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Editorial
BESTE KLANT,

Of het nu de traditionele voorjaarsschoonmaak is, het schoonmaken van het zomerterras
of de grote poets voor de winterse feestdagen – er is het hele jaar wel iets te doen zodat we
ons helemaal op ons gemak voelen in ons huis. Maar als we eerlijk zijn, willen we er niet al
te veel moeite voor doen, maar gebruiken we de tijd liever om te ontspannen, toch?
Met onze producten uit de Symbiontische Reinigung helpen wij u zowel bij de dagelijkse
schoonmaakklusjes als bij de speciale gebeurtenissen in uw feel-good omgeving, zowel
binnen als buiten en natuurlijk ook met het schoonmaken van uw voertuig.
En dat naar eer en geweten, want wij streven naar duurzaamheid en leven voor bescherming van het milieu – al meer dan een kwart eeuw lang.
Wij werken met zeer effectieve vezels en wat de reinigingsmiddelen betreft, voornamelijk
met concentraten. Dit betekent dat u deze naar gelang van uw behoeften afzonderlijk kunt
mengen – afhankelijk van het doel in een verhouding van 1:10 tot 1:100. Dit spaart niet
alleen natuurlijke hulpbronnen, maar ook uw portemonnee.
Bovendien kijken we, behalve naar de inhoud, ook naar de verpakking: overal waar het
mogelijk is, proberen we bij onze verpakkingen gebruik te maken van gerecycled kunststof
en hierdoor het percentage nieuw geproduceerde kunststof te verkleinen.
Producten die bijzonder goed scoren op het gebied van milieuvriendelijkheid en bekroond
zijn met het ECOCERT-label, hebben wij samengebracht in onze naturlich proWIN lijn – en
wij werken eraan om deze groep verder te laten groeien.
Want ook al hebben we veel gedaan op het gebied van duurzaamheid en een respectvolle
omgang met het milieu, we staan nog aan het begin van onze reis. We zijn blij dat u deze
reis met ons aangaat.
Op dit moment houdt u zelf een stukje duurzaamheid vast: voor deze catalogus hebben we
heel bewust gekozen voor een variant van 100 % gerecycled papier.
Hierin vindt u een overzicht van onze actuele producten, deze zijn gerangschikt naar toepassingsgebied. Zo heeft u naast het uitgebreide advies van uw proWIN consulent ook altijd
een naslagwerk bij de hand.
Wilt u nog meer informatie over proWIN?
Dan is het de moeite waard om een blik te werpen op onze website www.prowin.nl.
Wij wensen u veel plezier met de catalogus van de Symbiontische Reinigung.
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Het proWIN
universele wonder

Bijna alles wat u en uw gezin nodig
heeft om schoon te maken in slechts
één concentraat.
Als vet of vuil verwijderd moet worden, is onze handige sproeiflacon
met het door u gedoseerde mengsel
snel klaar voor gebruik.

1

4

U ni v e r s e e l

1

ALLESKUNNER
Universele reiniger met frisse geur en
materiaalvriendelijke krachtformule voor de
universele reiniging – één voor alles.

2

ALLESKUNNER Sproeiflacon
Praktische sproeiflacon voor het mengen en
aanbrengen van de proWIN ALLESKUNNER /
ALLESKUNNER PREMIUM – de schoonmaakhulp voor elk huishouden.

2

proWIN helpt.
Niet alleen in het huishouden.
De activiteiten van de stichting zijn erop gericht om
kinderen en jongeren in nood te ondersteunen. In lijn
met de oprichters en de statuten kan "in nood" breed
geïnterpreteerd worden. Alle kinderen en jongeren die
in nood zijn, die behoefte hebben aan hulp of zich in
een negatieve situatie bevinden, moeten steun kunnen
krijgen. Dit zijn met name hulp- en zorgbehoeftige en
gehandicapte kinderen en jongeren, kinderen en jongeren die gehandicapt dreigen te raken.
Steun met de aankoop van één van deze producten de
proWIN stichting en hierdoor kinderhulpprojecten in
binnen- en buitenland.
De proWIN stichting steunt al jaren de bouw van kinderdorpen, ziekenhuizen en nog veel meer.

1
1

SWEETHEART
Hartvormig microvezel doekje voor de
snelle schoonmaak in
het huishouden – een
blikvanger die ook iets
goeds doet!
2

3

Met de aankoop van onze SWEETHEART gaat er, afhankelijk van het
productformaat (20 cm x 20 cm of 14 cm x 14 cm), € 2,70 c.q. € 2,- naar
de proWIN stichting.
Ook met de aankoop van elke fles proWIN ALLESKUNNER, 2000 ml 2
en proWIN OVEN- & GRILLREINIGER, 1000 ml 3 gaat er € 1,- naar de
proWIN stichting.

St i c h t in g
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Natuurvriendelijke producten
– natuurlijk van proWIN
Sinds de oprichting van het bedrijf staan duurzaamheid en respectvol omgaan met het milieu
bij proWIN centraal. Want zoals we weten is
het evenwicht van onze planeet fragiel. Het is
belangrijk om de planeet te beschermen en de
natuurlijke hulpbronnen te behouden.

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 ECOCERT
eco-keurmerk.
Hiermee onderscheidt het zich duidelijk van andere eco-keurmerken.

Alle wasactieve substanties van onze producten zijn biologisch afbreekbaar en blijven op
deze manier deel uitmaken van de natuurlijke
kringloop.

Wat maakt "naturlich proWIN" zo speciaal?
Alle producten uit de naturlich proWIN-lijn voldoen aan de hoge normen
van ecologische was- en reinigingsmiddelen en zijn ECOCERT Greenlife
gecertificeerd.
Hierdoor zijn ze geschikt voor klanten die zeer hoge eisen stellen aan de
ecologische verdraagbaarheid van onze producten. De prijs voor nog meer
milieuvriendelijkheid is slechts een langere inwerktijd – in onze ogen een
redelijke prijs.

