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3        EDITORIAL

Editorial
BESTE KLANT,

Oost West, thuis best – dat is meer dan een bekend gezegde. Daarom verdienen de eigen 
vier muren ook speciale zorg. Het is ons doel om u daarbij te helpen.
Met onze Symbiontische Reinigung geven wij u alles wat u nodig heeft: als er reinigingsmid-
delen nodig zijn voor de keuken, de badkamer of andere binnenruimtes, of producten die 
helpen om het buitenshuis te veranderen in een feel good-oase, dan hebben wij gegaran-
deerd het juiste aanbod. Bovendien helpen wij u natuurlijk ook om uw auto glanzend schoon 
te maken. Daarbij staat één ding centraal: een krachtig resultaat, zacht voor het milieu.
Met het oog op de duurzaamheid is het niet alleen ons doel om uw huis te laten blinken, 
maar ook om er alles aan te doen dat onze planeet zo veel mogelijk gespaard blijft.

Het proWIN principe – duurzame verzorging voor elke behoefte

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 beoogde gebruik. Dit spaart niet alleen natuurlijke hulpbron-
nen, maar ook uw portemonnee. Behalve naar de inhoud, kijken we bovendien ook naar 
de verpakking: overal waar het mogelijk is, proberen we bij onze verpakkingen gebruik te 
maken van gerecycled plastic en hierdoor het percentage nieuw geproduceerd plastic te 
verkleinen. In onze naturlich proWIN lijn hebben we producten samengebracht die bijzon-
der goed scoren op het gebied van milieuvriendelijkheid en bekroond zijn met het  
ECOCERT-label. 
Alle producten en recepturen worden bij ons voortdurend getest en verder ontwikkeld  
volgens de huidige stand van de kennis, zodat wij altijd innovatieve producten kunnen 
aanbieden met een top performance en maximale duurzaamheid. Want ook al hebben we 
reeds veel gedaan op het gebied van duurzaamheid en een respectvolle omgang met het 
milieu, elke mogelijkheid voor verandering wordt door ons benut. We zijn blij dat u deze reis 
met ons aangaat. 

proWIN – een uitstekend bedrijf 

Niet alleen wat producten, maar ook wat het dagelijks werk betreft, besteedt proWIN 
aandacht aan duurzaam handelen. De bepaling van de CO

2
-voetafdruk van het bedrijf heeft 

aangetoond dat proWIN als een kleine emittent wordt beschouwd. Deze emissie werd ge-
compenseerd met klimaatbeschermingsprojecten en daarom zijn wij sinds 2020 gecertifi-
ceerd als klimaatneutraal bedrijf.
In 2018 hebben we ook voor het eerst de Green Brands certificering bereikt en bij her-
nieuwde audit succesvol bevestigd. Hierdoor is proWIN onderscheiden als groen merk. 
Wilt u nog meer informatie over proWIN?
Dan is het de moeite waard om een blik te werpen op onze website www.prowin.net.
Wij wensen u veel plezier met de catalogus van de Symbiontische Reinigung.

Gabi Winter
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Bedrijfsoprichter
Raad van toezicht

Stefan Schäfer
Bedrijfsoprichter
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Bedrijfsleider
Curator proWIN 
pro nature stichting
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proWIN –
wij vormen de toekomst
Als duurzaam opererend bedrijf, nemen wij de verantwoordelijkheid. Niet alleen voor 
onze producten, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Behalve sociale thema's 
staan – met name met betrekking tot onze producten – de thema's behoud van hulp-
bronnen en het vermijden van plastic centraal.

Hulpbronnen zijn nodig om producten te produceren, te vervoeren en op te slaan. 
Vooral hier wordt vaak teruggevallen op plastic. Ook onze producten zijn vaak ver-
pakt in plastic (verpakking) of bestaan hieruit (microvezel). 
Verpakkingen zijn belangrijk om de inhoud veilig te bewaren. Hiervoor geldt om 
eerst een veilig materiaal te kiezen zodat er geen negatieve gevolgen voor de inhoud 
ontstaan. Daarna gaan we in op de thema's ecologie en duurzaamheid – en proberen 
altijd de beste oplossing te vinden.

Plastic wordt gemaakt van aardolie, een fossiele grondstof. Om deze zo veel mogelijk 
te sparen en toch de voordelen van plastic voor de inhoud en de transport-emissie te 
kunnen gebruiken, grijpen we – waar mogelijk – terug op plastic recyclingmateriaal, 
het zogenaamde recyclaat. Hierdoor kunnen we eerder geproduceerd plastic in de 
materiaalkringloop houden en de productie van nieuw plastic zo veel mogelijk tot een 
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minimum te beperken. Ook door te kiezen voor concentraten, grote verpakkingen 
en navulverpakkingen, losse sproeikoppen en doseringshulpmiddelen kunnen we 
de hoeveelheid plastic – in verhouding tot de inhoud – reduceren.
Vanwege het meervoudig gebruik in verschillende combinaties, helpen onze modu-
laire reinigingssystemen bovendien om de hoeveelheid plastic te verminderen.

Met betrekking tot de CO2-emissie biedt plastic – vanwege zijn lichte gewicht en 
vergeleken met zware glazen verpakkingen - het voordeel dat emissies voor vervoer 
kunnen worden afgezwakt.
In het totaalbeeld speelt bij alle verpakkingen ook een rol of deze in de materiaal-
kringloop gehouden en gerecycled kunnen worden. Dit is bij alle proWIN verpak-
kingen het geval.
 

Hierdoor vermijden wij altijd plastic daar waar wij betere mogelijkheden zien: on-
nodige plastic verpakkingen worden bijvoorbeeld bespaard doordat er kartonnen 
dozen worden gebruikt voor onze apparaten. Plastic moet zo mogelijk herbruik-
baar zijn – hetzij als herbruikbaar product of via recycling als recyclaat. 

We passen beiden toe bij onze producten – waar mogelijk. Vooral microvezels die 
gemaakt zijn van plastic materiaal, worden toch ecologisch beoordeeld omdat ze 
ook helpen om te besparen op grote hoeveelheden reinigingschemicaliën. Boven-
dien zijn ze duurzaam en kunnen ze de gebruikte hulpbronnen lang in de gebruiks-
fase houden.

Ook hebben we ons toegelegd op het thema microplastic en we kunnen zeggen dat 
al onze chemische mengsels of stoffen vrij zijn van microplastic. Alle ECOCERT- 
producten moeten aangetoond vrij zijn van microplastic om de certificering te 
krijgen. Microvezels kunnen stukjes microvezel verliezen tijdens het wassen. Hier 
speelt echter ook de behandeling van de vezels een rol. Momenteel geldt om de 
vezels in een waszakje te wassen, de wastemperatuur zo laag mogelijk te houden 
en geen wasverzachters of chloorbleekmiddelen te gebruiken. Deze maatregelen 
helpen om de afbraak van de kleinste stukjes microvezel tijdens het wassen in de  
wasmachine te reduceren en zo een positieve bijdrage te leveren. 

