervlakken vervolgens met een vochtige doek
- proWIN STRONG (pg. 55) of proWIN UNIVERSEEL - vrij van alle reinigingsresten en
veeg met schoon water na.
500 ml, 1000 ml

Dek de aangebrachte
pasta met
intacte vershoudfolie af
om indrogen
te voorkomen en een
optimaal reinigingsresultaat te bereiken.

KEUKEN
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proWIN ECO OVEN- & GRILLREINIGER
De ecologisch gecertificeerde reinigingsgel (ECOCERT
greenlife) lost hardnekkige grill-, bak- en braadresten
op zonder te schrobben, schuren of te verhitten - een
milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.
TOEPASSINGSBEREIK
Ovens, barbecues en grillroosters, magnetrons, keramische kookplaten, kookplaten, bakblikken, pannen,
ketels, tegels, glaswerk en tegels bij de open haard.
NIET op aluminium, metaallegeringen, koper, messing, gietwerk, gecoate oppervlakken, apparaten met
een zelfreinigende functie.

Breng de proWIN ECO OVEN- & GRILLREINIGER onverdund op het te reinigen koude oppervlak aan en verdeel dit dun en ter voorkoming van spatten, met weinig
druk met het proWIN Kwastje (accessoires).
Dek de aangebrachte pasta met intacte vershoudfolie
af zodat het product niet kan indrogen. Hardnekkig vuil
meerdere keren inkwasten. De inwerktijd bedraagt 1
tot max. 3 uur. Maak de oppervlakken met een vochtige doek - proWIN STRONG (pg. 55) of proWIN UNIVERSEEL - vrij van alle reinigingsresten en veeg met
schoon water na.
500 ml

DOSERING EN TOEPASSING
Gesloten fles schudden voor gebruik. Controleer of de
doseeropening goed vast zit. Alleen op koude oppervlakken gebruiken, niet verhitten!

Hardnekkig vuil meerdere keren inkwasten. Dek de aangebrachte pasta met intacte
vershoudfolie af om indrogen te voorkomen en een optimaal reinigingsresultaat
te bereiken.

NATURAL
DETERGENT

proWIN ECO POWER ONTKALKER
De vloeibare eco-ontkalker (ECOCERT greenlife) van
proWIN met natuurlijk melkzuur lost kalk, ketelsteen,
roest en andere aanslag op. Sterke werking, mild voor
oppervlakken en voor het milieu.
TOEPASSINGSBEREIK
Zuurbestendige materialen, koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, luchtreinigingsapparaten, luchtbevochtigers, kookpotten, bloemenvazen.
NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals
natuurmarmer, kalksteen of geëmailleerde oppervlakken.
DOSERING EN TOEPASSING
Brede toepassing:
vermengd met water in een verhouding van 1:10. Laat
het net zolang inwerken totdat het bruisend effect niet
meer zichtbaar is. Daarna met schoon water schoonmaken. Bij ergere aanslag handeling herhalen.

Voor het ontkalken van koffieapparaten en andere
huishoudelijke apparaten:
Houdt altijd rekening met de ontkalkingshandleiding
van de fabrikant van het apparaat. Vermengd met water in een verhouding van 1:5. De verdere procedure
leest u in de handleiding van uw apparaten. Na het
ontkalken goed schoonmaken met schoon water. Voor
koffieapparaten adviseren wij tenminste 2-3 spoelbeurten met schoon water.
Vermijd direct contact van het ontkalkingsmengsel
met warmhoudplaten! Veeg kalkspetters direct met
een doek en water af.
NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals
natuurmarmer, kalksteen of geëmailleerde oppervlakken.
BELANGRIJK: wij adviseren om cementvoegen voor
gebruik van het product nat te maken.

NATURAL
DETERGENT

500 ml , 2,5 l

proWIN UNIVERSEEL
De universele, krachtige reinigingsdoek met 2-voudige structuur voor lichte & sterke vervuiling is de klassieker in elk huishouden.
proWIN UNIVERSEEL kenmerkt zich in het bijzonder door zijn absorptievermogen
en vormvastheid.
TOEPASSINGSBEREIK
Gelaserde robuuste kant (met opschrift): kan op alle harde, krasbestendige oppervlakken gebruikt worden om sterke vervuiling op te lossen.
Ongelaserde, zachte kant dient voor vuilopname of eenvoudige oppervlaktereiniging.
TOEPASSING
Droog of vochtig
BELANGRIJK: behandel gewaxte of geoliede oppervlakken alleen maar droog.
NIET geschikt voor de reiniging van minerale gegoten wasbakken. Gebruik de gelaserde kant alleen op krasbestendige oppervlakken.

32 cm x 32 cm

Perfecte
symbiose in
combinatie
met proWIN
ALLESKUNNER en
andere proWIN reinigingsmiddelen.
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KEUKEN

PARADEPAARDJE?
Voilà!

proWIN GLANCY & GLANCY LEMONDREAM
Effectief handafwasmiddel-concentraat voor een glanzend afwasresultaat met frisse geur - krachtig tegen
vuil, zacht voor de huid (dermatologisch bevestigd).
TOEPASSINGSBEREIK
Voor het afwassen van servies, glazen, potten, pannen, bestek
DOSERING
2 -3 Druppels per 5 liter warm water
GEURVARIANT
GLANCY LEMONDREAM - frisse citrusgeur
250 ml, 1000 ml, 10 l

Dermatologisch bevestigd door middel van
een epicutaantest door het Cosmetic Test
Institut CTI op 15.12.2011 (GLANCY) en
09.12.2016 (GLANCY LEMONDREAM)
(http://cosmetic-test.de/epicutan.html)

Voor meer schuim: doseer eerst proWIN
GLANCY in de gootsteen en voeg daarna het
water toe. Met water verdund in het proWIN
SCHUIMWONDER gebruiken.
Perfect in combinatie met
- proWIN AFWASBORSTEL
-	proWIN Duo Pad HURRICANE
- proWIN MILJOENENDING
- proWIN SCHUIMWONDER

KEUKEN

proWIN ECO GLANCY
Effectief handafwasmiddel (ECOCERT greenlife) maakt
vaatwerk glanzend schoon en is mild voor de huid een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.
TOEPASSINGSBEREIK
Servies, glazen, potten, pannen, bestek en andere waterbestendige voorwerpen
DOSERING
5 ml (~ ½ dopje) proWIN ECO GLANCY op 5 l water

NATURAL
DETERGENT

250 ml, 1000 ml

Huidverdraagbaarheid dermatologisch
bevestigd door middel van een epicutaantest
(21.12.2017) door het Cosmetic Test Institut
(CTI) (http://cosmetic-test.de/epicutan.html)

Voor meer schuim: doseer eerst proWIN
ECO GLANCY in de gootsteen en voeg daarna het water toe. Met water verdund in het
proWIN SCHUIMWONDER gebruiken.

proWIN AFWASBORSTEL
De hulp bij het afwassen van uw vaat.
De duurzame borstelharen in combinatie met de geïntegreerde schraper en de
flexibele, handzame greep zijn kenmerkend voor deze afwasborstel.
TOEPASSINGSBEREIK
Servies, potten, pannen, kunststof bakjes, vazen en andere waterbestendige voorwerpen. Met de geïntegreerde schraper kan ook hardnekkige aanslag losgemaakt
worden.
De schraper mag NIET in gecoate pannen gebruikt worden.
TOEPASSING
Vochtig/nat
24,5 cm
De proWIN AFWASBORSTEL kan in de vaatwasser schoongemaakt
worden.

proWIN Duo Pad HURRICANE
Krachtige, handige afwaspad met duo-effect, zelfs bij
hardnekkig vuil - de onmisbare hulp bij het afwassen
door het hoge absorptievermogen en sterke vuilverwijderingskracht.
TOEPASSINGSBEREIK
Glazen, servies, potten, pannen
TOEPASSING
Vochtig - kies afhankelijk van de reinigingsvereiste de
geschikte kant.
Gebruik de ruwe kant NIET op krasgevoelige oppervlakken.
14 cm x 14 cm
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GEWOON
briljant

proWIN KRISTAL
Fijne microvezeldoek voor het moeiteloos afdrogen
en polijsten van glazen en servies zonder pluisjes of
strepen. Maakt glanzend schoon.
TOEPASSINGSBEREIK
Karaffen, glaswerk, servies, bestek
KRISTAL 18 cm x 18 cm voor brillenglazen
TOEPASSING
KRISTAL 50 cm x 70 cm
Droog gebruiken voor het afdrogen en poleren
Vochtig gebruiken voor het afstoffen
KRISTAL 18 cm x 18 cm
Stap 1: spoel de brillenglazen af met water en verwijder stof en vuil.
Stap 2: brillenglazen afdrogen en opwrijven.
NIET gebruiken op ruwe oppervlakken en scherpe
randen - hierdoor kan de doek gemakkelijk beschadigen.
50 cm x 70 cm, 18 cm x 18 cm
Gebruik de KRISTAL 50 cm x 70 cm als
afdruipdoek tijdens het afwassen, het zuigt
het restwater op en voorkomt waterranden.

KEUKEN

proWIN MILJOENENDING
Onze keukenrol-vervanger van bamboevezel met zeer hoge vocht- en vuilopname,
gecertificeerd volgens OEKO-TEX STANDAARD 100.
Onze milieuwinnaar.
TOEPASSINGSBEREIK
Voor het opnemen van vloeistof.
TOEPASSING
Alleen vochtig gebruiken. Daarna goed uitspoelen met schoon (warm) water.
25 cm x 25 cm

proWIN OPZUIG & DROOG
De droogdoek met hoog absorptievermogen met honingraatstructuur voor het opnemen van vloeistof bij het afdrogen van de afwas.
TOEPASSINGSBEREIK
Serviesgoed, tegels, armaturen
Uitstekend geschikt voor het streeploos afdrogen van voorwerpen of oppervlakken
in de keuken.
TOEPASSING
Droog
NIET gebruiken op ruwe, scherpe oppervlakken, gewaxte of geoliede houten oppervlakken
50 cm x 50 cm

Ook ideaal te gebruiken voor het opnemen
van restwater bij het ramen wassen met de
proWIN RAAMREINIGER (pg. 43).