Ook in de toekomst zullen we deze weg consequent blijven gaan om u een standaard volgens
de hoogste ecologische kwaliteit aan te kunnen
bieden.
Wij richten ons op doorontwikkeling en daarom
hebben we een merk gecreëerd dat precies dat
uitdrukt:

Zo kunt u beslissen of u voor de gebruikelijke milieuvriendelijke proWIN power kiest of voor een schoonmaakmiddel dat niet alleen milieuvriendelijk
is in gebruik, maar ook milieuvriendelijk geproduceerd wordt en zo voldoet
aan de speciale vereisten van het ECOCERT-keurmerk.
naturlich proWIN - natuurvriendelijke producten natuurlijk van proWIN

Stap 1:
Volledig zonder chemische reinigings- of
verzorgingsmiddelen – uitsluitend met
proWIN-vezels en systemen in combinatie
met water.

Stap 2:
proWIN-vezels en systemen in combinatie
met de ecologisch gecertificeerde producten van de naturlich proWIN-lijn – inclusief
ECOCERT-keurmerk.

Stap 3:
proWIN-vezels en systemen in combinatie
met de gewaardeerde proWIN-power
producten 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.

6

na t ur l i c h p r oW I N

1

pro nature SHARKY
Multifunctionele reinigingspad – maakt de
keuken stralend schoon. Elke verkochte pro
nature SHARKY steunt met € 3,50 de proWIN
pro nature stichting en daarmee natuur- en
milieubeschermingsproducten in binnen- en
buitenland.

p r o na t ur e
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Algemene informatie
over onze producten
ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT REINIGINGS-, VERZORGINGS- EN
WASMIDDELEN:
•	Als algemene regel geldt om reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen te houden.
•	Lees het etiket voor gebruik. Houd altijd rekening met de gebruiksinstructies en wees
voorzichtig met het gebruik van producten die volgens de CLP-verordening etiketteringsverplicht zijn (pictogram).
• BELANGRIJK: maak oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen (bv. keuken
werkbladen) na het reinigen met water schoon.
•	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. Dit voorkomt overmatige schuimvorming.
•	Zuinig gebruik van reinigingsmiddelen spaart het milieu.
•	Verpakking slechts helemaal geleegd afvoeren naar een geschikte afval/recycling locatie.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor het reinigen van uw oppervlakken.
Test bij twijfel altijd de materiaalverdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.

HOE MAAK IK DE JUISTE TOEPASSINGSOPLOSSING
VOOR DE REINIGING?
proWIN producten worden volgens de instructies met water vermengd.
Voorbeeld : de instructie 1:10 op het etikett staat voor 1 deel product vermengd met 10
delen water.

DE proWIN ONDERHOUDSTIPS:
Om lang plezier te hebben van uw proWIN vezels, hebben wij belangrijke informatie voor
u verzameld over de correcte behandeling van onze vezels.
•	Volg de wasvoorschriften op het waslabel.
•	Sorteer het wasgoed op kleur.
•	Gebruik het proWIN WASZAKJE om onze vezels zorgvuldig te wassen en laadt u de
wasmachine niet te vol. Als u de vezels wast zonder er ander textiel aan toe te voegen,
voorkomt u aanhechting van pluisjes.
•	Optimale verzorging van onze vezels met de proWIN wasmiddelen.
•	Geen wasverzachters gebruiken.
•	Gebruik geen chloorhoudende bleekmiddelen.
•	Droog de vezels niet in de droger.
•	Droog de vezels niet op de radiator of op een andere warmtebron.
•	Vezels niet strijken.
•	Klop de vezels na het wassen uit.
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Informatie

Duurzaamheid bij proWIN
proWIN neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van mens & milieu zeer
serieus – ecologie maakt een belangrijk deel uit van de proWIN bedrijfscultuur.
We werken er elke dag aan om uw dagelijks leven gezond en duurzaam vorm te
geven.

We breiden het hergebruik van gerecyclede materialen in onze producten en verpakking verder
uit, sparen hierdoor hulpbronnen en houden ze
binnen de materiaalkringloop.

Bijna alle onderhouds- en wasproducten van
proWIN zijn vrij van dierlijke ingrediënten en
hierdoor geschikt voor veganisten.

proWIN vertrouwt op concentraten en dus op een
zuinig gebruik van grondstoffen. Met een geringe
inzet van chemicaliën in de reinigingsoplossing en
besparingen op verpakkingen en buitenverpakkingen beschermen wij het milieu.

NATURAL
DETERGENT
Het productlabel OEKO-TEX STANDAARD 100
certificeert de onschadelijkheid van textiel.
Enkele proWIN textielproducten dragen dit label.
Meer informatie over OEKO-TEX onder
https://www.oeko-tex.com/de

GREEN BRANDS is een internationale, onafhankelijke en zelfstandige organisatie voor merkbeoordeling die ecologisch duurzame merken
onderscheidt en het GREEN BRANDS keurmerk
toekent. Meer informatie over GREEN BRANDS
onder https://www.green-brands.org

ECOCERT is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van de certificering van
ecologische producten.
Verdere informatie vindt u onder:
http://detergents.ecocert.com

C e r t i f i c e r in g e n
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Waar de meest spannende
dingen gebeuren!
Het gevoel dat je thuis bent, begint altijd in uw keuken.
Hier gebeurt zo veel meer dan bakken en koken.
Voordat de dag losbarst, eerst een kop koffie – in uw
keuken. Als de kids uit school komen, worden eerst enthousiast de nieuwtjes verteld – in uw keuken. De beste
feesten vinden dan wel in de woonkamer plaats, maar
de highlights beleeft u altijd in de keuken. Als vrienden
spontaan langs komen – op naar de keuken.
Dek de aangebrachte pasta met
intacte vershoudfolie af om indrogen te voorkomen en een optimaal
reinigingsresultaat te bereiken.