Help en steun ons verder op onze gezamenlijke weg naar een betere omgang met 
onze planeet.

%

%
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ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT REINIGINGS-,  
VERZORGINGS- EN WASMIDDELEN:

• Houdt deze producten over het algemeen buiten het bereik van  
 kinderen.
•  Lees voor gebruik het etiket, houd altijd rekening met de gebruiksin-

structies en wees voorzichtig met het gebruik van producten die 
volgens de CLP-verordening etiketteringsverplicht zijn (voorzien van 
gevarensymbolen).

•  BELANGRIJK: maak oppervlakken die in contact komen met levens-
middelen (bv. keuken werkbladen) na het reinigen schoon met water.

•  Producten met kindersluiting moeten na gebruik weer zorgvuldig 
worden afgesloten.

•  Doseer goed: eerst de emmer met water vullen, daarna het product 
zoals aanbevolen doseren en toevoegen. Dit voorkomt overmatige 
schuimvorming.

•  Zuinig gebruik spaart het milieu.
•  Verpakking slechts helemaal geleegd afvoeren naar een geschikte 

afval/recycling locatie.

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de 
te behandelen voorwerpen en oppervlakken. Test bij twijfel altijd de 
materiaalverdraagbaarheid op een niet zichtbare plek.

HOE MAAK IK DE JUISTE TOEPASSINGSOPLOSSING
VOOR HET REINIGEN?

proWIN producten worden volgens de instructies met water vermengd. 
Voorbeeld: de instructie op het etiket 1:10 staat voor 1 deel product 
vermengd met 10 delen water.

TIPS VOOR proWIN REINIGINGS- EN ONDERHOUDSVEZELS:
Om ervoor te zorgen dat u lang plezier beleeft aan uw vezels, hebben 
wij de belangrijkste informatie over de juiste behandeling voor u op 
een rijtje gezet.

•  Volg de wasvoorschriften op het waslabel.
•  Sorteer het wasgoed op kleur.
•  Gebruik het proWIN WASZAKJE om onze vezels veilig te wassen 

en laadt de wasmachine niet te vol. Als u de vezels wast zonder er 
ander textiel aan toe te voegen, voorkomt u aanhechting van pluisjes.

•  Milde en vezel-compatibele wasmiddelen vindt u bij proWIN.
•  Gebruik geen wasverzachters.
•  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.

Alle productdetails in deze catalogus zijn slechts samenvattingen.
Gelieve daarom op het productetiket te kijken of op onze website  
www.proWIN.net. 
Daar vindt u alle details en meer interessante informatie.

In een oogopslag uitgelegd
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Duurzaamheid bij proWIN
proWIN – KLIMAATNEUTRAAL BEDRIJF

proWIN neemt zijn verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de mensen & het milieu zeer se-
rieus. Al 26 jaar lang is het bedrijf niet alleen 
georiënteerd op maatschappelijke betrokken-
heid, maar ook op het doel om zo duurzaam 
mogelijk te werken.
Sinds 2020 is proWIN Winter GmbH door  
CLIMATE EXTENDER officieel benoemd tot kli-
maatneutrale onderneming en voor twee jaar 
gecertificeerd. Het certificaat "Klimaneutrales 
Unternehmen" is een volgende stap van het be-
drijf in zijn continue duurzaamheidsproces. De 
onderscheiding honoreert de genomen maat-
regelen met betrekking tot de 17 UN-doelen 
voor duurzame ontwikkeling.
 
Volgens de oorkonde wordt gegarandeerd 
dat proWIN een bepaalde hoeveelheid CO

2
 

volgens de norm van het Greenhouse Gas 
Protocol uitbalanceert en met Gold Standard 
gecontroleerde internationale klimaatbe-
schermingsprojecten heeft gecompenseerd.  

proWIN investeert vrijwillig in deze compensa-
tieprojecten en draagt zo bij aan de verminde-
ring van het broeikasgas CO

2
 en een leefbaar 

milieu. Zo wordt gegarandeerd wat de oorkon-
de officieel bevestigt: door de niet-aflatende 
inspanningen van het bedrijf wordt de eigen 
CO

2
 uitstoot gecompenseerd en de toename 

van de opwarming van de aarde afgeremd. 

Vanuit een zelfverplichting hebben duurzame 
onderwerpen hoge prioriteit in alle bedrijfs-
processen. Dit houdt in dat ze achtereenvol-
gens worden doorontwikkeld en dat natuur-
lijke bronnen bewust worden ingezet en zo 
veel mogelijk worden gespaard. Behalve de 
CO

2
-compensatie is de basis vermindering van 

de uitstoot een essentiële benadering. Afge-
lopen jaar kon de CO

2
-uitstoot alleen al door 

toenemende digitalisering en een nieuwe mo-
biliteitsstrategie en dynamischer vormgege-
ven werk met meer dan 300 ton gereduceerd 
worden.

Over het algemeen zet proWIN zich in om de 
weg te effenen voor duurzaamheidsrelevante 
onderwerpen en deze te versterken. Middel-
langetermijndoel is de permanente dooront-
wikkeling van het toegepaste klimaatmanage-
ment. Het langetermijndoel van proWIN is om 
klimaatpositief te worden. Want voorkomen is 
beter dan genezen.

GREEN BRAND

GREEN BRANDS is een internationale, onaf-
hankelijke 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

Alle producten met dit keurmerk voldoen 
aan de strenge ECOCERT-eisen voor ecologi- 
sche producten en zijn altijd vrij van micro- 
plastic. Verdere informatie vind je onder: 
detergens.ECOCERT.com/en/

NATURAL
DETERGENT

Als een product wordt gecertificeerd door het 
Institut für Umwelt und Gesundheit (IUG), dan is 
het geschikt voor gebruik door mensen met een 
allergie (atopici).
Verdere informatie vindt u onder: 
www.iug-umwelt-gesundheit.de

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

grootverpakking/ 
navulling

vrij van microplastic

vegan alleen te  
gebruiken met water

combineerbaar en 
uitbreidbaar

concentraat

huidvriendelijk
getest

vrij van kleur- en 
geurstoffen

met ingrediënten van natuurlijke
oorsprong (tenminste 80 %)

%

recycling materiaal
product/flacon

LET OP ONZE PICTOGRAMMEN
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1 ALLESKUNNER 
efficiënt superconcentraat
• allesreiniger met frisse geur
•  vrij van oplos- en conserveringsmiddelen
• reinigt materiaalvriendelijk
• afhankelijk van de mate van vervuiling en de reinigingseisen   
 kan proWIN ALLESKUNNER met water tot een verhouding  
 1:10 tot 1:500 gebruikt worden

               

2 ALLESKUNNER Sproeiflacon 
mengen en verstuiven gemakkelijk gemaakt
• instelbaar van sproeinevel tot sproeistraal
• met doseerschaal voor de belangrijkste mengverhoudingen

3 ALLESKUNNER Drukpump sproeifles
een onmisbare hulp voor grote oppervlakken
•  langdurig sproeiplezier 
• drukopbouw door eenvoudig pompen
•  sproeisterkte instelbaar aan het uitlaatmondstuk
•  met doseerschaal voor het correcte mengen van de reinigings- 

oplossing

Ons universele wonder
Bijna alles wat u en uw gezin nodig heeft om schoon te maken, krijgt u van ons in slechts één concentraat. 
De ALLESKUNNER mag als proWIN klassieker in geen enkel huishouden ontbreken.