proWIN Duo Pad CARBON
De handige, krachtige, bijzondere pad combineert een sterke vezel voor het oplossen
van hardnekkig vuil met een speciaal hittebestendig weefsel gemaakt van carbon.
TOEPASSINGSBEREIK
Fornuis, keramische kookplaat, oven, braadpannen en bakvormen, grillroosters
TOEPASSING
Blauwe kant - vochtig om te schuren en het oplossen van hardnekkige aanslag
Zwarte kant - speciaal hittebestendig weefsel voor het snelle schoonmaken
als iets overkookt.
Ø 20 cm
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SCHOON EN
verzorgd

proWIN ECO VAATWASMIDDEL
NATURAL
DETERGENT

Milieuvriendelijk vaatwaspoeder (ECOCERT Greenlife) maakt vaatwerk, glazen en
bestek streeploos en stralend schoon – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn. De geurvrije receptuur op basis van natuurlijke inhoudsstoffen, zorgt voor
glans en reinigt ook hardnekkige vuilafzetting.
TOEPASSINGSBEREIK
Vaatwasmachinebestendig servies, glazen en bestek
NIET voor voorwerpen gemaakt van hout, goud, zilver, aluminium, kristal en handgeschilderd porselein
DOSERING
Vaatwasser (12 couverts)
15 – 30 ml per wasbeurt (afhankelijk van de vervuilingsgraad)
500 g, 5 kg, 500 g navulling

Wij adviseren
voor een perfect
reinigingsresultaat
•	proWIN DISH N´CLEAN
BOUTIQUE No.2
• proWIN GLANSSPOELMIDDEL
Voor een lange levensduur en regelmatig
onderhoud van de afwasmachine
• proWIN MACHINE
SYSTEEMVERZORGING

KEUKEN
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NATURAL
DETERGENT

proWIN DISH N'CLEAN BOUTIQUE No.2

proWIN GLANSSPOELMIDDEL

Regenereerzout, vrij van toevoegingen ter ondersteuning van het reinigingsproces in de vaatwasser - een
milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.
Grofkorrelig, vegan speciaal zout ter regulering van de
waterhardheid. Beschermt glazen, servies en bestek
tegen kalkaanslag en verlengt de levensduur van de
vaatwasser.

proWIN GLANSSPOELMIDDEL ondersteunt het droogproces van de vaatwasser. Het voorkomt residuen zoals waterdruppels en maakt dat alles stralend glanst.

TOEPASSINGSBEREIK
Vaatwasser
DOSERING EN TOEPASSING
Toevoegen aan het zoutreservoir van de vaatwasser
en regelmatig bijvullen, indien de machine het aangeeft.
Houdt rekening met de gebruiksaanwijzing van uw
vaatwasser.

TOEPASSINGSBEREIK
Vaatwasser
DOSERING EN TOEPASSING
Aan het glansspoelmiddel vakje van de vaatwasser
toevoegen. Neem de doseerinstructies van de fabrikant van de vaatwasser in acht en houd rekening met
de plaatselijke waterhardheid.
1000 ml

2 kg

proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING
Multifunctioneel, tensidenvrij reinigings- en verzorgingsconcentraat voor een hygiënisch schone vaatwasser en wasmachine – een complete oplossing voor
twee systemen. proWIN MACHINE SYSTEEMVERZORGING is zeer efficiënt. Aanslag zoals kalk, roest, etensresten en reinigings- en wasmiddelresten worden op
basis van natuurlijk citroenzuur verwijdert en afdichtingen en kunststof onderdelen worden verzorgd met
glycerine - met corrosiebescherming. Door regelmatig gebruik en onderhoud wordt een perfecte functionaliteit en energiebesparing van uw machine bereikt.
TOEPASSINGSBEREIK
Vaatwasser (ook zeoliet machine), wasmachine
TOEPASSING
Aanbevolen onderhoud: tenminste elke 4 weken
VAATWASSER
Stap 1: filterzeef ontdoen van resten
Stap 2: afdichtingsrubbers met een paar druppels op
een doek schoonmaken, met water naspoelen
Stap 3: accessoiresset, bestaande uit extra fles, doseerdop en wax-doppen, gebruiken

•	doe 3 doseerdopjes (60 ml) van het product in de
accessoires fles en vul het met water aan
• met wax-dop sluiten
•	
ondersteboven, stabiel in de bestekmand van de
lege machine plaatsen
•	standaardprogramma (65°C) zonder vaatwasmiddel
starten
WASMACHINE
Stap 1: pluisfilter leegmaken
Stap 2: afdichtingsrubbers met een paar druppels op
een doek schoonmaken, met water naspoelen
Stap 3: wasmiddellade reinigen: mengsel 20 ml product + 4 l water
Stap 4: machinereiniging: 40 ml concentraat in vakje
“hoofdwas”
• w
 asprogramma zonder voorwas (tenminste 60°C),
zonder was of wasmiddel starten
NIET gebruiken in combinatie met chloorhoudende
reinigers.
500 ml

Reiniging van de rubberafdichtingen met
• proWIN UNIVERSEEL
•p
 roWIN MICROSTANDAARD
Handschoen
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SCHOON

dreamteam

proWIN INOX CLEAN

proWIN INOX CARE

De RVS-microvezeldoek met antibacteriële werking
voor streeploze reiniging zonder vingerafdrukken.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel en tegen onaangename geurvorming.

Deze zeer fijne OEKO-TEX gecertificeerde microvezel is perfect geschikt voor de
verzorging van RVS. Verwijdert betrouwbaar watervlekken en vingerafdrukken en
laat een stralende glans achter.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de
vezel en tegen onaangename geurvorming.

TOEPASSINGSBEREIK
RVS oppervlakken, RVS spoelbakken, RVS afzuigkappen, RVS fronten van huishoudelijke apparatuur, RVS
armaturen

TOEPASSINGSBEREIK
RVS oppervlakken, RVS afzuigkappen, RVS armaturen, RVS spoelbakken

TOEPASSING
Vochtig
NIET gebruiken op ruwe oppervlakken.
31 cm x 32 cm

Perfect in combinatie met proWIN POWERCRÈME SOFT / ECO POLISH & SHINE en voor
het napolijsten proWIN INOX CARE

TOEPASSING
Vochtig
32 cm x 32 cm

KEUKEN

ECHTE

verzorgingskracht

proWIN ECO POLISH & SHINE

proWIN POWERCRÈME SOFT

De effectieve ecologische schuurmelk (ECOCERT
greenlife) reinigt en polijst in één keer - een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn. Het is vrij van
geur- en conserveringsstoffen met dermatologisch
bevestigde huidverdraagbaarheid*.

Hoogwaardige conserveringsmiddelvrije reinigingspasta
met frisse geur, gebaseerd op natuurlijke inhoudstoffen
voor gladde, harde oppervlakken - reinigt, polijst en conserveert, net zoals in grootmoeders tijd.

TOEPASSINGSBEREIK
Glazen kookplaten, kookplaten, potten, pannen, RVS
TOEPASSING
Schud het product goed voor gebruik. Breng, afhankelijk van het vuil, een kleine hoeveelheid proWIN ECO
POLISH & SHINE met de proWIN INOX CLEAN op de
te reinigen oppervlakken aan en wrijf het uit. Polijst
de oppervlakken vervolgens met de vochtige proWIN
INOX CARE. Indien nodig handeling herhalen.
250 ml

*De zeer goede huidverdraagbaarheid van het
product werd door middel van een epicutaantest (25.11.2010) van het Cosmetic Test Institut
(CTI) dermatologisch bevestigd
(http://cosmetic-test.de/epicutan.html).

NATURAL
DETERGENT

TOEPASSINGSBEREIK
Alle gladde, harde materialen van metaal, kunststof en
glas - zoals b.v. keramische kookplaten, chromen gootstenen, rolluiken, tegels.
NIET geschikt voor zachte oppervlakken (hout, aluminium,
zachte kunststoffen, geborsteld RVS, verzegelde oppervlakken of autolak).
DOSERING EN TOEPASSING
Wrijf met een vochtige microvezeldoek (proWIN Duo Pad HURRICANE of proWIN INOX
CLEAN) of een vochtige spons (accessoire) een beetje reinigingspasta af
en laat door het samendrukken van
de doek/spons een licht schuim
ontstaan. Hiermee kunt u nu elk
gewenst object reinigen. Vervolgens afspoelen met schoon water.
250 g
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kracht PATSER!

proWIN ORANGE POWER PLUS
Het superconcentraat op basis van sinaasappelolie
met zeer hoge vetoplossingskracht voor bijzonder
hardnekkig vuil dat andere reinigers niet kunnen verwijderen. Groot effect al bij lage dosering.
TOEPASSINGSBEREIK
Vette aanslag in de keuken, op keramische kookplaten,
lijm, hars, kauwgum, nagellak, kleur- en balpen inktvlekken, RVS oppervlakken.
Het product kan gebruikt worden voor het reinigen en
ontgeuren van waterbestendige oppervlakken.
DOSERING
Puur en tot een mengverhouding van 1:1000 (5 ml op
5 l water), afhankelijk van de mate van vervuiling. Vervolgens met water navegen.
Voor oppervlakken adviseren wij een mengsel van
1:100 (15 ml op 1,5 l water).
Om gemakkelijk te kunnen doseren adviseren wij het
gebruik van onze maatbeker (accessoires).
BELANGRIJK: test de materiaalverdraagbaarheid van
kunststof, gelakte oppervlakken en rubber op een niet
zichtbare plek.
NIET gebruiken op acrylaat, rubber, polycarbonaat,
zachte PVC, polystyrol, hout, natuursteen, verzegelde
of hete oppervlakken. Niet gebruiken als etherischeof lampenolie (ontbrandingsgevaar). Niet sprayen!
500 ml, 1000 ml

Voor het aanbrengen bevelen wij onze
proWIN UNIVERSEEL aan.

proWIN ORANGE POWER
Het speciale product op basis van sinaasappel olie met grote reinigingskracht bij
zware vette vervuiling, lak- of lijmresten - krachtiger dan gewone reinigers. Grote
effectiviteit en geringe inwerktijd maken een snelle en moeiteloze reiniging mogelijk.
TOEPASSINGSBEREIK
Waterbestendige oppervlakken, nagellak, verfresten, vet in de keuken, plak- of
waxresten.
NIET gebruiken op acrylaat, rubber, polycarbonaat, zachte PVC, polystyrol, hout,
natuursteen, verzegelde of hete oppervlakken. Niet geschikt voor het cosmetisch
verwijderen van nagellak. Niet gebruiken als etherische of lampenolie (ontbrandingsgevaar). Niet sprayen!
DOSERING EN TOEPASSING
Puur en tot een mengverhouding van 1:1000 (afhankelijk van de mate van vervuiling). Vervolgens met water navegen.
250 ml

KEUKEN

Stofmagneet

proWIN HOOGGLANSMAGIC

proWIN MICRO SOFT

proWIN HOOGGLANSMAGIC heeft een zachte microvezelstructuur van OEKO-Tex gecertificeerd materiaal.
De microvezel maakt zachte reiniging en verzorging
in één keer mogelijk en laat een perfecte glans achter,
zonder pluisvorming.

proWIN MICRO SOFT, de zeer fijne microvezel met antistatische werking, glijdt zacht over gladde, gevoelige
oppervlakken en neemt stof- en vuildeeltjes op. Door
de fijne vezelstructuur bindt het vloeistof, verwijdert
het ook lichte vetvlekken en is daarbij bijzonder vriendelijk voor oppervlakken.