De praktische reinigingsproducten van proWIN helpen u
om het middelpunt van uw huis altijd tip top verzorgd en
schoon te houden.

1
1

2
3

10

OVEN- & GRILLREINIGER
De proWIN reinigingspasta met power effect voor hardnekkige aanslag
in de oven en op de barbecue.
Kwastje breed voor OVEN- & GRILLREINIGER
Kwastje voor OVEN- & GRILLREINIGER
De onmisbare schoonmaakhulpjes afgestemd op onze OVEN- & GRILLREINIGER.

K e uke n

2

3

4

5

LIGHT & QUICK
Zachte microvezeldoek voor de snelle reiniging
tussendoor – gemakkelijk in gebruik, perfect
resultaat.

IN DRIE
KLEURVARIANTEN
4

5

CALEX LIQUID (ECOCERT)
De perfecte apparaat ontkalker, effectief en mild
tegelijkertijd – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.

6

UNIVERSEEL
Krachtige reinigingsdoek voor lichte en sterke
vervuiling – de klassieker in elk huishouden.

7

MILJOENENDING (OEKO-TEX)
Milieuvriendelijke keukenrol-vervanger met
viscose (gemaakt van bamboe) met zeer hoge
vocht- en vuilopname.

NATURAL
DETERGENT

6

7

IN DRIE
KLEURVARIANTEN

K e uke n
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K e uke n

Voor meer schuim: doseer eerst GLANCY in
de gootsteen en voeg daarna het water toe.

1

Niemand doet graag de afwas, maar
met onze handafwasmiddelen is de
afwas zo gedaan en blijft er meer
tijd over voor de leuke dingen in het
leven.

Niet afwassen gaat niet.
Snel afwassen wel.

1

GLANCY
Effectief handafwasmiddel voor een glanzende vaat – krachtig tegen vuil, zacht voor
de huid.

De zeer goede huidverdraagbaarheid van
alle GLANCY-varianten werd dermatologisch
bevestigd door het Cosmetic Test Institut
(CTI).

2

2
3
4

GLANCY HERBAL (ECOCERT)
ECO GLANCY (ECOCERT)
GLANCY ZERO (ECOCERT)
Effectief handafwasmiddel maakt vaatwerk glanzend schoon en is mild voor de
huid - een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.

5

AFWASBORSTEL
Praktische afwasborstel voor lichte en
sterke vervuiling – de klassieker in elk
huishouden.

6

Duo Pad HURRICANE
Krachtige afwaspad met duo-effect, zelfs bij
hardnekkig vuil – de onmisbare hulp bij het
afwassen.

7

KRISTAL
Microvezeldoek voor stralende glans in de
keuken – afdrogen en polijsten zonder pluisjes of strepen.

NATURAL
DETERGENT

5

3

4

NATURAL
DETERGENT

NATURAL
DETERGENT

6

7

IN TWEE
KLEURVARIANTEN

K e uke n
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We hebben toch
iets ontwikkeld...
In uw keuken bevinden zich de meest uiteenlopende oppervlakken. Hout, steen, marmer of kunststof
– wij hebben bijpassende power concentraten voor u
ontwikkeld om zelfs hardnekkig vuil probleemloos te
kunnen verwijderen. De klassieke formule of met een
ecologische plus, u beslist.

1

STONE TEX
Hooggeconcentreerd,
pH-neutraal
reinigings-concentraat voor
waterbestendige
oppervlakken en
textiel.

1

14

K e uke n

2

ORANGE POWER PLUS
Het superconcentraat van sinaasappelolie
met zeer hoge vetoplossingskracht voor bijzonder hardnekkig vuil dat andere reinigers
niet kunnen verwijderen.

3

ORANGE POWER
Het speciale product met grote reinigingskracht
bij sterke vervuiling voor verschillende soorten
oppervlakken.

Voor het aanbrengen adviseren wij het
gebruik van onze proWIN UNIVERSEEL.

2

3

K e uke n
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Schoon en verzorgd met systeem.

1

1

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 (ECOCERT)
Milieuvriendelijk vaatwaspoeder maakt vaatwerk, glazen en bestek
streeploos en stralend schoon – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.

2

DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 (ECOCERT)
Ecologisch gecertificeerd regenereerzout, vrij van toevoegingen, ter
ondersteuning van het reinigingsproces in de vaatwasser – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

3

GLANSSPOELMIDDEL
De perfecte aanvulling in de vaatwasser – voor mooie, streeploze vaat.

4

MACHINE SYSTEEMVERZORGING
Multifunctioneel reinigings- en verzorgingsconcentraat voor een hygiënisch schone vaatwasser en wasmachine – een complete oplossing voor
twee systemen.

2

NATURAL
DETERGENT

3
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K e uke n

Wat zou uw huishouden zijn zonder de vele elektronische helpers? Schone
vaat en fris ruikende was met slechts één druk op de knop. En dat moet
ook zo blijven. Regelmatig schoonmaken en ontkalken met behulp van onze
MACHINE SYSTEEMVERZORGING verwijdert ontsierende aanslag en de
voedingsbodem voor ziektekiemen. Zodat wasmachines en vaatwassers
efficiënt en hygiënisch fris blijven.

4

Accessoireset MACHINESYSTEEMVERZORGING
aanvullend beschikbaar
voor het gebruik in de
vaatwasser.

K e uke n
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Perfect afgestemd op metaal.

1

INOX CLEAN (FENOCLEAN)
Microvezeldoek met duo-effect voor het reinigen van RVS-oppervlakken – maakt streeploos schoon en zorgt voor stralende glans.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de
antibacteriële bescherming van de vezel.