Als er vuil is om te verwijderen, dan is onze handige sproeiflacon met het door u gedoseerde verse mengsel 
snel en gemakkelijk klaar voor gebruik. Ons efficiënte en materiaalvriendelijke wondermiddel-voor-alles is 
een onmisbare helper.

1 2

 UNIVERSEEL

3
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Ook van de aankoop van elke fles  
ALLESKUNNER, 2 l en OVEN- &  
GRILLREINIGER, 1000 ml gaat er telkens  
€ 1,- naar de proWIN stichting.

 SWEETHEART
voor het snelle schoonmaken tussendoor
• zacht 3-laags microvezel hart voor het reinigen en polijsten
• in 2 maten
•  elke verkochte SWEETHEART 14 cm x 14 cm steunt met € 2,- c.q.  

20 cm x 20 cm met € 2,70 de proWIN stichting en zo kinderhulp- 
projecten in binnen- en buitenland

proWIN helpt – 
ook buiten het huishouden
Het hoort bij de aard van een sociale samenleving om degenen te helpen die een moeilijk 
lot beschoren is. Kinderen en jongeren worden vaak zwaar getroffen als de levensomstan-
digheden moeilijk zijn: ziekte, handicap, armoede, gebrek aan onderwijs, gebrekkige maat-
schappelijke integratie en inclusie, geweld, natuurrampen en oorlog: er zijn talrijke redenen 
waarom kinderen onze hulp nodig hebben.

De in 2010 opgerichte proWIN stichting heeft zich tot doel gesteld om de levensomstan-
digheden van zieke kinderen en kinderen en jongeren in nood te verbeteren. 
Wilt u deel uitmaken van deze sociale betrokkenheid? Met uw aankoop kunt u tegelijkertijd 
iets goeds doen: van elk afgebeeld product op deze pagina's gaat een deel naar de rekening 
van de proWIN stichting.

Lees meer over de sociale betrokkenheid ten gunste van kinderen en jongeren: 
https://prow.in/stichting

STICHTING 9        
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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 aarde fragiel.

Het is belangrijk om onze planeet te beschermen en haar natuur-
lijke hulpbronnen te behouden. Daarom is het belangrijk om alleen 
die bestanddelen te gebruiken voor de productie van een product 
die noodzakelijk zijn voor de functie en de prestatie. Alle stoffen die 
worden teruggebracht in de kringloop van recycleerbare materialen, 
beschermen zo ons milieu. Ook de verpakking speelt een belangrijke 
rol – materiaalefficiëntie voor de veilige bescherming van de inhoud is 
een vereiste op dit punt.  
Dit doel bereiken wij vooral door te besparen op plastic. Grootver-
pakkingen, navulverpakkingen, het design zelf of het gebruik van 
recyclingmateriaal (hergebruikt materiaal) – alles draagt bij aan het 
behalen van onze milieudoelen. Bovendien zijn al onze producten 
waar mogelijk ontwikkeld als concentraten, met de focus op de grootst 
mogelijke productiviteit. Zo wordt ook het gebruik van onnodige 
verpakkingsmaterialen en vulstoffen vermeden. Verder zijn al onze 
reinigings- en verzorgingsproducten natuurlijk vrij van microplastic en 
wordt er een breed scala aan ingrediënten van natuurlijke oorsprong 
gebruikt. 

In actie voor het milieu – 
natuurlijk met proWIN

Ook in de toekomst zullen we deze weg consequent blijven gaan om u 
een standaard volgens de hoogste ecologische kwaliteit aan te kunnen 
bieden. Daarbij richten wij ons op doorontwikkeling en hebben we een 
merk gecreëerd dat dit op een speciale manier weerspiegelt: naturlich 
proWIN. De ecologische gecertificeerde productlijn voldoet aan de 
hoge standaards die ten grondslag liggen van het ECOCERT keurmerk, 
want alleen producten waarbij naast de ingrediënten ook in de pro-
ductiestappen het principe van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 
wordt nageleefd, mogen het keurmerk dragen. Hiermee onderscheidt 
ECOCERT zich duidelijk van andere eco-keurmerken.
De producten van onze naturlich proWIN-lijn zijn daarom bijzonder 
geschikt voor klanten die zeer hoge eisen stellen aan de ecologische 
verdraagbaarheid en waarbij het hele productieproces nog duidelijker 
in beeld is gebracht. De keuze is aan u!
 

De proWIN 
reinigings-
stappen:
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 gecertifi-
ceerde 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 hoogwaardige 
microvezels en geselecteerde ingrediënten bereikt de Symbiontische 
Reinigung het hoogst mogelijke reinigingseffect – bij minimaal gebruik 
van reinigingsmiddelen.
De hoge performance bij reiniging en verzorging garandeert een schoon 
huishouden en, uitgaande van duurzaamheid, het behoud van opper-
vlakken en voorwerpen.
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 pro nature SHARKY
reinigingspad met abrasieve werking
• zachte microvezel maakt streeploos schoon
• abrasieve kant maakt ook sterkere vuil ophopingen los
• elke verkochte pro nature SHARKY steunt met € 3,50   
 de pro nature stichting en zo natuur- en milieu-  
 beschermingsprojecten in binnen- en buitenland

 11        
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In een blinkend schone badkamer begin je meteen met een goed gevoel aan je dag.

Bij proWIN krijgt u alles wat u nodig heeft om uw persoonlijke feel good-oase effectief en makkelijk 
schoon te maken. Des te sneller kunt u er weer in ontspannen en van uw tijd genieten.