TOEPASSINGSBEREIK
Krasgevoelige oppervlakken en voorwerpen zoals
hoogglans fronten, mineraal gegoten wastafels
TOEPASSING
Licht vochtig. Alleen met lichte druk werken.

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde en gevoelige oppervlakken (b.v. glas, acryl,
plexiglas)
TOEPASSING
Droog/licht vochtig

32 cm x 32 cm
35 cm x 40 cm

Perfect geschikt
voor de meubelverzorging in
combinatie met
proWIN OMA´S
MEUBELWONDER
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KEUKEN

MIJN AANTEKENINGEN VOOR DE
KEUKEN REINIGING

naturlich proWIN

naturlich proWIN
Duurzaamheid en respectvol omgaan met het milieu karakteriseren
al meer dan 20 jaar de ecologische competentie van proWIN. Want
zoals wij weten is het evenwicht van onze planeet fragiel. Het is belangrijk om deze te beschermen en de grondstoffen te behouden.
Daarom staan wij van begin af aan op duurzame producten die
milieuvriendelijk en grondstofzuinig zijn. Alle wasactieve substanties van onze producten zijn biologisch afbreekbaar en blijven op
deze manier deel uitmaken van de natuurlijke kringloop.
Als innovatief bedrijf zullen wij ook in de toekomst consequent verder gaan op deze weg om onze klanten altijd een standaard volgens
de hoogste ecologische oriëntatie aan te bieden.
Wij staan op doorontwikkeling en hebben daarom een merk gecreëerd dat juist dat uitdrukt: naturlich proWIN.
De naam staat voor een ecologisch waardevolle productlijn die voldoet aan de hoge normen van het ECOCERT-label.

Alleen producten waarbij de inhoudsstoffen, maar ook de productiestappen, het principe van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
volgen, worden bekroond met het eco-keurmerk ECOCERT.
Door zijn bijzondere eisen onderscheidt het zich positief van andere
eco-keurmerken.
Ons nieuwe merk "naturlich proWIN" richt zich op alle consumenten
die over de hele linie de hoogste eisen stellen aan milieuvriendelijkheid.
Alleen kan het zo zijn dat langere inwerktijden de prijs zijn voor extra
milieuvriendelijkheid. Wij vinden dat dit wel acceptabel is. Onze klanten hebben de keuze:
Enerzijds onze gebruikelijke en gewaardeerde milieuvriendelijke
proWIN power-producten, anderzijds de producten van de nieuwe
eco-generatie waarbij de ecologische eigenschappen betrekking
hebben op het gehele productieproces - met eco-label en kwaliteitskeurmerk ECOCERT.

"naturlich proWIN" – natuurvriendelijke producten – natuurlijk van proWIN
Bij proWIN werd van begin af aan waarde gehecht aan het gebruik van natuurlijke inhoudsstoffen om het milieu zo veel mogelijk te sparen.
De zeer efficiënte concentraten van het Symbiontische Reinigung®-productbereik maken een geringe dosering mogelijk, minimaliseren de
behoefte aan grondstoffen en verminderen het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal.
Nu zijn we nog een stap verder gegaan en hebben de Symbiontische Reinigung® uitgebreid met een nieuwe lijn:

Deze omvat ecologisch gecertificeerde producten met een zeer hoog percentage ingrediënten van natuurlijke oorsprong (gecertificeerd volgens ECOCERT greenlife).
Hiermee staat de consument een efficiënt reinigingsconcept ter beschikking waarmee de basisgedachte "zo weinig en zo mild mogelijk" nog
persoonlijker toegepast kan worden.
Het vuil wordt in drie intensiteitsniveaus aangepakt:

STAP 1:
100% zonder chemische reinigings- of onderhoudsmiddelen - uitsluitend met proWINvezels en apparaten in combinatie met water.

STAP 2:
proWIN-vezels en apparaten in combinatie met de ecologisch gecertificeerde producten van de "naturlich
proWIN"-lijn - inclusief ECOCERT-keurmerk.
.

STAP 3:
proWIN-vezels en apparaten in combinatie met de gewaardeerde
proWIN-powerproducten van de Symbiontische Reinigung® met een
ecologische meerwaarde. Door het samenspel van microvezels en
chemie bereikt de Symbiontische Reinigung het hoogst mogelijke
reinigingseffect - bij minimaal gebruik van reinigingsmiddelen.
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BADKAMER

VOOR DE

perfecte badkamer

BADKAMER

proWIN BAD JUWEEL
proWIN BAD JUWEEL, de doek voor de perfecte reiniging in de badkamer. Het verwijdert vuil, zeepresten of watervlekken optimaal en maakt het glanzend schoon.
Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële bescherming van de vezel en tegen onaangename geurvorming*.
TOEPASSINGSBEREIK
Wastafels, badkuipen en douchecabines, tegels, armaturen
NIET geschikt voor minerale gegoten wasbakken, gewaxte, geoliede en gebeitste
oppervlakken.

*Aangetoonde
antibacteriële
activiteit tegen
staphylococcus
aureus en klebsiella
pneumoniae (volgens
DIN EN ISO 20743:2013
- 12 Hohenstein Laboratories, 05.09.2016)

TOEPASSING
Vocht voor het reinigen/droog voor het navegen.
40 cm x 40 cm

proWIN SOFTCLEAN
proWIN SOFTCLEAN bestaat 100% uit inhoudsstoffen van natuurlijke oorsprong.
Het lost vuil op alle watervaste oppervlakken in het huishouden perfect op en maakt
universeel gebruik mogelijk.
Zacht voor het milieu, de oppervlakken en de huid*.
TOEPASSINGSBEREIK
Hoogglans oppervlakken, graniet, RVS, wasbakken, armaturen, werkbladen, deuren
DOSERING
5 ml proWIN SOFTCLEAN op 5 l water
250 ml, 1000 ml, 2,5 l

Voeg eerst water toe en vervolgens proWIN SOFTCLEAN om overmatige
schuimvorming te voorkomen.

NATURAL
DETERGENT

* De zeer goede huidverdraagbaarheid van
het product werd dermatologisch bevestigd door middel van een
epicutaantest (02.05.2008)
door het Cosmetic Test
Institut (CTI) (http://cosmetic-test.de/epicutan.html).

proWIN BAD- EN SANITAIRREINIGER
proWIN BAD- EN SANITAIRREINIGER dient voor de reiniging van alle waterbestendige, afwasbare, zuurbestendige oppervlakken in de badkamer. Vet, zeepresten en
vuil worden moeiteloos verwijderd. Het afpareleffect beschermt de oppervlak tegen hervervuiling en geeft een mooie glans. Perfecte effectiviteit en een stralend
resultaat voor een frisse badkamer zonder declarabele allergene geurstoffen.
TOEPASSINGSBEREIK
Alle waterbestendige, afwasbare, zuurbestendige oppervlakken (bijv. tegels, sanitaire objecten, glas, kunststof oppervlakken, armaturen).
NIET gebruiken op kalkhoudende natuurstenen oppervlakken (bijv. marmer) en
zuurgevoelige oppervlakken (bijv. emaille, eloxal).
DOSERING EN TOEPASSING
Mengsel met water van 1:5 tot 1:10 in de proWIN SUPERSCHUIM fles aanmaken
en op de oppervlakken aanbrengen. Na een korte inwerktijd naspoelen met water.
BELANGRIJK: maak kalk-cement voegen voor gebruik altijd nat om zo het inwerken
op het materiaal te voorkomen!
500 ml, 2,5 l

Ook is het gebruik
in het proWIN
SCHUIMWONDER
i.p.v. de Schuimfles
SUPERSCHUIM mogelijk.
Bij ergere vervuiling met
proWIN BAD JUWEEL
nabewerken.
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BADKAMER

GLANZEND

droog!

BADKAMER

proWIN ONTKALKER (CALEX DRY)
proWIN ONTKALKER is een eco-gecertificeerd product volgens ECOCERT greenlife.
De ONTKALKER in poedervorm bestaat 100% uit natuurlijk citroenzuur en is bijzonder milieuvriendelijk en duurzaam. Citroenzuur zorgt voor een sterk ontkalkende
werking en ontwikkelt al bij een geringe dosering zijn volle effect. In tegenstelling
tot azijnhoudende producten is deze ontkalker geurneutraal, hooggeconcentreerd
en mild voor de oppervlakken.

NATURAL
DETERGENT

TOEPASSINGSBEREIK
Zuurbestendige materialen (bijv. tegels, sanitaire objecten)
NIET gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken (bijv. natuurmarmer, kalksteen, geëmailleerde oppervlakken)
Om de hechting op verticale oppervlakken
te verbeteren, is het gebruik in de proWIN
Schuimfles SUPERSCHUIM aan te bevelen.

DOSERING EN TOEPASSING
40 g proWIN ONTKALKER op ca. 500 ml water
Na een korte inwerktijd afspoelen met water.
500 g, 500 g navulling, 2,5 kg

proWIN HYGIËNE
proWIN HYGIËNE zorgt gemakkelijk en snel voor schone en streeploze oppervlakken. De
meerlaagsstructuur van de doek biedt niet alleen optimale vuiloplossing, maar ook een
hogere vochtopname.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de bescherming van de vezel en tegen onaangename geurvorming*.
TOEPASSINGSBEREIK
Gladde oppervlakken - keramische oppervlakken (WC, bidet), kunststof, glas, tegels,
metaal
NIET geschikt voor minerale gegoten wasbakken, gewaxte of geoliede oppervlakken
TOEPASSING
Vochtig
20 cm x 22 cm
*Aangetoonde antibacteriële activiteit tegen staphylococcus aureus en klebsiella pneumoniae (volgens DIN EN ISO 20743:2013 - 12 Hohenstein Laboratories, 05.09.2016)

proWIN X-TRA DRY
proWIN X-TRA DRY is ideaal voor het drogen van grote, gevoelige oppervlakken in
natte ruimten. De pluizige lussen brengen een uitstekend absorptievermogen teweeg. Hierdoor kan de vezel ca. het 6-voudige van zijn gewicht aan water opnemen.
Dankzij de goede droogcapaciteit is de doek weer snel klaar voor gebruik.
TOEPASSINGSBEREIK
Gelakte en gladde oppervlakken, douche cabines, tegels
NIET gebruiken op ruwe of scherpkantige oppervlakken.
TOEPASSING
Beweeg langzaam en gelijkmatig met de pluizige kant over het te drogen oppervlak.
50 cm x 70 cm, 40 cm x 40 cm

Ideaal voor het afdrogen van de auto na de wasbeurt – de oppervlakken zijn in een mum van tijd
droog.
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BADKAMER

PERFECT

schoon
proWIN V7 WC CLEANER

proWIN ACTIVE ORANGE

Onze "Hartendief" - een innovatieve toiletborstel met
een elegant design - met extra lange, s-vormige gebogen handgreep voor praktisch gebruik. De flexibele
hartvorm past zich perfect aan elke ronding aan en
garandeert door de borstelharen, die verschillen in
lengte, een optimaal oppervlaktecontact.