2

INOX CARE (FENOCARE) (OEKO-TEX)
Microvezel verzorgingsdoek met antibacteriële vezelbescherming – voor glanzende
RVS oppervlakken. Deze doek bevat
zilverionen (biocide) voor de antibacteriële
bescherming van de vezel.

3

ECO POLISH & SHINE (ECOCERT)
De effectieve schuurmelk reinigt en polijst in
één keer – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.

4

POWERCRÈME SOFT
Hoogwaardige conserveringsmiddelvrije
reinigingspasta met frisse geur voor gladde,
harde oppervlakken – reinigt, polijst en conserveert, net zoals in grootmoeders tijd.

1

2

3

De zeer goede huidverdraagbaarheid van het
product werd dermatologisch bevestigd door
het Cosmetic Test Institut
(CTI).
NATURAL
DETERGENT
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K e uke n

4

Mijn notities

K e uke n
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Uw badkamer ziet er goed uit
– bijna net zo goed als u!
Quality time, self care, wellness – dat klinkt voor ons als uw badkamer.
Uw feel-good plek als u wat tijd voor uzelf nodig heeft, om te ontspannen of
als u zich aankleedt voor de werkdag.
Om te zorgen dat uw badkamer altijd mooi schoon en glanzend blijft, is bij
proWIN alles te krijgen wat u nodig heeft.
U ziet er geweldig uit, maar uw badkamer ook.

1

HOOGGLANSMAGIC (OEKO-TEX)
Speciale reinigings- en verzorgingsdoek
voor gevoelige materialen – tovert stralende
hoogglans oppervlakken tevoorschijn in het
huishouden.

2

BAD- EN SANITAIRREINIGER
Krachtige badkamerreiniger – voor hygiënisch schoon en stralende glans.

3

SOFTCLEAN (ECOCERT)
 icht geurend ecologisch reinigingsconcenL
traat voor een perfect schoon huis – een
milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

1

De zeer goede huidverdraagbaarheid van
het product werd dermatologisch bevestigd door middel van een epicutaantest
van het Cosmetic Test Institut (CTI)

2

3

NATURAL
DETERGENT
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B a dk a m e r

4

5

IN TWEE
KLEURVARIANTEN

CALEX DRY (ECOCERT)
De pure kracht van citroenzuur – krachtig
tegen kalk, mild voor het milieu – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN lijn.

4

BAD JUWEEL
Reinigingsdoek met antibacteriële vezelbescherming – optimaal voor alle waterbestendige oppervlakken in de badkamer.
Deze doek bevat zilverionen (biocide) en
zinkpyrithion (biocide) voor de antibacteriële
bescherming van de vezel.

5

NATURAL
DETERGENT

6
6

7

SIMPLY DRY
Extreem absorberende microvezeldoek droogt natte oppervlakken tot de laatste
druppel.
COPPA
Handige reinigingsdoek met antibacteriële
vezelbescherming – optimaal voor toilet,
bidet en urinoir. Deze doek bevat koperionen
(biocide) voor de antibacteriële bescherming
van de vezel.

Aangetoonde antibacteriële activiteit tegen
staphylococcus aureus
en klebsiella pneumoniae
7

IN TWEE
KLEURVARIANTEN
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Hygiëne komt op de eerste plaats.

IN VIER
KLEURVARIANTEN
1

Het onderwerp hygiëne is erg belangrijk in de toiletruimte. We hebben de perfecte producten voor u om
vuil en aanslag volledig te verwijderen en het hygiënisch
schoon te maken.

1

V7 LINE HERZILEIN
De oplossing voor het schoonmaken van
toiletten – innovatief design en maakt hygiënisch schoon.

3

ACTIVE ORANGE
De krachtige toiletreiniging met actiefschuim-formule – glanzend schoon tot onder
de rand.

2

V7 LINE HERZILEIN MINI
De oplossing voor het schoonmaken van
urinoirs – innovatief design en maakt hygiënisch schoon.

4

STENNEX (ECOCERT)
De frisse kick voor toiletten, maakt perfect
schoon en met de geur van natuurlijke
munt – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.
NATURAL
DETERGENT

2
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DE AIRBOWL
– schone lucht bij u thuis.
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
enz. kunnen een nadelige invloed op ons hebben.
Door de moderne levensstijl is ons gedrag
ook veranderd. Wij brengen steeds meer tijd
binnenshuis 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, vrij komen uit oppervlakken en overgaan
in de omgevingslucht, dan is dit niet goed voor
onze gezondheid. Dit is precies waar de AIRBOWL
in combinatie met PURE AIR van pas komt - een

1

AIRBOWL 1+ (instapmodel)
het instapmodel van de AIRBOWLs, perfect
in combinatie met PURE AIR.

praktisch apparaat dat vervuilde lucht bevrijdt van
formaldehyde.
Het zorgt zo voor een schone en aangename
luchtkwaliteit en schept een perfecte feel
good-atmosfeer binnenshuis.
PURE AIR en zijn varianten elimineren niet alleen
de schadelijke stof formaldehyde, maar kunnen
ook organische geuren neutraliseren. Een principe dat werd ontdekt in natuurlijke schapenwol,
helpt hierbij. Daarom maken onze PURE AIR-producten gebruik van een werkzaam aminozuren
complex dat gebaseerd is op schapenwol. Voor
proWIN hoeft geen enkel schaap zijn wol af te
staan.

2

AIRBOWL 2 (klassieker)
Het geurwonder voor een aangename lucht
binnenshuis in combinatie met PURE AIR en
varianten hiervan.