Uw badkamer
mag schitteren - net zoals u

1 CLEANERGY (ECOCERT)
ecologisch reinigingsconcentraat voor de 
badkamer
•  natuurlijke krachtige reiniging
•  met frisse muntgeur
•  voor alle waterbestendige oppervlak-

ken – niet geschikt voor zuurgevoelige 
materialen (bv. emaille, marmer, messing, 
kalkhoudende natuursteen)

      
95 %

   
2 SOFTCLEAN (ECOCERT)

ecologische universele reiniger
•  met subtiele geur
•  maakt schoon en laat de oppervlakken 

glanzen
•  ideaal voor alle hoogglans oppervlakken

         
95 %

      

3 BAD- EN SANITAIRREINIGER
 krachtig reinigingsconcentraat voor  
 de badkamer 

•  maakt hygënisch schoon en zorgt voor  
stralende glans

•  met afpareleffect
•  voor alle waterbestendige oppervlakken  

– niet geschikt voor zuurgevoelige materialen  
(bv. emaille, marmer, messing, kalkhoudende  
natuursteen)

         
95 %

1

32

NATURAL
DETERGENT

NATURAL
DETERGENT
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4 SUPERSCHUIM fles 
hulp bij het eenvoudig aanbrengen
•  sproeifles met praktische schaalverdeling
•  voor het opschuimen en verstuiven van 

verschillende proWIN reinigingsmiddelen
•  maakt zacht schuim

5 SIMPLY DRY    
zeer sterk absorberende droogdoek
•  gemaakt van speciaal microvezel weefsel 

met tweezijdige pool
•  droogt tot de laatste druppel
•  ideaal voor badkuipen, douchewanden,  

tegels – niet gebruiken op ruwe oppervlak-
ken of oppervlakken met scherpe kanten

6 HOOGGLANSMAGIC (OEKO-TEX)
reiniging en verzorging zonder krassen voor 
een mooie glans
•  zachte microvezel-textuur
•  speciaal voor krasgevoelige oppervlakken
•  ideaal voor hoogglans oppervlakken en 

mineraal gegoten wastafels

6

in twee
kleur-

varianten
4 5

 13        BADKAMER



14

3 STENNEX (ECOCERT)
ecologische toiletreiniger maakt hygiënisch 
schoon en fris
•  eenvoudige toepassing voor een perfect 
 resultaat
• hervulbare fles
•  met natuurlijke muntgeur
•  chloorvrij
•  perfect voor toilet en urinoir – niet voor 

zuurgevoelige oppervlakken

      
94 %

   

4 ACTIVE ORANGE
maakt hygiënisch schoon als vanzelf
•  eenvoudige toepassing voor een perfect  

resultaat
•  met actief schuim
•  verwijdert vet, kalk en urinesteen
•  voor toilet, bidet en urinoir
•  ook ideaal voor het reinigen van afvoeren 

      

1 BAD JUWEEL   
schone badkamer om je goed in te voelen
•  reinigingsdoek met antibacteriële vezelbescherming
•  voor een hygiënisch resultaat
•  voor alle waterbestendige oppervlakken in natte ruimtes – niet 

voor gevoelige oppervlakken, mineraal gegoten wastafels en 
gewaxte, geoliede of gebeitste oppervlakken

Deze doek bevat zilverionen en zinkpyrithion (biocide) voor de antibacte-
riële bescherming van de vezel.

 

2 COPPA    
hygiënisch schoon in natte ruimtes voor veelzijdig gebruik
•  innovatieve vezeltechnologie met koperionen
•  met antibacteriële vezelbescherming voor betere hygiëne
•  voor alle waterbestendige oppervlakken in natte ruimtes – niet 

voor gevoelige oppervlakken, mineraal gegoten wastafels en 
gewaxte, geoliede of gebeitste oppervlakken

Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de antibacteriële bescher-
ming van de vezel.

1 2
in twee
kleur-

varianten

in twee
kleur-

varianten

Hygiënisch schoon

Maak u geen zorgen: in uw badkamer komt het thema hygiëne voor  
proWIN op de eerste plaats. Behalve onze reinigingsdoeken hebben we andere 
reinigingsproducten die het toilet, van de douche tot de armaturen aan toe, uw 
hele badkamer hygiënisch schoon en fris maken.

4

3

NATURE – voor het reinigen van gevoelige oppervlakken die niet tegen microvezels kunnen, zie pagina 43

BADK AMER14
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1 V7 LINE HERZILEIN

de slimme oplossing voor toiletreiniging
•  reinigen zonder druk – alleen met licht draaiende bewegingen
•  S-vormig gebogen handgreep met flexibel reinigingsoppervlak
• hartvorm met V7-borstelharen van verschillende lengtes 
 aan elke kant 
•  past zich ideaal aan elke bocht aan
•  voor bidet, urinoir en toilet

2 V7 LINE HERZILEIN MINI
 toiletborstel in mini-formaat
•  bereikt ook kleine plekjes
•  ideaal voor het urinoir
• met montageclip (accessoire) als perfecte 
 aanvulling van de V7 LINE HERZILEIN

21

in vier kleur-
varianten

in drie 
kleur-

varianten

 15        BADKAMER



16

1 BURNEX (ECOCERT)
tegen bak- en braadresten met ecologische
formule
• efficiënte reinigingsgel
• reinigt automatisch zonder schuren,  
 schrapen of verhitten
• ook ideaal tegen bak- en braadresten in  
 potten of pannen – niet geschikt voor  
 gecoate oppervlakken met intacte zelfrei- 
 nigende functie en bepaalde materialen –  
 zie etiket / datablad

      

Een barbecue avond met het gezin of een spontaan bezoek van goede vrienden – met de praktische reini-
gingsmiddelen van proWIN houdt u de culinaire hotspot van uw huis altijd tip top verzorgd en schoon. Zo 
kunt u alle aandacht aan uw favoriete mensen besteden en hen in de tuin bij de barbecue, in uw keuken en in 
de eetkamer goed verzorgen. Zodat uw gasten zich bij u thuis voelen!

Waar familie en vrienden  
samenkomen

2 KWAST 45 mm x 170 mm
3 KWAST 20 mm x 170 mm

•  praktische helper met robuuste nylon borstel-
haren voor het opbrengen en verdelen van de 
reinigingsgel

4 OVEN- & GRILLREINIGER
lost ook het ergste aangekoekte vuil moeiteloos 
en snel op
•  efficiënte reinigingsgel
•  reinigt automatisch zonder schuren, schrapen 

of verhitten
•  ook ideaal tegen bak- en braadresten in potten 

en pannen – niet geschikt voor gecoate opper- 
vlakken, ovens met intacte zelfreinigende 
functie en bepaalde materialen – zie etiket /  
datablad 

      

1 4

2 3

KEUKEN16
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6 MILJOENENDING (OEKO-TEX)      
duurzame reinigingsdoek in de keuken en 
eetkamer
•  van viscose (gemaakt van bamboe) 
•  voor het snelle opnemen van vloeistof  

(water en vet)
•  ook geschikt als vaatdoek
•  met name voor de snelle en moeiteloze 

reiniging van vettige plastic bakjes

   

5 CALEX LIQUID  (ECOCERT)
de perfecte apparaat ontkalker
• lost kalk snel en milieuvriendelijk op 
• materiaalvriendelijk
•  ideaal voor koffiezetapparaten, waterko-

kers, maar ook potten en pannen etc. – niet 
op zuurgevoelige oppervlakken zoals bv. 
marmer of emaille

         
95 %

         

7 LIGHT & QUICK      
snelle reiniging met geweldig gevoel
• wolkige structuur voor optimale waterab- 
 sorptie en eenvoudig uit te wringen 
•  ideaal voor gladde en gelakte oppervlak-

ken – niet geschikt voor het reinigen van 
ruwe oppervlakken of oppervlakken met 
scherpe kanten

  

7

5 6

in drie
kleur-

varianten

in drie
kleur-

varianten

17        KEUKEN
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3 4

De afwas staat een goed gesprek niet in de weg – met onze krachtige en tegelijker-
tijd zachte handafwasmiddelen.