De krachtige toiletreiniger van proWIN met actiefschuim-formule en frisse geur – glanzend schoon tot
onder de rand.

TOEPASSINGSBEREIK
Toilet, bidet, urinoir

DOSERING
Voor gebruik de poeder opschudden. Adem het stof
niet in.
Voeg warm water (max. 60 °C) aan het sanitair toe.
Voeg vervolgens snel de benodigde hoeveelheid
proWIN ACTIVE ORANGE universeel schuim toe (maatbeker is inbegrepen).
•	Toilet: 1,5 l water, 140 - 150 g proWIN ACTIVE ORANGE
universeel schuim
•	Bidet: 1 l water, 100 - 110 g proWIN ACTIVE ORANGE
universeel schuim
•	Urinoir: 1 l water, 50 - 60 g proWIN ACTIVE ORANGE
universeel schuim
Na een korte inwerktijd doorborstelen met de V7 WC
CLEANER en naspoelen met water.

TOEPASSING
Droog toegepast wordt hardnekkig vuil gemakkelijker
opgelost.
Daarna natmaken in het spoelwater van het toilet en
het oppervlak zonder druk en met lichte draaibewegingen schoonmaken. Minder krachtinspanning leidt
tot een beter reinigingsresultaat omdat de V7 borstelharen zich flexibel aanpassen.
wit/grijs
antraciet/wit transparant
wit/zwart
antraciet-metallic/zwart

TOEPASSINGSBEREIK
Toilet, bidet, urinoir

1000 g
Voor verdere kleurvarianten vraag
uw proWIN consulent.
Zet de proWIN V7 WC CLEANER tijdens
het schoonmaken in het sanitair, zo wordt
deze ook in één handeling schoongemaakt.

BADKAMER

MIJN AANTEKENINGEN VOOR HET
REINIGEN VAN DE BADKAMER

25

26

BINNENKLIMAAT

VOEL JE fris

De AIRBOWL maakt de lucht schoon. Waarom is dat belangrijk?
Lucht is een kostbare hulpbron - de industrie, uitlaatgassen en de klimaatverandering hebben invloed op
onze kwaliteit van leven. Ook gifstoffen uit het milieu
zoals stikstofoxide, formaldehyde en anderen kunnen
een negatieve invloed op ons hebben. Met de moderne
levensstijl is ook ons gedrag veranderd. Wij brengen
steeds meer tijd in ruimtes door in plaats van buiten.
Hierdoor bevinden wij ons steeds meer in een omgeving met afgewerkte lucht zonder grote circulaties.
Als er dan schadelijke stoffen zoals formaldehyde
uit oppervlakken vrij komen en overgaan in de omgevingslucht, dan is dit niet langer geschikt voor onze
gezondheid. Dit is precies waar de PROWIN AIRBOWL

in combinatie met proWIN PURE AIR van pas komt een praktisch apparaat dat vervuilde lucht bevrijdt
van formaldehyde. Het zorgt zo voor een schone en
aangename luchtkwaliteit en schept een perfect feel
good-atmosfeer binnenshuis.
proWIN PURE AIR en zijn varianten elimineren niet alleen de schadelijke stof formaldehyde, maar kunnen
ook organische geuren neutraliseren. Hierbij helpt een
principe dat ontdekt werd bij natuurlijke schaapswol.
Vandaar dat onze proWIN PURE AIR-producten gebruik maken van een werkzaam aminozuren complex
dat gebaseerd is op schapenwol. Er hoeft dus geen
schaap geschoren te worden voor proWIN.

BINNENKLIMAAT

DE WERKING IN DETAIL
Via de motor in de kop van de PROWIN AIRBOWL wordt een beluchtingsschijf aangedreven die een luchtwerveling voortbrengt. Dit zorgt ervoor dat omgevingslucht
via de filterring aangezogen en via het water-PURE AIR mengsel geleid wordt. Hier
vindt de filterwerking en neutralisatie plaats. Via de openingen in het deksel gaat
de frisse lucht vervolgens weer met een aangename, voelbare luchtstroom naar
buiten. PROWIN AIRBOWL 2 en PROWIN AIRBOWL PREMIUM zijn voorzien van het
GS-symbool voor geteste veiligheid.
IONISATOR (PROWIN AIRBOWL 2)
Door de ionisator worden de stofdeeltjes elektrostatisch opgeladen en aan elkaar
gebonden. De grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen gemakkelijker door de
waterfilter vastgehouden worden.
UV-LICHT (PROWIN AIRBOWL 2)
Ultraviolet licht heeft effect op eventuele ziektekiemen in het water en vertraagt
hun verspreiding. Deze functie kan additioneel geactiveerd worden.
SLEEP-FUNCTIE (PROWIN AIRBOWL 2, PROWIN AIRBOWL PREMIUM)
Opstaan en uitzetten is met deze functie niet meer nodig. U kunt lekker in bed gaan
liggen en uw apparaat zet automatisch zijn verlichting uit.
KLEUR-LED'S (PROWIN AIRBOWL 2, PROWIN AIRBOWL PREMIUM)
Kies uw favoriete kleur of laat u verrassen door de kleurverandering. Natuurlijk
alleen als u het wil.

TECHNOLOGIE EN FUNCTIE
De PROWIN AIRBOWL 2 en de PROWIN AIRBOWL
PREMIUM maken gebruik van de luchtstroommethode.
Dit is bijzonder geschikt voor woonruimtes. Alle apparaten zijn gebaseerd op het principe van de waterfilter
die de vervuilde omgevingslucht reinigt. Met proWIN
PURE AIR (of een variant hiervan) komt daar nog de
schadelijke stofneutralisatie en geurneutralisatie bij*.
*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd door het erkende testlaboratorium
CBA in Kirkel-Limbach in 2015 bevestigd
(proefnr. 123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).
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BINNENKLIMAAT

Het nieuwe FRISSE GEVOEL

PROWIN AIRBOWL 2
Zij is een klassieker onder de proWIN AIRBOWLs - een
robuuste "geurbol". Zij heeft zich al in vele huishoudens
bewezen en blinkt uit door extra functies: de ionisator ter
ondersteuning van de luchtreiniging, de UV-LED die kiemremmend op het water werkt, de sleepfunctie voor een
ongestoorde slaap en de kleur-LED´s voor mooie kleureffecten.

+
+
+
+

Ionisator
UV-LED
KLEUREN-LEDs
Sleep-functie

Het waterreservoir is
niet geschikt voor de
vaatwasser.

BINNENKLIMAAT

proWIN AIR PUMP
De speciale, milieuvriendelijke pompfles van proWIN
voor de ideale verspreiding van proWIN PURE AIR en
zijn varianten.
TOEPASSING
Vul de proWIN AIR PUMP maximaal tot 300 ml met de,
in een mengverhouding van 1:20 met water, verdunde
proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) en schroef
de sproeikop erop. Nu kan de oplossing door het gebruik van de pomphendel gesproeid worden.
BELANGRIJK: verneveling niet inademen.
300 ml

PROWIN AIRBOWL PREMIUM
Dit is de premium variant voor de hoogste eisen. Perfect effect en uitstraling voor uw woonruimtes - met
uitstekend design. Het fraaie glazen reservoir is robuust en geschikt voor de vaatwasser.
De PROWIN AIRBOWL PREMIUM is samen met de geurvarianten van proWIN PURE AIR niet alleen prettig voor
je neus - het is ook een eyecatcher voor jouw gasten.

+
+
+
+

KLEUREN-LEDs
Sleep-functie
Glazen reservoir, geschikt
voor de vaatwasser
Uitstekend design
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BINNENKLIMAAT

proWIN PURE AIR
Hooggeconcentreerde schadelijke stof-neutralisator
voor een goede omgevingslucht binnenshuis.
proWIN PURE AIR en zijn varianten neutraliseren de
schadelijke stof formaldehyde* en kunnen bovendien
onaangename organische geuren verminderen. Reeds
enige tijd geleden werd erkend dat natuurlijke schapenwol schadelijke stoffen uit de lucht kan filteren. Op
basis van deze bevindingen hebben we hiervoor een
speciaal complex van eiwitcomponenten gebruikt.

TOEPASSINGSBEREIK
PROWIN AIRBOWL 2, PROWIN AIRBOWL PREMIUM,
proWIN AIR PUMP
DOSERING EN TOEPASSING
PROWIN AIRBOWL 2 / PREMIUM: voeg 15-30 ml proWIN
PURE AIR (of een variant hiervan) aan het water toe
proWIN AIR PUMP: bedek de bodem ( ca 10 ml) met
proWIN PURE AIR (of een variant hiervan) en vul met
water aan.
BELANGRIJK: het water regelmatig vervangen.

*De formaldehyde eliminatie in
de omgevingslucht werd door
het erkende testlaboratorium CBA in
Kirkel-Limbach in 2015
bevestigd (proefnr.
123/05/15 IV, DIN ISO
16000-3).

U vindt de geurcomposities zonder declarabele allergene geurstoffen in de proWIN PURE AIR
BLUE, RED, FRESH, HERBAL, FLAVOUR, GREEN TEA, BALANCE en PURPLE. proWIN PURE AIR
ZERO is geurstofvrij en hierdoor ideaal voor mensen met een allergie.

proWIN PURE AIR BALANCE

proWIN PURE AIR

proWIN PURE AIR BLUE

de mediterrane geur van rozemarijn & bergamot

de frisse, groene geur van
bossen en weilanden

fris-zoete geur met fruitige
noten van gele vruchten

500 ml

500 ml, 1000 ml

500 ml, 1000 ml

proWIN PURE AIR HERBAL FLAVOUR

proWIN PURE AIR GREEN TEA

proWIN PURE AIR FRESH

de koel-frisse geur van
naaldbomen en boskruiden

bloemige jasmijngeur met
groene fruit accenten

de frisse geur van citrusvruchten

500 ml

500 ml, 1000 ml

500 ml

proWIN PURE AIR PURPLE

proWIN PURE AIR RED

de koel-kruidige geur van
verse kruiden

winterse geur van gebakken
appel

500 ml

500 ml

IUG

proWIN PURE AIR ZERO
geurstofvrij

Prüf-Nr. 2019 131

Allergiker-geeignet

500 ml

BINNENKLIMAAT

MIJN AANTEKENINGEN VOOR HET
BINNENKLIMAAT
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OPPERVLAKKEN

REINIGEN
met SYSTEEM

proWIN PROFI VLOEREXPRESSE
Het stabiele reinigingssysteem van proWIN voor de
oppervlakkenreiniging in en om het huis.
Met de proWIN VLOEREXPRESSE heeft u voor een
robuust reinigingssysteem gekozen. Het bestaat uit
een aluminium steel met draaibare RVS vloerplaat
voor een professionele reiniging.
TOEPASSINGSBEREIK
Speciaal voor grotere oppervlakken met de bijbehorende proWIN Vloervezel.