IN TWEE
KLEURVVARIANTEN
1

2

DE WERKING IN DETAIL
Via de motor in de kop van de 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. AIRBOWL 1+ en AIRBOWL 2 zijn
voorzien van het GS-symbool voor geteste veiligheid.
IONISATOR
Door de ionisator worden de stofdeeltjes elektrostatisch opgeladen en aan
elkaar gebonden. De grotere stofdeeltjes die zo ontstaan, kunnen gemakkelijker door de filter van water worden vastgehouden.
UV-LICHT
Ultraviolet licht heeft effect op eventuele ziektekiemen in het water en
vertraagt hun verspreiding. Deze functie kan in- of uitgeschakeld worden
bij de AIRBOWL 2.
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SLEEP-FUNCTIE (alleen bij AIRBOWL 2)
Met deze functie is het niet meer nodig om op te staan en het apparaat uit
te zetten. U kunt lekker in bed kruipen en uw apparaat schakelt automatisch zijn verlichting uit.
KLEUREN-LEDs
Laat u verrassen door de kleurverandering. Bij de AIRBOWL 2 kan deze
functie in- en weer uitgeschakeld worden.
TECHNOLOGIE EN FUNCTIE
De AIRBOWL 1+ en de AIRBOWL 2 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 PURE AIR (of een variant hiervan) komt daar nog de
schadelijke stofneutralisatie en geurneutralisatie bij*.
*De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd in 2017 bevestigd door het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (proefnr.
123/05/15 IV DIN ISO 16000-3).

AIRBOWL 1+

AIRBOWL 2

Toepassingsbereik

Woonruimte

Woonruimte

Kleur

wit of zilver

zwart glanzend

Inhoud

0,4 - 1,5 l

0,4 – 1,5 l

Standen

1 stand

3 standen

Volumestroom

Stand 1 = 15,8 m3/h

Stand 1 = 11,6 m³/h
Stand 2 = 13,7 m³/h
Stand 3 = 15,8 m³/h

Geluidsniveau
volgens DIN EN 60704-1:2010

Stand 1 = 52,3 dB

Stand 1 = 43,3 dB
Stand 2 = 46,3 dB
Stand 3 = 52,3 dB

Kleur-LEDs + kleurverloop

4 LEDs
7 kleuren

4 LEDs
7 kleuren

Temperatuurweergave

/

ja

Timer

/

1-9 uur ((in- en uitschakelen mogelijk)

Ionisator

ja

ja

UV-Licht

ja

ja

Sleep Mode

/

ja

GS-keurmerk

ja

ja

Aansluiting

voeding

voeding

Vaatwasser geschikt

/

/

Garantie

2 jaar

2 jaar

Dosering PURE AIR

15 – 30 ml

15 – 30 ml

Waterverversing met leidingwater

om de 2 dagen

om de 2 dagen

Waterverversing met gedestilleerd water

om de 3 dagen

om de 3 dagen

B in n e n k l im a a t
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Verander eenvoudig
van omgeving.

Geen probleem met de geuren van PURE AIR.
Ogen dicht en in gedachten eventjes op onze
geurnoten afreizen naar een andere plaats.
Een snufje Provence of liever bos en weiden,
u kunt zo vaak variëren als u wilt.

PURE AIR
de frisse, groene geur van bossen en weilanden

2

3

PURE AIR BALANCE
de mediterrane geur van rozemarijn &
bergamot

4

PURE AIR SWEET
poederachtig-zoete vanillegeur met fruitig
houtachtige accenten

5

PURE AIR BLUE
fris-zoete geur met fruitige noten van gele
vruchten

6

PURE AIR GREEN TEA
bloemige jasmijngeur met groene fruit
accenten

7

PURE AIR PURPLE
de koel-kruidige geur van verse kruiden

8

PURE AIR ZERO
geurstofvrij

1

PURE AIR RELAX
warm-zoete geur van winterse bossen met
een lichte toets van karamel

PURE AIR neutraliseert de schadelijke stof
formaldehyde en kan bovendien onaangename
organische geuren verminderen. Geniet van de
perfecte fresh-AIR-belevenis van dit product,
in combinatie met onze AIRBOWL-lijn of de AIR
PUMP.
De formaldehyde eliminatie in de omgevingslucht werd in 2017 bevestigd door het erkende
testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (proefnr.
123/05/15 IV, DIN ISO 16000-3).

IUG

Prüf-Nr. 2019 131

Allergiker-geeignet

9

AIR PUMP
De bijzondere, milieuvriendelijke pompfles van proWIN voor de ideale verspreiding van PURE AIR en zijn varianten.

9
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Altijd met beide benen
op de grond!

Vooral in een huishouden met kinderen zijn schone vloeren een absolute
must. Kruipen, spelen en ook huiswerk maken – alles gebeurt op de vloer. U
gebruikt uw vloer waarschijnlijk ook meer dan u denkt. Bij het opruimen van
speelgoed, thuis sporten of als iedereen weer eens samen op het internet
aan het surfen is.
Om altijd met beide benen op de grond te blijven staan, hebben wij van
proWIN de ideale vloervezel met bijpassende accessoire voor een effectieve
vloerreiniging. Met het MISTER FLEXIBLE-reinigingssysteem kunt u alles
zelf afstemmen op uw eigen individuele behoeften.

1
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MISTER FLEXIBLE
Het ultieme proWIN-reinigingssysteem uit de
FLEXIBLE LINE – met veelzijdige mogelijkheden
voor vloeren, plafonds en wanden.

2

DROOG
Vloervezel met antistatische werking – de
"stofzuiger" onder de vloervezels.

3

MAGIC
Zeer effectieve vloervezel – de specialist
voor het nabewerken van gladde en glanzende vloeren.

4

HYGIËNE
Fijne microvezel vloervezel – maakt poriëndiep schoon, ook met weinig water.

5

MICROSTANDAARD
De allrounder voor de dagelijkse vloerreiniging.

6

LANGFLOR
Hoogpolige vloervezel – de specialist voor
de dieptereiniging van waterbestendige,
gestructureerde vloeren.