Fijn dat het werk zo bijna vanzelf gaat – en er tijd voor goede gesprekken overblijft: 
reinig en droog uw vaat moeiteloos en tussen de bedrijven door. Zelfs hardnekkig 
vuil is niet langer een probleem. Zo kunt u zich dus concentreren op wat belangrijk 
is in het leven: uw dierbaren.

Alledaagse stress
weggespoeld

1 GLANCY
krachtig handafwasmiddel
•  zacht voor de huid
•  voor glanzende afwasresultaten met  

frisse geur
•  huidverdraagbaarheid dermatologisch  

bevestigd

         
95 %

         

2 ECO GLANCY (ECOCERT)
ecologische afwascrème
•  vrij van kleur- en conserveringsstoffen
•  met frisse citrusgeur
•  huidverdraagbaarheid dermatologisch  

bevestigd

         
95 %

         

1

2

KEUKEN18

3 GLANCY HERBAL (ECOCERT)
afwascrème met frisse kruidengeur
•  vrij van kleur- en conserveringsstoffen
•  huidverdraagbaarheid dermatologisch  

bevestigd 

      
95 %

           

4 GLANCY ZERO (ECOCERT)
variant voor mensen met een allergie voor 
geurstoffen
•  afwascrème zonder geurstoffen
•  met additonele huidverzorgende componenten
•  huidverdraagbaarheid dermatologisch  

bevestigd

      
95 %

            

NATURAL
DETERGENT



5 AFWASBORSTEL    
een onmisbare helper bij het afwassen
•  van stabiele kunststof met rubberen greep voor stevige grip
•  met geïntegreerde schraper voor het losmaken van hardnekkig vuil
•  reiniging in de vaatwasser mogelijk

6 KRISTAL
afdrogen en polijsten zonder pluisjes of strepen
• fijnste microvezelkwaliteit 
•  maakt snel, residuvrij afdrogen mogelijk
•  stralend resultaat bij dunne glazen, vazen en serviesgoed

7 Duo Pad HURRICANE      
de krachtige afwaspad met duo-effect
•  absorberend, stabiel, handig
•  voor het afwassen van gevoelige of robuuste stukken
•  met een zachte en abrasieve kant, afhankelijk van de behoefte

   

in twee
kleur-

varianten

5

6

7
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2 STONE TEX 
tensidenvrije neutrale reiniger
• vrij van geur- en kleurstoffen
• vrij van enzymen en bleekmiddelen
•  droogt snel en streeploos af, zonder rand-

vorming
•  ideaal voor openporige natuurstenen 

oppervlakken zoals marmer of leisteen, 
textiel en leer

      
95 %

         

2

In uw keuken en eetkamer bevinden zich de meest uiteen- 
lopende oppervlakken. Een vettige vloer – geen probleem: 
onze proWIN reinigingsconcentraten lossen zelfs sterkere 
vervuiling moeiteloos op.

Zelfs inktvlekken en nagellak kunnen niet op tegen onze spe-
cialisten en reinigingsdoeken. Met ons bent u perfect op alles 
voorbereid. Het volgende gezellige bezoek mag komen.

Speciaal  
ontwikkeld voor u

1 UNIVERSEEL
klassieker onder de doeken voor lichte en 
sterke vervuiling
•  neemt vuil bijzonder goed op
•  ook vormstabiel bij zwaardere belasting
•  gelaserde kant met abrasieve functie 
•  geschikt voor veel oppervlakken – 
 niet bij mineraal gietwerk 

1
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3 ORANGE POWER PLUS
reiniger met sterke vetoplossingskracht
•  op basis van sinaasappelolie
•  met aangenaam frisse geur
•  ideaal bij zwaardere vette aanslag
•  ook voor hardnekkig vuil (lijm, hars, was) of 

voor de geurverwijdering op waterbestendige 
oppervlakken – kan niet op alle oppervlakken 
worden gebruikt, zie etiket / datablad 

       
100 %

      

3 4

4 ORANGE POWER
speciale reiniger met zeer grote reinigingskracht
•  op basis van sinaasappelolie
•  met lekkere frisse geur
•  verwijdert moeiteloos inktvlekken, nagellak etc.  

– kan niet op alle oppervlakken worden gebruikt,  
zie etiket / datablad.
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Reinig uw serviesgoed na het eten op een natuurlijke manier –  
met de ecologische middelen van proWIN. 

 
Onze MACHINE SYSTEEMVERZORGING is perfect geschikt om uw vaatwasser 
en wasmachine lang efficiënt en hygiënisch schoon te houden.

1 2

1 DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 (ECOCERT)
ecologisch vaatwasmiddel
•  geurstofvrij 
•  dosering kan worden aangepast aan de bela-

ding en de behoefte
•  reinigt bestek, servies en glazen zonder 

resten achter te laten – niet geschikt voor 
gevoelige materialen, zie etiket / datablad 

      
95 %

      

2 DISH N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 (ECOCERT) 
ecologisch regenereerzout voor de vaatwasser
•  grofkorrelig, puur speciaal zout
•  ondersteunt het reinigingsproces in de vaat-

wasser en beschermt bestek, servies, glazen 
en de machine tegen kalkaanslag

   

KEUKEN22
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Reinigen en 
verzorgen met systeem

3 GLANSSPOELMIDDEL
voor een stralend vaatwasresultaat
•  met natuurlijk citroenzuur en  

plantaardige alcohol
•  vrij van conserveringsmiddelen en  

geurstoffen
•  voorkomt watervlekken en kalkranden

   
95 %

      

4 MACHINE SYSTEEMVERZORGING
multifunctioneel reinigings- en verzorgingsconcentraat maakt  
hygiënisch schoon
•  tensidenvrije receptuur op basis van natuurlijk citroenzuur 
•  met verzorgende formule voor afdichtingen en kunststofdelen
•  lost kalk, roest en resten van levensmiddelen op 
•  geschikt voor vaatwassers – ook zeoliet-vaatwassers – en  

wasmachines
• waxdeksel, beugelfles en doseerdop als accessoires 
 (ook als set) verkrijgbaar

   
95 %

         

4
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Perfect afgestemd
1 ECO POLISH & SHINE (ECOCERT)

ecologische schuurmelk, mild en krachtig tegelijkertijd
•  reinigt mild abrasief en polijst in één handeling
•  vrij van geur- en conserveringsstoffen
•  ideaal voor het snelle reinigen van glazen kookplaten, mineraal 

gegoten wastafels, RVS etc. – niet geschikt voor gevoelige opper-
vlakken, zie etiket / datablad

   
95 %

         

2 FENOCLEAN
RVS-reinigingsdoek met duo-effect
•  fijne microvezel met eenzijdige laseropdruk
•  voor het reinigen van alle RVS-oppervlakken (armaturen, afzuigkap-

pen, RVS gootstenen, fronten van apparaten) – niet gebruiken op 
ruwe oppervlakken of hoogglans oppervlakken

Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële  
bescherming van de vezel.

