Evolution
A solução rentável para todos os
profissionais de limpeza d e vidros

Área de aplicação

Excelente rentabilidade

Evolution é um sistema profissional para
limpeza de vidros, ou superfícies lisas
não vidradas de edifícios nos segmentos
Horeca, Limpeza gerais e Hospitais.

Estudo independente REFA concluiu que 1.
com Evolution poupa até 29% de tempo
na limpeza de vidros, comparado com
um equipamento tradicional
2.

Descrição de produto

Peluche completo

O sistema é completamente modular, na
medida em que os “T” desmontam-se e
todos os componentes se integram entre
si. Tem a possibilidade de optar por
conjuntos completos ou por peças
separadas:
 Peluche completo – molhadores
compostos por Punho para peluche,
Suporte para peluche e Recarga
peluche
 Lava-vidros completo – limpa vidros,
com Punho 4/1 e Lâmina com
borracha
 Borracha com corte de precisão e
controlo de qualidade óptico – dura
até 100% mais que outras borrachas
 Raspador Safety com lâmina recolhível
para prevenir acidentes. Acopla-se a
qualquer um dos punhos Evolution
 Cabos extensíveis de várias medidas,
em alumínio e com sistemas de aperto
anti-deslizantes. Grande estabilidade e
segurança
 Balde lava-vidros de 22L em PP.

 Fácil de usar: punho articulado e
ajustável, permitem maior alcance a
zonas de difícil acesso. Protege o
utilizador de escorrimentos
 Mais rápido: Suporte com várias
posições, evita que se recorra ao cabo
em zonas ligeiramente altas. Punho
ajustável numa rotação de 180º,
permite molhar o vidro em ângulos
difíceis
 Menos cansativo: peluche de
microfibras retém e distribui a
humidade de forma mais homogénea
e com menor esforço

Lava-vidros completo

 Um único punho adequado a todas as
janelas – 4 funções – inclinação de 30º
para maioria dos vidros; Posição
vertical para uso com cabos; Rotação
de 30º a 180º para zonas de difícil
acesso e Posição vertical e rotação de
180º para uso com extensões.

Instruções de utilização

3.
4.

5.

6.

Preparar a solução no balde 22L,
com água tépida e um detergente
de lavagem manual de loiça
Embeber bem o Peluche e escorrer
ligeiramente
Molhar o vidro de cima para baixo e
da esquerda para a direita
Consoante a situação, pode
recorrer ao abrasivo azul do
peluche ou ao raspador para
remover sujidade mais agarrada à
superfície
Com o Lava-vidros escorrer e secar
em simultâneo o vidro, com
movimentos em “8”
Para vidros de difícil acesso ou em
zonas elevadas usa-se o cabo
extensível com a dimensão
adequada e recorre-se ao sistema
de ajuste dos punhos, para melhor
posicionamento do profissional e
do equipamento em relação à área
a limpar.
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Peluche completo Evolution

Punho para peluche Evolution em

Recarga peluche Evolution em

molhador disponível nos tamanhos 35 e
45cm. Ajustável em 180º, com botão
fixador de posição. Pode ser acoplado aos
cabos extensíveis Evolution.

Polipropileno e elastómero, peças metálicas
em aço inoxidável. Para acoplar o suporte
para peluche e os cabos extensíveis.

microfibras de poliéster com abrasivo suave
azul cozido numa extremidade, para
remoção de sujidade mais adesiva. Lavável
à máquina a 60ºC.

Suporte para peluche Evolution em

Lava-vidros completo Evolution nos

Punho lava-vidros 4/1 Evolution em

Polipropileno, com ranhuras que permitem
maior retenção de água. Pode ser fixo ao
punho em várias posições para aceder a
zonas difíceis.

tamanhos 35 e 45cm. Com duas posições
para o ângulo da lâmina e articulável em
180º com botão fixador de posição. Pode
ser acoplado aos cabos extensíveis.

Polipropileno e elastómero, peças metálicas
em aço inoxidável. Para acoplar a lâmina
com borracha, o raspador e os cabos
extensíveis.

Lâmina com borracha Evolution guia

Borracha Evolution com corte de

Raspador Safety Evolution com

metálica para colocação da borracha e
acoplar ao punho lava-vidros. Disponível
nos tamanhos 35 e 45cm.

precisão, elevada qualidade e durabilidade.
Remove a humidade e sujidade das
superfícies, deixando-as secas e sem
marcas. Tamanhos 35 e 45cm.

mecanismo de recolha da lâmina para evitar
golpes nas mãos. Fácil substituição da
lâmina. Funciona nos punhos lava-vidros
com ângulo de 30º.
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Lâminas para raspador disponível

Cabo extensível Evolution em

Balde lava-vidros 22L longo, em

numa caixa dispensadora de 25 unidades.

alumínio de elevada qualidade, punhos em
PP e elastómero anti-deslizantes. Excelente
estabilidade. Ponteira com anilhas para
maior aderência dos punhos.

Polipropileno. Para preparação e transporte
da solução detergente.

Código

Descrição

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/Caixa

100235

Peluche completo Evolution 35cm

35

1

10

100236

Peluche completo Evolution 45cm

45

1

10

100237

Punho para peluche Evolution

-

1

10

100241

Recargas peluche Evolution 35vm

35

1

10

100242

Recargas peluche Evolution 45cm

45

1

10

100239

Suporte p/peluche Evolution 35cm

35

1

10

100240

Suporte p/peluche Evolution 45cm

45

1

10

100243

Lava-vidros completo Evolution 35cm

35

1

10

100244

Lava-vidros completo Evolution 45cm

45

1

10

100238

Punho lava-vidros 4/1 Evolution

-

1

10

100245

Lâmina c/ borracha Evolution 35cm

35

1

10

100246

Lâmina c/ borracha Evolution 45cm

45

1

10

100146

Borracha Evolution 35cm

35

1

50

100147

Borracha Evolution 45cm

45

1

50

100247

Raspador Safety Evolution

-

1

25

100248

Lâminas p/ raspador

-

25x10

250

100148

Cabo extensível Evolution 2x1,25

125 – 250

1

10

100149

Cabo extensível Evolution 2x2

200 – 400

1

10

100150

Cabo extensível Evolution 3x2

200 - 600

1

10

100181

Cones Evolution (ponteira p/ cabos)

-

1

10

100151

Balde lava-vidros 22L

-

1

10
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