2

3

7

MICROBORSTEL
Vloervezel voor de intensieve vloerreiniging
– een innovatieve hulp die gemaakt is van de
bewezen MICROBORSTEL vezelkwaliteit.

8

OUTDOOR
Robuuste vloervezel – de specialist voor
buitenshuis.

9

KATOEN
Vloervezel van katoen – de specialist voor
watergevoelige vloeren.

OOK ZONDER
OMSLAG

6

7

4

8

5

9
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De FLEXIBLE-LINE
– Schoon tot in de hoeken.
1

MISTER FLEXIBLE MINI
Het kleine broertje van onze bekende
MISTER FLEXIBLE.

2

FLEXIBLE LINE TREKKER
De FLEXIBLE LINE TREKKER - verwijdert
water in een oogwenk.

3

FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL
Voor alle voegen en hoeken.

4

FLEXIBLE LINE HOEKSTUK
Ook voor moeilijk bereikbare plekken.

5

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

6

FLEXIBLE LINE STEEL 1-delig
Lengte 1,39 m

7

FLEXIBLE LINE STEEL 3-delig
Uitschuifbaar tot 3,60 m
Veel mogelijkheden met de producten van de
FLEXIBLE LINE.

1

2
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4

5

6

7

Slimme oplossingen
met onze SMART LINE.
1

SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER
Schoonmaakhulp voor kleinere oppervlakken en moeilijk bereikbare
plekken – perfect in combinatie met de SMART LINE Telescoopsteel en
de MICROPADs.

2

SMART LINE NISSENWISSER
Schoonmaakhulp bij het afstoffen van moeilijk toegankelijke plekken
met de betrouwbare FLUFFY vezel.

3

SMART LINE DRIEHOEKBORSTEL
Krachtige hulp bij de voorreiniging binnens- en buitenshuis – dankzij
zijn innovatieve vorm bereikt hij elke hoek.

4

SMART LINE TELESCOOPSTEEL
Van hoogwaardig, duurzaam aluminium – kan tot 1,10 m uitgeschoven
worden en bereikt moeilijk toegankelijke plekken.

5

SMART LINE DUO STEEL
Met deze kortere steel (50 cm) kunnen 2 SMART LINE producten met
elkaar verbonden worden.

6

1
2

3

4

5

6

SMART LINE ADAPTER
Verbindingsstuk dat de producten van de SMART LINE combineert
met de stelen van de FLEXIBLE LINE – maakt ook werken in de hoogte
mogelijk.

O p p e r v l a k ke n
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Als het een keertje
snel moet.
Er zijn van die situaties in het leven waarbij je meer dan
twee handen nodig hebt ... Wie kent ze niet. Ook hiervoor
hebben we een passende oplossing voor u! Uw kindje
mag niet wakker worden? Uw telefoongesprek kan niet
wachten? Multitasken – geen probleem. Met de Speedy
heeft u altijd een hand vrij.

1

32

SPEEDY
Ergonomisch gevormde schoonmaakhulp in
combinatie met onze MICROPADs - voor snel en
nauwkeurig werken.

O p p e r v l a k ke n

2

MICROPAD DROOG
De „stofzuiger“ onder de micropads.

3

MICROPAD SHINE
De zachte vezel voor gladde oppervlakken.

4

MICROPAD SOFT
De zachte vezel voor gevoelige oppervlakken.

5

MICROPAD MAGIC
Gemakkelijk vuil opnemen, drogen en polijsten in één handeling.

6

MICROPAD HYGIËNE
Maakt poriëndiep schoon, ook met weinig water.

7

MICROPAD UNIVERSEEL
De universele vezel voor verschillende toepassingen.

8

MICROPAD LANGFLOR
De specialist voor gestructureerde oppervlakken.

9

MICROPAD POWERBORSTEL
De specialist voor de veeleisende schoonmaak binnenshuis.

10 MICROPAD OUTDOOR
Voor de perfecte reiniging van gestructureerde en ruwe oppervlakken
buitenshuis.
11 MICROPAD KATOEN
Natuurvezel voor de snelle, gemakkelijke reiniging van watergevoelige
oppervlakken.
12 MICROPAD POLISH & CLEAN
Applicatiepad voor het aanbrengen van de proWIN auto polijstmiddelen.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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De profi's in huis

1

PROFI VLOEREXPRESSE
Het stabiele reinigingssysteem van proWIN voor
de oppervlakkenreiniging in en om het huis.

2

DROOG
Vloervezel met antistatische werking – de "stofzuiger" onder de vloervezels.
2
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3

HYGIËNE
Fijne microvezel vloervezel – maakt poriëndiep schoon, ook met weinig water.

4

MICROSTANDAARD
De allrounder voor de dagelijkse vloerreiniging.

5

LANGFLOR
Hoogpolige vloervezel – de specialist voor
de dieptereiniging van waterbestendige,
gestructureerde vloeren.

6

MICROBORSTEL
Vloervezel voor de intensieve vloerreiniging
– een innovatieve hulp die gemaakt is van de
bewezen MICROBORSTEL vezelkwaliteit.

7

OUTDOOR
Robuuste vloervezel – de specialist voor
buitenshuis.

8

KATOEN
Vloervezel van katoen – de specialist voor
watergevoelige vloeren.

3

6

4

7

5

8
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Duidelijk zicht houden.
1

WINDOW
Fijne microvezel voor de reiniging van glazen oppervlakken – voor een duidelijk zicht en streeploze
glans.

2

WONDER
Krachtige doek voor stralende glans zonder pluisjes
– het polijstwonder voor elk huishouden.