3 POWERCRÈME SOFT
hoogwaardige reinigingspasta voor glanzende  
metalen oppervlakken in het huishouden 
•  met polijstaarde en hoogwaardige was
•  vrij van conserveringsmiddelen
•  reinigt, polijst en verzorgt in één handeling
•  voor alle gladde en harde materialen van metaal, 
 kunststof en glas – niet geschikt voor zachte oppervlakken,
  zie etiket / datablad

   
90 %

   

4 FENOCARE (OEKO-TEX)
RVS-verzorgingsdoek voor een mooie finish
•  zeer fijne microvezel voor stralende glans zonder vingerafdrukken
•  voor alle RVS-oppervlakken – niet geschikt voor hoogglans opper-

vlakken en ruwe oppervlakken
Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de antibacteriële  
bescherming van de vezel.

1 2 3 4 
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25        GEBRUIKSOVERZICHT

Gebruiksoverzicht
Badkamer & keuken

ALLESKUNNER

Vloeren Kunststof

Plafonds Metaal

Emaille Meubels

Fietsen Motoren

Ramen Fotovoltaïsche systemen

Tegels Porselein

Garagedeuren Rolluiken

Glas Deuren

Rubber Caravans

Jaloezieën

MIJN NOTITIES:
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SOFTCLEAN STENNEX V7 LINE HERZILEIN
V7 LINE HERZILEIN 
MINI

OVEN- & 
GRILLREINIGER

CALEX LIQUID
NOTITIES
(Deze plek is
alleen voor u)

Acryl Toilet Bidet Bidet Bakblik Bloemenvazen

RVS Urinoir Sanitaire objecten Sanitaire objecten Oven Strijkijzer

Tegels / plavuizen Urinoir Urinoir Keramische kookplaat Waterkoker

Glas Toilet Toilet Tegels Koffiezetapparaten

Waterafvoeren Grills Kookpotten

Open haard tegels

Open haard ruitjes

Magnetrons

Kookplaten

Potten

Pannen

COPPA**
HOOGGLANS- 
MAGIC

SIMPLY DRY BAD JUWEEL*** ACTIVE ORANGE CLEANERGY
BAD- EN SANI- 
TAIRREINIGER

Bidet Hoogglans  
oppervlakken Autoruiten Armaturen Afvoeren Armaturen Armaturen

Badkuipen Minerale gegoten 
wasbakken Badkuipen Badkuipen Bidet Tegels Tegels

Douchecabines /  
-bakken Douchewanden Douchecabines /  

-bakken Urinoir Glazen oppervlakken Glazen oppervlakken

Tegels Tegels Tegels Toilet Kunststof  
oppervlakken

Kunststof  
oppervlakken

Glas Voegen Wasbakken   Sanitaire objecten Sanitaire objecten

Kunststof  
oppervlakken Lak oppervlakken

Toilet / urinoir

Wasbakken

MIJN NOTITIES:

Gebruiksoverzicht
Badkamer & keuken
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ECO
POLISH & SHINE

ORANGE POWER
ORANGE POWER 
PLUS

CREAMEX SOFT STONE TEX
Duo Pad 
HURRICANE

FENOCARE*

RVS Inktvlekken Viltstift Bestek Alcantara /  
autostoelen Servies Afzuigkappen

Glazen kookplaat Vettige
verontreinigingen

Vetafzetting Kantoormeubels RVS Glazen RVS armaturen

Kookplaten Inktvlekken Boten Graniet  / marmer Pannen RVS oppervlakken

Minerale gegoten  
wasbakken Nagellak Hars Campingmeubels Ongeglazuurd /

gepolijst fijn aardewerk

Potten RVS gootstenen

Pannen Kauwgum Keramische kookplaat

Lijm Chromen gootstenen Keramiek

Balpen- 
vlekken

Raamkozijnen Vloerbedekking

Tegels Tapijten / bekleding

Was Open haard ruitjes Glas 

Kandelaars Leisteen

Rolluiken Gepolijste  
oppervlakken

Buitenkant  
caravan

Kunststof

Leer

FENOCLEAN* KRISTAL LIGHT & QUICK MILJOENENDING UNIVERSEEL GLANCYs
NOTITIES
(Deze plek is
alleen voor u)

Afzuigkappen Bestek Gladde oppervlakken Bestek Keramische kookplaat Bestek

RVS armaturen Karaffen Gelakte oppervlakken Keramische kookplaat Vetafzetting Servies

RVS oppervlakken Servies RVS Tegels Glazen

RVS gootstenen Glazen Vetafzetting Glas Potten

Vazen Tegels Roetaanslag Pannen

Servies

Glazen

MIJN NOTITIES:

Gelieve altijd het etiket te lezen voor ge-
bruik en test bij twijfel het product op een 
niet zichtbare plek.
Neem altijd de instructies van de fabrikant 
van uw te reinigen objecten in acht. 

Verdere informatie over de producten vindt 
u op onze homepage onder  
www. prowin.net of vraag het aan uw  
proWIN consulent.

*   Deze doek bevat zilverionen (biocide) voor de anti- 

  bacteriële bescherming van de vezels.

**   Deze doek bevat koperionen (biocide) voor de anti- 

  bacteriële bescherming van de vezels.

*** Deze doek bevat zilverionen (biocide) en zink- 

  pyrithion (biocide) voor de antibacteriële  

  bescherming van de vezels.
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2 PROFI VLOEREXPRESSE
robuuste reinigingshulp voor uw vloeren
•  stabiel rechthoekig RVS dweilframe
•  met aluminium steel
•  vouwmechanisme voor het bevestigen van 

verschillende vloervezels
•  universeel inzetbaar 

Uw vloeren hebben één van de mooiste 
en meest afwisselende taken in huis: 
ze zijn een speelplek voor uw kinde-
ren, ligplek voor uw huisdieren en uw 
persoonlijke sportschool. Daarom zijn 
schone vloeren in uw huishouden een 
absolute must.
Om ervoor te zorgen dat u en uw dier-
baren er altijd veilig en beschermd op 
kunnen lopen, hebben wij van proWIN 
twee vloerreinigingssystemen ontwik-
keld: de MISTER FLEXIBLE en de 
PROFI VLOEREXPRESSE. Passend 
hierbij vindt u individuele en op uw 
eigen behoefte afgestemde vloervezels 
voor de effectieve reiniging en verzor-
ging van de vloeren.