OPPERVLAKKEN

proWIN DROOG
De „stofzuiger“ onder de vloervezels. Door de antistatische werking worden haar en
stof snel opgenomen.
TOEPASSINGSBEREIK
Gladde vloeren en wanden, optimaal op gewaxte of geoliede oppervlakken, parket,
kurk, laminaat, PVC, linoleum, tegels
TOEPASSING
Droog
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN ZIGZAG
De ribbelstructuur maakt een goede opname van stof en vuil mogelijk.
TOEPASSINGSBEREIK
Gladde vloeren zoals laminaat, verzegeld parket, vinyl of graniet
TOEPASSING
Licht vochtig/vochtig
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN HYGIËNE
Voor de poriëndiepe reiniging van bijna alle gladde vloeren.
TOEPASSINGSBEREIK
Marmer, verzegelde kurk- of parketvloeren, laminaat, tegelvloeren met platte voegen
TOEPASSING
Vochtig
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN MICROSTANDAARD
Universele vloervezel voor de dagelijkse vloerreiniging.
Lost ook zwaardere vervuiling moeiteloos op. Ook uitstekend geschikt voor het nat
reinigen.
TOEPASSINGSBEREIK
Tegelvloeren, PVC-bekledingen, linoleum en natuursteen
TOEPASSING
Vochtig/nat
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN LANGFLOR
De vloervezel voor ongelijke oppervlakken. Met de hoge, stabiele pool dringt proWIN
LANGFLOR ook tot diepere bereiken door, daar gaat haar mechanische kracht aan
het werk. Bovendien heeft het een zeer hoog vuilopnemend vermogen en een groot
absorptievermogen. Optimaal voor de natte reiniging van waterbestendige vloeren.
TOEPASSINGSBEREIK
Tegels met diepe voegen, natuursteen en ongelijke, poreuze vloeren, vooral aan te
bevelen bij vloeren met vloerverwarming.
TOEPASSING
Vochtig/nat
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

33

34

OPPERVLAKKEN

proWIN MICROBORSTEL
Lost dankzij de combinatie van de standaard microvezel en extra ingewerkte abrassieve borstelharen ook zwaardere en grovere vervuiling op. Ideaal voor de natte
reiniging van waterbestendige oppervlakken.
TOEPASSINGSBEREIK
Tegels, vooral met diepere voegen, natuursteen, poreuze en ongelijke vloeren,
vloerbedekking/tapijten
TOEPASSING
Vochtig/nat
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN OUTDOOR
Robuuste vezel met grote abrasiviteit en vezelstugheid voor het maximale oplossen van vuil, vooral in het
buitenbereik. De proWIN vervanger van de "schrobber" - werkt beduidend sneller en effectiever!
TOEPASSINGSBEREIK
Terrassen, ingangen, vloeren van werkplaatsen, garages
NIET gebruiken op krasgevoelige oppervlakken
TOEPASSING
Vochtig/nat/droog voor een bezemfunctie
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

proWIN MAGIC
Gemakkelijk vuil opnemen en polijsten in één handeling. Ideaal voor het nabewerken,
drogen en polijsten van vooraf gereinigde gladde, glanzende oppervlakken.
TOEPASSINGSBEREIK
Gladde en glanzende vloeren, grote, hoge ramen of houten plafonds met spiegelpanelen
Alleen droog gebruiken op gewaxte en geoliede oppervlakken
NIET bij brede, diepe voegen en scherphoekige tegels
TOEPASSING
Droog/vochtig
> MISTER FLEXIBLE

proWIN KATOEN
Natuurvezel voor de snelle, gemakkelijke reiniging en
het streeploos drogen van watergevoelige vloeren.
Goede vuil- en wateropname capaciteit. Ook aan te
bevelen voor het aanbrengen van onze verzorgende
producten (pagina 53).
TOEPASSINGSBEREIK
Parket, natuurhouten-, kurk- en marmeren vloeren,
gewaxte en geoliede vloeren en overal waar het gebruik van microvezels uitgesloten is.
TOEPASSING
Licht vochtig/vochtig
> MISTER FLEXIBLE > PROFI VLOEREXPRESSE

OPPERVLAKKEN

flexibele HULP

proWIN MISTER FLEXIBLE
Het moderne, flexibele oppervlakken reinigingssysteem - met een brede gebruiksrange en diverse combinatiemogelijkheden in en rond het huis.
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OPPERVLAKKEN

DE RAMEN profi´s

proWIN FLEXIBLE LINE TREKKER
Voor het aftrekken van water op grote, gladde oppervlakken, met het 50 cm lange en 2 cm dikke,
verwisselbare speciale schuimrubber vastgezet in
een robuuste aluminium rail en een scharnier met
vergrendelingsmogelijkheid.

OPPERVLAKKEN

proWIN FLEXIBLE LINE
Diverse wis- en reinigingsproducten, verschillende lange stelen, een adapter en nog veel
meer. Met het reinigingssysteem van proWIN FLEXIBLE LINE kunt u individueel het perfecte reinigingssysteem voor uw oppervlakken (vloeren, wanden, plafonds) samenstellen.
Afhankelijk van de ondergrond, heeft u de keuze uit verschillende proWIN vloervezels.
De combinatiemogelijkheden zijn grenzeloos want met een speciale adapter kunt u deze
proWIN FLEXIBLE LINE additioneel aanvullen met onze proWIN SMART LINE. Of het nu
grote of kleinere oppervlakken zijn - voor elk het juiste reinigingssysteem van proWIN!

proWIN MISTER FLEXIBLE MINI
Het kleine broertje voor kleinere oppervlakken bestaat uit een kleinere vloerplaat met het MISTER
FLEXIBLE-scharnier.

proWIN FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL
De voegenborstel in combinatie met de proWIN FLEXIBLE LINE STEEL of met de proWIN FLEXIBLE LINE HANDGREEP bereikt door zijn wigvormig geplaatste borstelharen alle voegen en hoekjes. Door het flexibele en vergrendelbare scharnier is het mogelijk om meerdere kantelhoeken in te stellen voor een optimale krachtoverbrenging.
NIET gebruiken op reeds defecte voegen of in combinatie met proWIN ONTKALKER.

proWIN FLEXIBLE LINE HOEKSTUK
Hulpmiddel voor de reiniging van slecht bereikbare
oppervlakken (b.v. oppervlakken van hoge kasten,
dakoppervlakken van serres, dakramen en nog veel
meer). Door de combinatie met de proWIN MISTER
FLEXIBLE hoeft u in veel gevallen geen ladder te gebruiken.

proWIN FLEXIBLE LINE HANDGREEP
De korte, praktische handgreep (19 cm) maakt handig gebruik van alle apparaten
van de FLEXIBLE LINE mogelijk.

proWIN FLEXIBLE LINE STEEL, 1-delig, 1,39 m

proWIN FLEXIBLE LINE STEEL 3-delig, tot 3,60 m

Aluminium steel met grijze PVC-kap met ophangopening aan het uiteinde maakt stevig wegzetten
tegen de wand mogelijk.

Telescoopsteel met verlengingsmogelijkheid tot max. 3,60 m, bestaande uit aluminium met een grijze PVC-kap met ophangopening aan het uiteinde, maakt stabiel
wegzetten tegen de wand mogelijk.
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slim SCHOONGEMAAKT

OPPERVLAKKEN

proWIN SMART LINE
Het "gewichtloze" reinigingssysteem van proWIN voor kleinere en speciale toepassingsbereiken.
De proWIN SMART LINE onderscheidt zich door lichte materialen (kunststof) en innovatieve vormen. In deze lijn zijn verschillende producten en diverse steelvarianten voor
u beschikbaar. Onderlinge combinaties zijn ook mogelijk met de proWIN SMART LINE
DUOSTEEL. Bovendien kunt u met een speciale adapter de SMART LINE producten ook
combineren met de FLEXIBLE LINE STEEL. Hierdoor kunnen de meest uiteenlopende
uitdagingen in uw huishouden aangegaan worden. We hebben een selectie van diverse
proWIN MICROPAD's voor u in ons assortiment zodat u de beschikking heeft over de
juiste vloervezels voor het reinigen en/of verzorgen van alle soorten oppervlakken.

proWIN SMART LINE NISSENWISSER
Extra smalle, lange en flexibele wisser met afneembare FLUFFY vezel (6,5 cm x 50 cm, te bevestigen middels drukknopen) voor de droge reiniging, verwijderen
van spinnenwebben in nissen en tussenruimtes (achter radiatoren, meubels, gordijnen etc.).

proWIN SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER

proWIN SMART LINE DRIEHOEKBORSTEL

Kleine, handige oppervlakkenwisser ook voor moeilijk toegankelijke plekken, kan met diverse proWIN MICROPAD's
uitgerust worden. Wisplaat op verschillende punten
fixeerbaar. Vanwege het lichte gewicht optimaal voor het
werken op plafonds of wanden.

Voor het borstelen van krasvaste oppervlakken en
voor moeilijk toegankelijke bereiken. Borstelkop met
kunststof borstelharen, in een bijzondere driehoekvorm voor hoeken en randen, met rubberen rand als
stootbescherming, instelbaar in 3 standen d.m.v. de
schuifknop, met korte greep, binnen en buiten te gebruiken.

proWIN SMART LINE TELESCOOPSTEEL, 2-delig
Verlengt het bereik tot 1,10 m

proWIN SMART LINE ADAPTER

proWIN SMART LINE DUO STEEL

Deze adapter combineert producten van de proWIN
SMART LINE met de stelen van de proWIN FLEXIBLE LINE.

Met deze kortere steel (50 cm) kunnen 2 proWIN
SMART LINE producten met elkaar verbonden worden.
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snelle HELPERS

proWIN SPEEDY
Deze ergonomisch vormgegeven houder is, in combinatie met de geschikte proWIN MICROPADs, het veelzijdig te gebruiken reinigingsapparaat van proWIN, voor
gewrichtsbesparend werken op gladde oppervlakken. Het helpt u bij de dagelijkse
oppervlaktereiniging en komt zelfs tot in de kleinste hoekjes.
TOEPASSINGSBEREIK
Oppervlakken afhankelijk van de gebruikte proWIN MICROPAD
TOEPASSING
Maak de gekozen MICROPAD vast.