3

RAAMREINIGER
De klassieker onder de raamreinigers in proWIN-kwaliteit

4
5

RAAMREINIGER TELESCOOPSTEEL 1,5 m
RAAMREINIGER GREEPVERLENGING 50 cm
Met verstelbare hoekverbinding, voor gemakkelijk
en effectief werken.

vuil
verwijderen

1
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polijsten

2

3

4

5

TV SHINE
Fijne microvezel met antistatische werking –
voor stralend schone beeldschermen zonder
krassen.

6

6

7

KRISTAL MINI pocket
Brillenpoetsdoek van fijne microvezels voor
de optimale optiek – een must-have voor
brildragers.

7
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Tijd voor belangrijke dingen.
Afstoffen kan zo makkelijk zijn
– onze handige hulpjes in de huishouding met antistatische kracht
trekken het stof aan en laten het
niet snel los.

1

FLUFFY / FLUFFY Handschoen
De specialist bij stof en lichte vervuiling –
voor stofvrije en schone oppervlakken in het
huishouden & de auto.

1
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2

MICROSTANDAARD Handschoen
Praktische microvezel handschoen voor de
reiniging in het huishouden, de tuin en auto.

2

Kom maar binnen
in een schoon huis. Niet alleen voor binnen, maar
ook voor buiten hebben we alles wat u nodig heeft
om schoon schip te kunnen maken.

4

3

4

OUTDOOR Handschoen
Krachtige handschoen voor de veeleisende
schoonmaak buitenshuis – krachtig van
buiten, zacht van binnen.

3

DEURMAT
De proWIN DEURMAT is geschikt voor zowel
binnen als buiten.

4

Outdoor

39

Huishoudelijke stress
weggeveegd.
Onze allround borstelharen voor de optimale
verwijdering van fijn of grof vuil van alle oppervlakken – zowel binnen als buiten. De flexibele,
v-vormige borstelharen maken het mogelijk om
stof, vuildeeltjes, haar etc. eenvoudig op te vegen.
Tijdens het bezemen trekt de elektrostatische
lading zelfs kleine deeltjes aan.

2

V7 LINE UNIVERSELE BEZEM
Duurzame speciale bezem – bezemschone vloeren zonder enige
moeite.

3

V7 LINE BLIK
Blik voor binnenshuis uit de V7 LINE – de perfecte partner voor onze
speciale bezem.

4

V7 LINE BEZEMSET
Rugvriendelijke, lichte bezemset – bezemschone vloeren zonder te
bukken.

Onze V7 LINE – voor schone oppervlakken, zonder veel moeite.

1

V7 LINE BRUSHTEX
Praktische dagelijkse hulp met de bewezen
V7-borstelharen – perfect schoon en pluisvrij de
dag door.

1

4

2

3
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Outdoor

4

2

Outdoor
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1

OMA'S MEUBELWONDER
Meubelverzorging zoals in grootmoeders tijd
– beschermt en onderhoudt met natuurlijke
lijnzaadolie.

2

MICRO SOFT
Zachte microvezeldoek met antistatische
eigenschappen – voor de zachte verzorging
van gevoelige oppervlakken.
1
2
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Is mooi. Blijft mooi.
Door het dagelijks gebruik verliezen onze meubels vaak hun glans.
Met de juiste verzorging van proWIN behoudt u ook na vele jaren
nog de schoonheid van uw favoriete meubels. Oma's oude houten
kistje of de nieuwe boekenplank, dat doet er voor ons niet toe –
met ons blinkt het allemaal.
3

VERZORGINGSBALSEM
Leer- & houtverzorging met natuurlijke
grondstoffen – verzorgt, beschermt en
impregneert in één handeling.

4

ZIJDEGLANS
Geurloze antistatische, waterafstotende
oppervlakkenverzegeling – verzorgt en
beschermt in één handeling.

5

NATURE (OEKO-TEX)
Composteerbare universele doek gemaakt
van hernieuwbare grondstoffen – zacht voor
gevoelige oppervlakken.

Perfect voor de milde
reiniging van gladde,
gevoelige oppervlakken
die geen microvezels
verdragen.

5
3

4
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Je kunt beginnen. Alles is schoon.

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

2
1
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1

VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT
Verzorgingsconcentraat op basis van
natuurwas – reinigen, verzorgen en glans in
één handeling.

2

NATUURWAS
Verzorgende emulsie met was van de carnaubaplant – natuurlijke bescherming en
glans voor mooie vloeren.

Mijn notities

Ve r zo r gin g

45

Uw auto wassen als een professional. Wanneer u wilt, hoe vaak u wilt
en dat heel comfortabel vanuit huis.
Onderhoud van de binnenkant of
polijsten - onze producten bieden u
alles wat uw hart voor autoverzorging sneller laat slaan.

1
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1

ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC / SUMMER
Premium allesreiniger – de perfecte verzorgende glans-oplossing
voor een stralend schone auto.

2

CARWASH
Reinigingshandschoen voor het snel en grondig wassen van de
auto – sterk in gebruik, zacht voor de lak.

2

Working at the car wash?
Niet nodig.
3

TRIPLE Reinigingsspons
Absorberende spons voor de reiniging van de autoruiten – voor het
perfecte zicht.

4

STRONG
Sterke doek voor veeleisende schoonmaakklussen – de ultieme hulp
voor de velgenreiniging.

5

WHEEL SHINE
Zuurvrije velgenreiniger – makkelijk, snel en de velgen glanzen als
nieuw.

3

4

5
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1

CARPOLISH SOFT
Lichte autopolish voor nieuwe en licht verweerde, gekleurde en metallic lak - voor een glanzende verschijning.

2

CARPOLISH STRONG
Autopolish voor doffe en sterk verweerde gekleurde en metallic lak –
krachtige reiniging voor een stralende glans en intense kleuren.

3

MICROPAD POLISH & CLEAN
Applicatiepad voor het aanbrengen van onze auto polijstmiddelen - in
combinatie met SPEEDY perfect voor het onderhoud van de auto.