Perfecte grip op de vloer

 

1 MISTER FLEXIBLE
licht, handig dweilsysteem voor de vloer
•  met in lengte verstelbare aluminium steel 

voor rugvriendelijk werken
•  aluminium-vloerplaat voor het vastmaken 

van de gekozen trapeze vloervezel
•  met afneembare doekhouder
•  universeel te gebruiken voor de reiniging 

en verzorging van de vloeren
•  uitgebreide accessoires voor talrijke  

toepassings- en combinatiemogelijkheden

OPPERVLAKKEN28
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1

2

3

4

5

6

 1  DROOG
•  onze "stofzuiger" onder de vloervezels
•  elektrostatische lading bindt haar en stof

2 MAGIC 
•  zachte microvezel met honingraatstructuur
•  reinigen, drogen, polijsten
•  voor streeploze glans zonder pluisvorming
alleen verkrijgbaar als Trapeze vloervezel

3 HYGIËNE
• vloervezel voor poriëndiepe vochtige reiniging

4  MICROSTANDAARD
•  voor de dagelijkse reiniging
•  stabiel, absorberend

5 LANGFLOR
•  perfecte dieptereiniging dankzij de hoge pool
•  hoge vuil- en wateropname capaciteit

6 MICROBORSTEL
•  abrasieve vloervezel
•  bij zwaardere vervuiling

7 OUTDOOR
•  voor gestructureerde oppervlakken
•  hoge abrasiviteit en vezelstugheid
•  in droge toestand als bezem vervanger

8  KATOEN
•  natuurvezel
•  ideaal voor het aanbrengen van verzorgingsproducten

7

8

Onze vloervezels

ook zonder
omslag
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De FLEXIBLE LINE – schone  
oppervlakken in een 
handomdraai 

1 MISTER FLEXIBLE MINI
schoonmaakhulp voor kleinere oppervlakken

2 FLEXIBLE LINE TREKKER
voor het wissen van water van grote, gladde 
vloeroppervlakken

3 FLEXIBLE LINE VOEGENBORSTEL 
bereikt door zijn speciale vorm alle voegen 
en hoeken

4 FLEXIBLE LINE HOEKSTUK
voor de reiniging van moeilijk bereikbare 
plekken

5 FLEXIBLE LINE HANDGREEP
te combineren met de FLEXIBLE LINE 
producten

6  FLEXIBLE LINE STEEL 1-delig
lichte aluminium steel (1,39 m)

7 FLEXIBLE LINE STEEL 3-delig
aluminium telescoopsteel, uitschuifbaar
tot 3,60 m

Modulair reinigingssysteem voor veelzijdige toepassing – zo werkt het behoud van hulpbronnen   

8 SMART LINE OPPERVLAKKENWISSER

9 SMART LINE NISSENWISSER
voor het afstoffen van moeilijk bereikbare 
plekken

10 SMART LINE DRIEHOEKBORSTEL

11  SMART LINE TELESCOOPSTEEL
vergroot het bereik tot 1,10 m

12 SMART LINE DUO STEEL
verbindt twee producten van de  
SMART LINE met elkaar

13  SMART LINE ADAPTER
verbindt producten van de SMART LINE  
met de stelen van de FLEXIBLE LINE

Slimme oplossingen
met onze SMART LINE
Modulair reinigingssysteem – ons vlieggewicht voor kleinere bereiken   

1 2 3 4 5 6 7

108 9 11 12 13
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Veegt sneller dan 
zijn schaduw

Iedereen kent wel van die situaties in 
het dagelijks leven waarin het even snel 
moet en er meer dan twee handen no-
dig zijn. Met onze SPEEDY is multitas-
king geen probleem, want u heeft altijd 
een hand vrij. Met het ergonomische 
hulpje van proWIN reinigt, droogt en 
polijst u kleine oppervlakken effectief 
en even tussendoor.

OPPERVLAKKEN32



1 SPEEDY
ergonomische helper, eenvoudig – licht en veelzijdig
•  van rubberachtig materiaal, ligt aangenaam in de hand
•  met anti-slip bescherming 
•  klittenband oppervlak voor het bevestigen van verschillende MICROPADs
•  vergemakkelijkt het afvegen van gladde oppervlakken 

2 MICROPAD DROOG
•  onze "stofzuiger" onder de micropads
•  elektrostatische lading bindt haar en stof

3 MICROPAD SHINE
•  zachte microvezelpad
•  bijzonder zacht, materiaalvriendelijk en krasvrij

4 MICROPAD SOFT
•  zachte reinigingspad
•  reinigt effectief en snel

5 MICROPAD MAGIC
•  zachte microvezel met honingraatstructuur
•  reinigen, drogen, polijsten
•  voor streeploze glans zonder pluisvorming

6 MICROPAD HYGIËNE
•  micropad voor poriëndiepe vochtige reiniging

7 MICROPAD UNIVERSEEL
• voor veelzijdig gebruik

8 MICROPAD LANGFLOR
•  perfecte dieptereiniging dankzij de hoge pool
•  hoge vuil- en wateropname capaciteit

9 MICROPAD POWERBORSTEL
•  micropad voor zwaardere schoonmaakklussen
•  de borstelharen maken zwaardere vervuiling optimaal los
•  de vervuiling wordt opgenomen door de microvezels

10 MICROPAD OUTDOOR
•  voor gestructureerde oppervlakken
•  hoge abrasiviteit en vezelstugheid
•  in droge toestand als bezem vervanger

.

11 MICROPAD KATOEN
•  natuurvezel
•  ideaal voor het aanbrengen van verzorgingsproducten

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11
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Duidelijk zicht houden
1 WINDOW WONDER

ramen wassen van extra klasse
•  het perfecte paar voor een streeploos zicht 
•  WINDOW reinigt van vuil en
•  WONDER droogt streeploos en pluisvrij en 

polijst
•  voor alle glazen en spiegelende oppervlakken

2  RAAMREINIGER
werken zoals de professionals
•  vastgezette microvezel voor reiniging en 

wateropname
•  rubberstrip voor streeploos water aftrekken
•  handvat met verstelbaar scharnier om indivi-

dueel te werken

   

3 KRISTAL MINI Pocket / KRISTAL MINI
fijn brillenpoetsdoekje met zakje
•  gemaakt van speciale kwaliteit microvezel
•  voor perfect zicht
•  met zakje om veilig in op te bergen