OPPERVLAKKEN

proWIN MICROPAD DROOG

proWIN MICROPAD HYGIËNE

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde oppervlakken

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde oppervlakken zoals marmer,
verzegeld kurk en parket, vinyl, laminaat, tegels met vlakke voegen

TOEPASSING
Droog

TOEPASSING
Vochtig

proWIN MICROPAD LANGFLOR

proWIN MICROPAD UNIVERSEEL

TOEPASSINGSBEREIK
Tegels met diepe voegen, stenen
vloeren, gestructureerde, openporige
oppervlakken

TOEPASSINGSBEREIK
Keuken oppervlakken,
badkamer, bekleding, tapijten
NIET op acryl of krasgevoelige
oppervlakken gebruiken.

TOEPASSING
Vochtig/nat

TOEPASSING
Vochtig/nat

proWIN MICROPAD POWERBORSTEL

proWIN MICROPAD OUTDOOR

TOEPASSINGSBEREIK
Gestructureerde, ruwe oppervlakken,
tapijten en bekleding, sanitaire ruimtes,
gevoegde ondergrond

TOEPASSINGSBEREIK
Gestructureerde, openporige
oppervlakken, terrastegels
NIET op krasgevoelige oppervlakken

TOEPASSING
Vochtig/nat

TOEPASSING
Vochtig/nat & droog

proWIN MICROPAD MAGIC

proWIN MICROPAD KATOEN

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde en glanzende oppervlakken

TOEPASSINGSBEREIK
Natuurhout, parket, kurk, marmer,
gewaxte en geoliede houten
oppervlakken

TOEPASSING
Droog/vochtig

TOEPASSING
Licht vochtig/vochtig

proWIN MICROPAD SOFT

proWIN MICROPAD POLISH & CLEAN

TOEPASSINGSBEREIK
Keramische kookplaten, oppervlakken
van chroom of RVS, werkbladen in de
keuken, gefineerde of gelakte deuren
of raamkozijnen

TOEPASSINGSBEREIK
Gekleurde en metallic autolak in combinatie met proWIN CARPOLISH
TOEPASSING
Droog

TOEPASSING
Vochtig

proWIN MICROPAD SHINE
TOEPASSINGSBEREIK
Glas, gladde oppervlakken
TOEPASSING
Licht vochtig
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schitterend
SCHOON

OPPERVLAKKEN

proWIN WINDOW
Het extreem krachtige, zeer fijne microvezel weefsel
met een korte vezelstructuur verwijdert vuil uitstekend. Het resultaat - schone en glanzende oppervlakken zonder pluisjes.

vuil
oplossen

TOEPASSINGSBEREIK
Ramen, spiegels

RAAMREINIGER
De klassieker voor de raamreiniging.
TOEPASSINGSBEREIK
Ramen, serres, grote spiegelende oppervlakken
TOEPASSING
Breng enkele druppels proWIN SOFTCLEAN op de
vochtige vezel aan, veeg over het glas en trek de film
van vuil water af met de rubberstrip - ideaal te verlengen met de proWIN RAAMREINIGER GREEPVERLENGING (50 cm).

TOEPASSING
Licht vochtig
32 cm x 32 cm / 32 cm x 64 cm

proWIN WONDER
proWIN WONDER biedt optimale polijstprestaties en
mooie glans dankzij zijn vezelstructuur.

polijsten

TOEPASSINGSBEREIK
Ramen, spiegels, kunststof- of granieten oppervlakken
TOEPASSING
Droog
45 cm x 40 cm

Na het reinigen van de ramen met de
proWIN OPZUIG & DROOG (pagina 11) de
ramen nawissen om eventueel restwater
te verwijderen.
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EVEN verder kijken

proWIN TV SHINE

proWIN FLUFFY

Voor de perfecte antistatische oppervlaktereiniging
van uw beeldschermen

De specialist - droog bij stof en vochtig bij lichte vervuiling.
Fijne microvezeldoek met antistatische werking.

TOEPASSINGSBEREIK
Display, beeldscherm

TOEPASSINGSBEREIK
Houten en kunststof oppervlakken en chroom. Op leer hoogstens licht vochtig gebruiken. Alleen droog gebruiken op gewaxte of geoliede oppervlakken.

TOEPASSING
Licht vochtig
BELANGRIJK: voor en na gebruik in schoon water uitspoelen.

TOEPASSING
Droog/vochtig

32 cm x 32 cm

38 cm x 38 cm, Handschoen 27 cm x 13 cm

OPPERVLAKKEN

proWIN STONE TEX
Neutraal reinigingsconcentraat, mild voor materialen
en milieuvriendelijk.
TOEPASSINGSBEREIK
Waterbestendige, afwasbare oppervlakken, ongeglazuurd c.q. gepolijst porselein, vloerbedekking, bekleding, autostoelen, RVS, glas, graniet, leisteen en andere soorten natuursteen en gepolijste oppervlakken,
kunststof, keramiek en leer
DOSERING EN TOEPASSING
Afhankelijk van de mate van vervuiling en de reinigingseisen in een mengverhouding met water van 1:100 tot
1:200 gebruiken (komt overeen met ca. 20-40 ml per 4
liter water). Voor de reiniging van bekleding adviseren
wij een mengverhouding met water van 1:10 tot 1:5.
BELANGRIJK: maak oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen (b.v. keuken werkbladen) na
het reinigen met water schoon.
500 ml

Omdat dit reinigingsconcentraat geurstofvrij is, kan het ideaal aanbevolen worden
aan personen met een geurstofallergie.

proWIN MICROSTANDAARD Handschoen
Microvezel handschoen voor veelzijdig gebruik. Het is
stabiel, absorberend en duurzaam.
TOEPASSINGSBEREIK
Oppervlakken in het huishouden, reinigen van bekleding.
NIET voor gewaxte of geoliede oppervlakken.
TOEPASSING
Vochtig voor het schoonmaken / droog voor het afstoffen
15 cm x 20 cm
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MIJN AANTEKENINGEN VOOR DE
REINIGING VAN OPPERVLAKKEN

OUTDOOR

VOOR outdoor -FANS

proWIN OUTDOOR Handschoen
De robuuste handschoen voor de reiniging buitenshuis - sterk van buiten en zacht
van binnen.
TOEPASSINGSBEREIK
Grove, ruwe oppervlakken
NIET op krasgevoelige oppervlakken gebruiken
TOEPASSING
Droog gebruiken voor het snelle wegvegen van losse vuildeeltjes.
Nat gebruiken voor het oplossen van vuil.
23 cm x 16 cm
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OUTDOOR

ONS bijzondere
BORSTELMATERIAAL

proWIN V7 UNIVERSELE BEZEM
De proWIN V7 UNIVERSELE BEZEM en HANDVEGER zijn onze speciale vegers uit
de proWIN V7 LINE met bijzonder gevormde borstelharen en rubberstrip voor het
reinigen van vloeren.
Door de V-vormige borstelharen en de antistatische werking worden zelfs stofdeeltjes, dierenhaar of de fijnste zandkorreltjes ideaal vastgehouden.
TOEPASSINGSBEREIK
Binnen- en buitenshuis, droge of natte ruimten, ook voor vloeistof, sneeuw
TOEPASSING
De borstelharen met weinig druk naar je toe trekken (V-opening met de borstelharen naar je toe bewegen).

De borstelharen kunnen
eenvoudig met
water gereinigd worden.

OUTDOOR

proWIN V7 BLIK
proWIN V7 BLIK - de ideale partner van onze proWIN
V7 HANDVEGER en proWIN V7 UNIVERSELE BEZEM.
Met driehoekige trechtervorm voor de opname van
vuil, handvat en flexibele rubberstrip
TOEPASSINGSBEREIK
Binnen- en buitenshuis, opname van vuil en vloeistof
TOEPASSING
Stop het vuil en veeg het met de HANDVEGER/BEZEM op

proWIN V7 KEVER KAREL
De kleine helper met groot effect - ook voor onderweg.
TOEPASSINGSBEREIK
Bekleding, autostoelen, dierendekens, kleding
TOEPASSING
Droog
10,3 cm x 7,9 cm x 2,3 cm

Door de V-vormige borstelharen en de
antistatische werking worden zelfs stofdeeltjes, dierenhaar of de fijnste zandkorreltjes ideaal vastgehouden. Hiervoor dient
men de borstelharen slechts met een lichte druk
naar zich toe te trekken (V-opening van de borstelharen naar zich toe). Na gebruik kan het borstelmateriaal eenvoudig met water gereinigd worden.
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OUTDOOR

KOM TOCH

binnen

OUTDOOR

DEURMAT PEPER & ZOUT
Antislip- en UV-bestendige vuil-opvang-mat voor buitenshuis - water stroomt weg en vuil wordt vastgehouden.
De deurmat kan gemakkelijk gebezemd worden of bij
ergere vervuiling gereinigd worden met een hogedrukreiniger.
Getest door het Institut für Arbeitsschutz (IFA) van de
DGUV
TOEPASSINGSBEREIK
Buitenbereik
60 cm x 90 cm

DEURMAT IN & OUT
Duurzame deurmat voor binnen- en buitenshuis - absorberend en antislip, ook aan
te bevelen bij vloerverwarming. Onze milieuwinnaar van 100% gerecycled materiaal.
De geïntegreerde groeven voorkomen dat opgenomen water zich in de deurmat ophoopt. Door de rubberen onderkant is de deurmat anti-slip en beschermt de daaronder liggende vloer.
De mat blijft onbeschadigd tot een temperatuur van - 20°C. Lagere temperaturen
belasten het materiaal in toenemende mate en beïnvloeden de elasticiteit.
TOEPASSINGSBEREIK
Binnen- en buitenshuis
58 cm x 78 cm		

DESIGNER DEURMAT
Vormvast met zachte microvezel voor hoge vuil- en
vochtopname.
TOEPASSINGSBEREIK
Binnenbereik
60 cm x 90 cm

De proWIN DESIGNER DEURMAT kan ook als
badmat gebruikt worden.

DEURMAT IN
Absorberend en snel drogend katoen-microvezel mengsel speciaal voor binnenshuis met rubberen achterkant voor perfecte grip.
TOEPASSINGSBEREIK
Binnenshuis
58 cm x 78 cm
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VERZORGING

verzorgd THUIS

proWIN VERZORGINGSBALSEM
Verzorgt, beschermt en impregneert met hoogwaardige bijenwas en lanoline.
TOEPASSINGSBEREIK
Glad leer in alle kleuren in de auto en in huis (bijv. lederen dashboards, jassen,
schoenen, riemen, tassen en koffers van leer, lederen motorkleding, teugels en zadels van leer) en houten voorwerpen, geborsteld, gewaxt of geolied.
TOEPASSING
Aanbrengen en laten inwerken
200 ml

VERZORGING

proWIN VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT
Vloerverzorgingsconcentraat op basis van natuurwas
- reinigen, verzorgen en glans in één handeling
TOEPASSINGSBEREIK
Stenen vloeren (ook natuursteen) en verzegelde houten en kurkvloeren, onverzegelde houten vloeren,
kunststof vloeren
BELANGRIJK: houten vloeren alleen licht vochtig
schoonmaken om uitzetten te voorkomen.