4

POLISH & CLEAN
Zachte microvezeldoek voor het auto onderhoud - perfect voor het
aanbrengen en napolijsten van autolak die behandeld is met onze auto
polijstmiddelen.

5
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1

3

2

4

6
5

CAR WAX HARD
Autolak verzorging met hoogwaardige carnaubawas - verzorgt en geeft
langdurige glans.

6

WAX
Zachte microvezeldoek voor het auto onderhoud - perfect voor het
verwijderen en polijsten van autolak die behandeld is met onze CAR
WAX HARD.

Mijn notities
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Beschermt het milieu
en uw wasgoed.
Geeft u ook op het gebied van textielreiniging en
-verzorging om het milieu?
Wij ook!

1

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON (ECOCERT)
Bleekmiddelvrij vloeibaar wasmiddel met citroengeur voor een perfect
wasresultaat – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

2

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO (ECOCERT)
Bleekmiddelvrij vloeibaar wasmiddel zonder geurstoffen voor het perfecte wasresultaat – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

1

NATURAL
DETERGENT

50

Wa s g o e d

2

NATURAL
DETERGENT

met gerecycled materiaal
3

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER (ECOCERT)
Ecologisch functioneel wasmiddel met natuurlijke lavendelolie ter
verbetering van de wasprestatie – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.

4

WASZAKJE
Perfect voor het wassen van onze vezels. Was de microvezel producten
zonder toevoeging van ander textiel. Dit beschermt de vezels en voorkomt hechting van pluisjes.

5

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 (ECOCERT)
Ecologisch gecertificeerde waskrachtversterker – voor effectieve
reiniging en vlekverwijdering – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

4

NATURAL
DETERGENT

3

5

NATURAL
DETERGENT

Wa s g o e d
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Fris gewassen, elke dag.
Uw gezin stelt hoge eisen. Iedereen wil zijn favoriete outfits het liefst altijd
fris in de kast hebben liggen. De was doen is voor u dus daily business en
de wasmachine draait en draait. Dan heeft niet alleen uw textiel behoefte
aan de juiste verzorging, maar uw wasmachine ook.
Wij bieden u rond dit thema alles wat u in het dagelijks leven nodig heeft.

1

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4 (ECOCERT)
Ecologisch gecertificeerde ontharder zonder
toevoegingen ter regulering van de waterhardheid – een milieuwinnaar uit de naturlich
proWIN-lijn.
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TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5
HERBERY / FLOWERY
Laat uw wasgoed kruidig-fris of bloemig-fris ruiken
– een beetje wasgeur voor uw persoonlijke geurbelevenis.

2

OSSENGALZEEP (TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY)
Zeer effectieve vlekverwijderingsformule van pure
zeep en de werkzame stoffen van rundergal – een
klassieker voor de verzorging van de was.

4

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID
Effectieve vlekoplosser gemaakt van plantaardige
zeep en de natuurlijke werkzame stoffen van rundergal, met praktische applicator.

5

TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7 (ECOCERT)
Gerichte voorbehandeling van vlekken met actieve
zuurstof – een milieuwinnaar uit de naturlich proWIN-lijn.

IN TWEE
GEURVARIANTEN
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Stofzuigen 2.0
1

win-i
Het innovatieve ruimtereinigingssysteem van extra klasse – zo veel
meer dan een gewone stofzuiger!

2

WANDBEUGEL
Praktisch opberg- en transportmiddel voor de toebehoren van de win-i
– de ideale hulp voor meer orde en overzicht.

3

PLUMEAUBORSTEL
Dit accessoire is de perfecte hulp voor het stofvrij maken van krasgevoelige voorwerpen.

4

NATUURHAREN BORSTEL
Zeer geschikt voor de materiaalvriendelijke reiniging van gladde oppervlakken zoals bv. harde vloeren, laminaat, tegels, stenen vloeren.

5

MULTIFUNCTIONEEL OPZETSTUK met vloervezel (accessoire)
Met de speciaal ontworpen vloervezels "VV HYGIËNE voor win-i" en "VV
KATOEN voor win-i" wordt er tegelijkertijd gestofzuigd en gewist.

Onze win-i is meer dan een stofzuiger met hoge zuigkracht. Het reinigt ook de lucht in uw huis en verwijdert vuil en stof uit uw matrassen. De geïntegreerde
watertank vangt zelfs fijn stof op en laat het niet
meer los. Wat in de win-i zit, blijft in de win-i!
Zo simpel is het.

Uw proWIN consulent informeert u graag over de talrijke functies van onze
win-i en de bijbehorende accessoires.
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Vezels apart verkrijgbaar.
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Een bedrijf opstarten met proWIN is voor veel mensen een schot in de roos.
Want uw werkuren hangen af van uw wensen, u bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt investeren in deze
activiteit:
Van een mini-job of bijbaan tot professioneel herstarten of zelfs fulltime werken - met proWIN is
alles mogelijk!
Iedereen krijgt dezelfde kans en doet zijn voordeel met ons idee / ons eerlijke verkoop concept:
• geen inschrijfkosten,
• geen minimale bestelhoeveelheden of aankoop verplichting
• en geen opleidingskosten.
• u bepaalt zelf welke producten u verkoopt.
Als u proWIN-merk ambassadeur wilt worden, helpt uw proWIN
consulent u graag verder.

e

ZOU U GEZIN EN WERK
GRAAG BETER WILLEN COMBINEREN?
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Uw proWIN consulent:

De catalogus is gemaakt van
100 % gerecycled papier.
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Geen aansprakelijkheid voor zet- en drukfouten!
COLOFON:
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proWIN Winter GmbH
Zeppelinstraße 8
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GERMANY
+49 (0) 68 25 / 9 20 10
info@prowin.net
www.prowin.net
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