Om het glanseffect te vergroten
kan het behandelde oppervlak
met een schone en
droge proWIN vloervezel DROOG of MAGIC
gepolijst worden.

DOSERING EN TOEPASSING
Eerste vloerverzorging: water mengsel 1:10
Onderhoudsbeurt en verzorging: 1:50 tot 1:100
500 ml, 2,5 l

proWIN NATUURWAS

proWIN ZIJDEGLANS

Hoogwaardige verzorgende emulsie op basis van
natuurwas, vrij van geurstoffen, beschermt en geeft
glans.

De gebruiksklare verzorgende emulsie met diepe
glans op siliconenbasis is vrij van oplosmiddelen, conserveringsmiddelen en geurstoffen.
Het verzorgt, polijst, beschermt, behoudt en verzegelt
in één handeling.

TOEPASSINGSBEREIK
Waterbestendige, gevoelige vloeren zoals steen, klinkers, marmer, linoleum, verzegeld parket of kurk,
houtcement, gewaxte vloeren
DOSERING EN TOEPASSING
Eerste vloerverzorging: mengsel met water in een
verhouding van 1:10 met de licht vochtige vloervezel
KATOEN aanbrengen, uitwrijven en ca. 30 minuten laten drogen - klaar.
Bij regelmatig gebruik is een mengverhouding van
1:50 tot 1:100 voldoende.

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde en gestructureerde oppervlakken
Lak- en kunststof oppervlakken (b.v. verweerde
tuinmeubels), acryl, leer, kunstleer, brons, messing,
chroom, rubber, graniet en formica.
DOSERING EN TOEPASSING
Met behulp van de sproeikop op een geschikte proWIN
doek sprayen en op de op voorhand schoongemaakte,
droge oppervlakken aanbrengen en uitwrijven. Na een
korte droogtijd napolijsten.

250 ml, 2,5 l
500 ml - sproeikop apart als accessoire verkrijgbaar

proWIN NATURE

proWIN OMA'S MEUBELWONDER

proWIN NATURE is een zeer zachte, absorberende
doek gemaakt van een bamboe-katoen mengsel 100% composteerbaar en afbreekbaar.

Meubelpolish op basis van hernieuwbare grondstoffen. Het
beschermt, behoudt en zorgt voor een mooie zijdeachtige
glans.

TOEPASSINGSBEREIK
Gladde, gevoelige oppervlakken, gecoate douchecabines (b.v. nano) of andere voorwerpen die volgens de
fabrikant niet met een microvezel weefsel behandeld
mogen worden, gewaxte of geoliede houten oppervlakken en beschilderde houten oppervlakken (boerenbont)

TOEPASSINGSBEREIK
Houten meubels, natuurstenen en kunststenen voorwerpen,
intensief gebruikte, gelakte houten of stenen voorwerpen

TOEPASSING
Vochtig/droog

TOEPASSING
Fles schudden voor gebruik, proWIN OMA´S MEUBELWONDER op een schone, droge proWIN MICRO SOFT aanbrengen (zie pg. 17) en de oppervlakken hiermee afvegen - na
een korte inwerktijd met proWIN FLUFFY (zie pg. 44) napolijsten.

40 cm x 40 cm

200 ml
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AUTO

VOOR racers
en ZONDAGSRIJDERS

Ideaal te
mengen en te
gebruiken in
de proWIN ALLESKUNNER
Sproeiflacon. U bereikt
een betere hechting op
verticale oppervlakken
door het gebruik in de
proWIN Superschuimfles of het proWIN
SCHUIMWONDER. Voor
grote oppervlakken raden wij u onze proWIN
Drukpompsproeifles
aan.

proWIN ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC

proWIN CARWASH

proWIN's frisse, universele reiniger en superconcentraat met de materiaalvriendelijke krachtformule
maakt perfect schoon. Zonder te schrobben - met
verzorgende formule, antistatische werking, snel drogend en met extra glanseffect

De bijzondere, absorberende autowashandschoen van
proWIN die vriendelijk is voor oppervlakken. Reinigt de
oppervlakken krasvrij en mild. Met een bijzonder duurzaam gaasweefsel aan de zijkanten, voor het oplossen
van vliegenvuil op de autoruiten.

TOEPASSINGSBEREIK
Waterbestendige, afwasbare oppervlakken in en rond
het voertuig, de motor, fiets, caravan, aanhanger, tegels,
verzegeld parket of laminaat, vinyl, stenen vloeren,
glas, kunststof, verzegeld of gelakt hout, steen, emaille,
metaal, porselein, rubber, garagedeuren, trapleuningen
en balkonhekwerk, fotovoltaïsch systeem

TOEPASSINGSBEREIK
Voor alle gladde auto oppervlakken zoals kunststof,
glas, gelakte oppervlakken

DOSERING EN
TOEPASSING
Voor het schoonmaken
van uw auto adviseren
wij een mengverhouding
met water van 1:100 tot
1:10. Na een inwerktijd
van ca. 5 minuten kan
het opgeloste vuil moeiteloos met een vochtige
proWIN microvezeldoek
afgeveegd worden.
500 ml, 5 liter, kleurvariant
SUMMER (500 ml)

TOEPASSING
Dompel de schone handschoen in het poetswater en
veeg de oppervlakken schoon. Hardnekkig vuil op de
ruiten wordt verwijderd met de versterkte, natgemaakte zijkanten.
BELANGRIJK: na elke keer afvegen, goed uitspoelen.
20 cm x 15 cm

AUTO

proWIN STRONG
2 Microvezel kanten voor een geweldig reinigingsresultaat.
TOEPASSINGSBEREIK
Autovelgen, metalen oppervlakken
TOEPASSING
Vochtig, ruwe kant voor het oplossen van vuil, zachte kant voor het opnemen van vuil
40 cm x 40 cm

proWIN VELGENREINIGER

proWIN TRIPLE REINIGINGSSPONS

Schone en blinkende velgen met dit automatisch effectieve, hoogactieve reinigingsproduct. Reinigt ook daar, waar
andere producten niet meer effectief zijn.

Duidelijk zicht met de onmisbare hulp voor onderweg

TOEPASSINGSBEREIK
Gelakte aluminium en stalen velgen, kunststof wieldoppen
NIET gebruiken op zuurgevoelige en reeds beschadigde
velgen
DOSERING EN TOEPASSING
Draai de bijgevoegde sproeikop op de fles, vanaf ca. 20 cm
afstand op de koude velgen sprayen, na een inwerktijd van
max. 2 - 3 minuten grondig afspoelen.
BELANGRIJK: na gebruik sproeikop afspoelen en de veiligheidssluiting weer op de fles draaien.
500 ml

TOEPASSINGSBEREIK
Beslagen of vuile autoruiten en zijspiegels
TOEPASSING
Droog - zachte kant neemt condenswater op
Nat - ruwe kant lost grove vervuiling op en de zachte kant neemt
dit op
9 cm x 15 cm x 2,5 cm
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AUTO

proWIN CARPOLISH SOFT

proWIN CARPOLISH STRONG

Voor het polijsten van zo goed als nieuwe, licht verweerde en matte gekleurde en metallic laksoorten. De
kleinste oneffenheden en vuilresten worden door de
toegepaste schuurmiddelen verwijderd. De schuurmiddelen polijsten het lakoppervlak zacht, zorgen
voor een bijzondere glans en frissen de kleur op. In
combinatie met de proWIN CAR WAX HARD wordt het
lakoppervlak verzegeld en hierdoor worden verouderingsprocessen bestreden.

Voor het polijsten van doffe en sterk verweerde gekleurde en metallic lak. Vuilresten en
lichte teervlekken worden door de toegepaste schuurmiddelen verwijderd. De speciaal
ontwikkelde schuurmiddelen maken fijne krasjes en matte plekken op het lakoppervlak glad. Hierdoor straalt zelfs sterk verweerde gekleurde en metallic lak weer met
een mooie glans. In combinatie met de proWIN CAR WAX HARD wordt het lakoppervlak
verzegeld en hierdoor worden verouderingsprocessen bestreden.

DOSERING EN TOEPASSING
Fles schudden voor gebruik. Breng daarna het product
met de proWIN MICROPAD POLISH & CLEAN dun aan
op het op voorhand gereinigde droge tot licht vochtige
lakoppervlak. Gelijkmatig doorlopende delen (motorkap, dak etc.) met lichte druk en draaiende bewegingen polijsten. Polijst- en productresten opnemen met
de blauwe microvezeldoek proWIN POLISH & CLEAN.
Vervolgens verzegelen met proWIN CAR WAX HARD.
.
250 ml

DOSERING EN TOEPASSING
Fles schudden voor gebruik. Breng daarna het product met de proWIN MICROPAD
POLISH & CLEAN dun aan op het op voorhand gereinigde droge tot licht vochtige
lakoppervlak. Gelijkmatig doorlopende delen (motorkap, dak etc.) met lichte druk en
draaiende bewegingen polijsten. Polijst- en productresten opnemen met de blauwe
microvezeldoek proWIN POLISH & CLEAN. Vervolgens verzegelen met proWIN CAR
WAX HARD.
250 ml

Breng beide polijstmiddelen NIET op ongelakt kunststof of glas aan. Voertuig niet in de
zon behandelen. Product beschermen tegen
vorst.

proWIN POLISH & CLEAN

proWIN MICROPAD POLISH & CLEAN

Microvezeldoek voor de polijst finish van de autolak

Applicatiepad voor de proWIN SPEEDY voor het aanbrengen en gebruiken van de
proWIN polijstmiddelen

TOEPASSINGSBEREIK
Nabehandeling voor gekleurde en metallic laksoorten
na het polijstproces
TOEPASSING
Droog
BELANGRIJK: gebruik bij de lakbehandeling uitsluitend schone doeken om krassen op het lakoppervlak
te voorkomen.

TOEPASSINGSBEREIK
Polijsten van gekleurde en metallic laksoorten
TOEPASSING
Droog gebruiken, polijstmiddel aanbrengen en verdelen over het gereinigde droge
tot licht vochtige lakoppervlak
BELANGRIJK: gebruik altijd een schone MICROPAD
15 cm x 8 cm

40 cm x 40 cm

AUTO

Shine ON

proWIN CAR WAX HARD

proWIN WAX

Voor de verzegeling van vooraf gereinigde en gepolijste gekleurde en metallic laksoorten en voor duurzame bescherming tegen weersinvloeden.
proWIN CAR WAX HARD conserveert en verzegelt het lakoppervlak en beschermt
hierdoor tegen hervervuiling. De toegepaste bestanddelen van hoogwaardige carnaubawas geven het lakoppervlak een milde verzorging en bieden een uitstekende
duurzame bescherming.

Voor de nabehandeling van de lak. Restanten van de
proWIN CAR WAX HARD kunnen met de zachte pool
van deze microvezeldoek zacht en grondig verwijderd
worden.

TOEPASSINGSBEREIK
Gepolijste gekleurde en metallic autolak
DOSERING EN TOEPASSING
Dun aanbrengen op het gereinigde en droge lakoppervlak met de gele kant van de
bijbehorende applicatiespons. Bewerk altijd de in elkaar overlopende delen (motorkap, dak etc.). Neem de resten na een korte droogtijd met de gele microvezeldoek
proWIN WAX op.
BELANGRIJK: spoel de applicatiespons na gebruik met warm
water uit.
NIET aanbrengen op ongelakt
kunststof of glas. Breng het product niet te dik aan, anders kunnen er strepen ontstaan.
150 ml

TOEPASSINGSBEREIK
Autolak oppervlakken
TOEPASSING
Droog
40 cm x 40 cm
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WASGOED

VOOR SCHOON

wasgoed

proWIN CLEANTEX Textielbalsem
Het milieuvriendelijke, vloeibare textielwasmiddel voor de machinewas en de handwas, vrij van geurstoffen,
bleekmiddelen of enzymen.
TOEPASSINGSBEREIK
Bonte en witte was (30° - 95°C), natuurtextiel zoals katoen, zijde, linnen, wol of dons en voor "koud wassen" en
handwas
DOSERING EN TOEPASSING
Toepassing in de wasmachine:
Voeg voor gevoelige weefsels 2,5 ml (voor 2,5 kg wasgoed) aan de maatbeker toe, giet dit rechtstreeks in de
wasmachine en start dan het fijnwas programma.
Voor de bonte en de witte was is er ca. 5-10 ml nodig voor een volle wasmachine (ca. 5 kg wasgoed).
Voor het doseren adviseren wij het gebruik van onze maatbeker (accessoires). Voeg het product aan het wasmiddelbakje of aan de trommel toe. Voor de koude- en de handwas zijn enkele druppels in het water voldoende.
500 ml, 2,5 l

WASGOED

proWIN CLEANTEX Zuurstofbleek

NATURAL
DETERGENT

Eco-textiel wasversterker met bleekmiddel op zuurstofbasis. De inhoudsstoffen zijn
96% van natuurlijke oorsprong. Vrij van geurstoffen en met milde receptuur voor een
uitstekende verdraagbaarheid voor mens en milieu. Het lost vlekken en grauwsluier
op en laat kleuren weer stralen.
TOEPASSINGSBEREIK
Kleurechte bonte en witte was (30° tot 95°C), bij sterk vervuilde was, tegen
grauwsluier (b.v. gordijnen) en bij vlekken zoals van b.v. thee, koffie, fruit
DOSERING EN TOEPASSING
Voeg 20-25 g poeder aan het wasmiddelbakje toe (hoofdwas)

Kleurechte
bonte en witte
was wordt
ideaal schoon
en stralend door de
combinatie van proWIN
CLEANTEX Textielbalsem (in de trommel)
en proWIN CLEANTEX
Zuurstofbleek (in het
wasmiddelbakje).

500 g, 2,5 kg

proWIN PROACTIVE
Wasmiddel gecertificeerd volgens ECOCERT Greenlife voor schoon wasgoed - zonder bleekmiddelen en enzymen. De inhoudsstoffen zijn 96% van natuurlijke oorsprong. Het textiel wordt bevrijd van vuil en transpiratiegeur. De kleuren worden
opgefrist en de membraanfunctie blijft behouden (windbescherming en ademend
vermogen). Met een aangename, subtiele lavendel geur.
TOEPASSINGSBEREIK
Sportkleding, functionele kleding van goretex, sympatex of softshell, membraan
en mengweefsels, zwemkleding, microvezelweefsels, alle proWIN vezelproducten,
fijne was
DOSERING EN TOEPASSING
Machinewas: 20 - 60 ml, max. 40°C
Handwas: 15 ml per 5 liter water
NATURAL
DETERGENT

750 ml, 2,5 l

Ideaal voor
onderweg

proWIN WASH DROPS FLOWERY & HERBERY

proWIN OSSENGALZEEP

De kleine wash drops voor een grote geurbelevenis, vrij van declarabele allergene
geurstoffen.

Zoals reeds in grootmoeders tijd dient dit oude en vertrouwde middel op basis van zeep en ossengal voor de
milde voorbehandeling van vlekken in textiel.

DOSERING EN TOEPASSING
Per wasbeurt kunnen er, afhankelijk van de gewenste geurintensiteit, 7-15 druppels proWIN WASH DROPS aan de doseerdop met vloeibaar wasmiddel toegevoegd
worden of aan het vakje voor de wasverzachter. De handige druppelaar helpt u bij
het doseren.
HERBERY - kruidig fris
FLOWERY - bloemig fris

TOEPASSINGSBEREIK
Vlekken zoals vet, koffie, thee, fruit, wijn in wit wasgoed en kleurecht textiel dat op de hand of in de machine gewassen mag worden.
Voor alle kleurechte weefseltypes die met water behandeld kunnen worden. NIET voor wol of zijde

100 ml

100 g
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WASGOED

MIJN AANTEKENINGEN VOOR
WASGOED, OUTDOOR EN
VERZORGING

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Algemene informatie over onze producten
ALGEMENE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT REINIGINGS-, VERZORGINGSEN WASMIDDELEN:
•	Houd reinigingsmiddelen in het algemeen buiten het bereik van kinderen.
•	Lees voor gebruik het etiket. Houd altijd rekening met de gebruiksinstructies en wees voorzichtig bij het gebruik van producten die volgens de CLP-verordening etiketteringsverplicht zijn (pictogram).
•	Sluit producten met kindersluiting na gebruik weer zorgvuldig af.
•	Goed doseren: eerst de emmer met water vullen, daarna het product zoals aanbevolen doseren en toevoegen.
Vermijd overmatige schuimvorming.
•	Zuinig gebruik van reinigingsmiddelen spaart het milieu.
•	Inhoud/verpakking slechts helemaal geleegd afvoeren naar de milieustraat.
Houd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de reiniging van uw oppervlakken. Bij
twijfel testen op een niet zichtbare plek.

WASADVIES DOEKEN EN VEZELS
• Let altijd op de wasvoorschriften op het etiket
• Sorteer het wasgoed op kleur
• proWIN CLEANTEX Textilbalsem
• proWIN PROACTIVE Functioneel wasmiddel
•	Gebruik geen wasverzachters of chloorhoudende bleekmiddelen
• Niet geschikt voor de wasdroger, niet strijken
•	Was de microvezel producten in het proWIN WASZAKJE zonder toevoeging van ander textiel
Dit spaart de vezels en voorkomt hechting van pluisjes

HOE MAAK IK DE JUISTE APPLICATIE OPLOSSING VOOR DE REINIGING?
proWIN producten worden afhankelijk van het advies met water vermengd.
Het advies op het etiket, b.v. 1:10, staat voor 1 deel product vermengd met 10 delen water.

BIJZONDERE CERTIFICERING

NATURAL
DETERGENT

ECOCERT is het toonaangevende bedrijf op het gebied van de certificering van ecologische producten.
Ook enkele proWIN-producten dragen dit eco-keurmerk.
Verdere informatie vindt u onder:
www.ecocert.de/oekologische-Wasch-und-Reinigungsmittel
Bedrijfshomepage: http://detergens.ecocert.com (Frans, Engels, Spaans)
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WIN-I

WIN-I

MEER DAN ALLEEN

stofzuigen

proWIN win-i
win-i is een reinigingssysteem zonder stofzak, maar
met een waterfilter van extra klasse, dat verschillende
toepassingsmogelijkheden samenbrengt in één product. Behalve de klassieke stofzuigerfunctie voor het
reinigen van bekleding, tapijten, matrassen en vloeren kan de win-i ook vloeistof opzuigen en gebruikt
worden voor luchtreiniging. Bovendien kunnen hoofdkussens en dekbedden gevaccumeerd worden en
verstopte afvoeren met de doorblaasfunctie ontstopt
worden (indien gewenst, zijn accessoires verkrijgbaar). Het stijlvolle apparaat met zijn waterfiltersysteem is ook bijzonder geschikt voor astma patiënten
en mensen met allergieën, want stof en pollen worden
vastgehouden in de watertank. Door het toevoegen
van proWIN PURE AIR of een variant hiervan, kan de
schadelijke stof formaldehyde uit de aangezogen lucht
geneutraliseerd worden en kan gereinigde lucht weer
uitstromen.
BIJZONDERHEDEN
Wij bieden aanvullende accessoires voor onze win-i
aan om zo het spectrum van de toepassingsmogelijkheden uit te breiden. Hier enkele highlights:

NATUURHAREN PLUMEAU
BORSTEL
Dit accessoire met zijn borstelharen van paardenhaar is geschikt
voor het reinigen van planten en
andere gevoelige oppervlakken.

NATUURHAREN BORSTEL

MULTIFUNCTIONEEL OPZETSTUK MET VLOERVEZEL

De beide borstellijsten aan de voor- en
achterkant nemen het stof optimaal op en
zijn mild voor gevoelige vloeren. Het 360°
draaischarnier zorgt voor een flexibele
handling.

Met de speciaal ontworpen vloervezels "VV HYGIËNE
voor win-i" en "VV KATOEN voor win-i" wordt er tegelijkertijd gestofzuigd en gewist.
Uw proWIN consulent informeert u graag over de
talrijke functies van onze win-i en de bijbehorende
accessoires.
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WORD proWIN
merk ambassadeur

We zijn op zoek naar mensen die samen met ons het (bedrijfs)leven wakker willen
schudden!
Bij proWIN staat u geen 9-5 job te wachten, bij ons kunt u rekenen op echte professionele
vooruitzichten en kansen op succes.

WIJ BIEDEN U:
•	Het partnerschap met één van de succesvolste directe verkoop bedrijven van Europa
– meer dan 20 jaar een succesvolle positie op de markt met een consulenten force
van 75.000 dames en heren
• Een eerlijk verkoopconcept met goede verdiensten en carrièrekansen
• Persoonlijke aandacht van het proWIN team en de bedrijfsleidingen
•	Gekwalificeerde scholing en verdere ontwikkeling inclusief productscholingen in
onze proWIN Akademie
• Een aantrekkelijk productportfolio met innovatieve, hoogwaardige artikelen
•	De ondersteuning van onze proWIN-medewerkers, een klasse team dat je ondersteunt van A tot Z!
•	Het afhandelen en verzenden van uw opdrachten via onze grote en ervaren logistieke
partner
•	Meewerken in een bedrijf waar naar de sociale filosofie geleefd wordt met het motto
"eerst de mens" en waar dit terugkomt in de grote betrokkenheid bij mens en natuur

Uw proWIN consulent:
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