1

2

3
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1 FLUFFY
de stof specialist
•   fijne, zachte microvezel
•   met elektrostatische lading
•   trekt stof als vanzelf aan
•   eenvoudig schone en stofvrije oppervlak-

ken alsof het vanzelf gaat
•   voor houten-, kunststof-, chroom- of 

lederen oppervlakken – niet voor mineraal 
gegoten wastafels

2 FLUFFY Handschoen
handige stofspecialist
•   verwijdert stof in een handomdraai
•   in praktische handschoenvorm
•   ideaal voor huishouden en auto
•   voor houten-, kunststof-, chroom- of 

lederen oppervlakken – niet voor mineraal 
gegoten wastafels

3 MICROSTANDAARD Handschoen
ons universele talent
•   reinigt moeiteloos
•  stabiele, absorberende en duurzame 

microvezel in handschoenvorm
•  voor veelzijdig gebruik in huis of in de auto

4 MICROBORSTEL Handschoen
robuuste reinigingshandschoen
• met abrasieve borstelharen
• reinigt oppervlakken krachtig van 
 vastzittend vuil
• niet gebruiken op krasgevoelige  
 oppervlakken

Alles onder controle

1 2

4

Afstoffen makkelijk gemaakt:  
De proWIN huishoudhulpjes trekken 
met hun elektrostatische lading het stof 
als vanzelf aan en laten het niet meer 
snel los. Door de praktische vormen 
van onze stofspecialisten reinigt u de 
meest uiteenlopende oppervlakken 
letterlijk in een handomdraai.

OPPERVLAKKEN36
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Oppervlakken
DROOG
(VV trapeze, vloervezel,
micropad)

MAGIC 
(VV trapeze,
micropad)

HYGIËNE
(VV trapeze, vloervezel,
micropad)

MICROSTANDAARD
(VV trapeze,
vloervezel)

LANGFLOR
(VV trapeze, vloervezel,
micropad)

gladde oppervlakken + + + +

geoliede oppervlakken +

gewaxte oppervlakken +

verzegelde oppervlakken + + +

tegels + + + + +

garagevloeren

glas +

kurk

kunststof oppervlakken +

laminaat + + +

linoleum + + + +

marmer + + +

natuurhout +

parket

PVC + + + +

stenen vloeren +

tapijt

terrassen

vinyl + + + +

werkplaats vloeren
  

GEBRUIKSOVERZICHT38

Gebruiksoverzicht
Vezels

MICROPAD SHINE MICROPAD SOFT MICROPAD 
UNIVERSEEL

MICROPAD 
POWERBORSTEL KRISTAL MINI FLUFFY /

- Handschoen
MICROSTAN-
DAARD Handschoen 

glazen oppervlakken keramische  
kookplaten

kunststof  
oppervlakken ruwe oppervlakken brillenglazen houten oppervlakken sanitair 

(douche, badkamer, 
toilet)gladde oppervlakken chroom oppervlakken sanitair (douche, bad) sanitair (douche, bad) chromen  

oppervlakken

RVS oppervlakken tapijten gestructureerde 
oppervlakken

kunststof  
oppervlakken auto/motor

gefineerde
raamkozijnen

bekleding tapijten lederen oppervlakken tegels

bekleding tuingereedschap

gefineerde binnen-
deuren

tuinmeubels

tuinschuttingen

keuken werkbladen stenen beelden

gelakte raamkozijnen

gelakte binnendeuren

kunststof  
oppervlakken
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Oppervlakken
MICROBORSTEL
(VV trapeze,
vloervezel, handschoen)

OUTDOOR 
(VV trapeze, vloervezel,
micropad, handschoen)

KATOEN
(VV trapeze, vloervezel,
micropad)

NOTITIES
(Deze plek is alleen voor u)

gladde oppervlakken

geoliede oppervlakken +

gewaxte oppervlakken +

verzegelde oppervlakken

tegels +

garagevloeren +

glas

kurk +

kunststof oppervlakken

laminaat

linoleum

marmer +

natuurhout +

parket +

PVC

stenen vloeren +

tapijt +

terrassen +

vinyl

werkplaats vloeren +
  

MIJN NOTITIES:

 



40

De AIRBOWL –
zorgt voor een frisse wind
Veel proWIN-klanten zweren al jaren bij deze superheld: de AIRBOWL. 
Er zijn twee versies. Zijn geheim is een super concentraat – proWIN PURE AIR. 

 
Dat maakt de AIRBOWL tot wat hij is:  
een luchtzuiveraar voor een aangenaam leefklimaat en nog veel meer.
Het super concentraat maakt gebruik van een werkzame stoffen complex van eiwitbouwstenen, dat  
proWIN heeft gereproduceerd en toegepast in proWIN PURE AIR. Hierdoor worden de schadelijke stof  
formaldehyde en organische geuren geneutraliseerd – voor een beter binnenklimaat.

DE WERKING IN DETAIL

Via de motor in de kop van de AIRBOWLs wordt een beluchtingsschijf 
aangedreven die een luchtwerveling voortbrengt. Dit zorgt ervoor dat 
omgevingslucht tussen de apparaatkop en het waterreservoir wordt aan-
gezogen en door het water-PURE AIR mengsel wordt geleid. Hier vindt 
de filterwerking en neutralisatie plaats. Via de openingen in het deksel 
gaat de frisse lucht vervolgens weer met een aangename, voelbare lucht-
stroom naar buiten. AIRBOWL 1+  en AIRBOWL 2 zijn voorzien van het 
GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

IONISATOR (AIRBOWL 1+ continu / AIRBOWL 2 in- /uitschakelbaar)

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 (AIRBOWL 1+ continu / AIRBOWL 2 in- /uitschakelbaar)

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.

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 automa-
tisch 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 luchtstroom-
methode. Dit is bijzonder geschikt voor woonruimtes. Alle apparaten zijn 
gebaseerd op het principe van de waterfilter die de vervuilde omgevings-
lucht 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 beves-
tigd door het erkende testlaboratorium CBA in Kirkel-Limbach (proefnr. 
123/05/15 IV DIN ISO 16000-3)

1 AIRBOWL 1+ (instapmodel)

1 2

in twee kleur-
varianten

40 

2 AIRBOWL 2 (klassieker)
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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

Kleuren-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 proWIN 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

 41        
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10 AIR PUMP
groot voordeel met minimaal gebruik
•   waar maar weinig "nattigheid" mag 

komen
•   verdeelt de inhoud in een fijne  

sproeinevel
•   HIGH-TECH mechanisme zonder drijfgas
•   voor alle PURE AIR-varianten 
•   ideal voor geurverwijdering op het toilet

1 PURE AIR
frisse, groene geur van bossen en weilanden

         

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

         

3 PURE AIR BALANCE
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
koel-kruidige geur van verse kruiden

         

8 PURE AIR LAVENDER
bloemige frisse lavendelgeur met een lichte 
citrusnoot

          

9 PURE AIR ZERO
geurstofvrij
• voor mensen met een allergie voor geur- 
 stoffen

            

Thuis ruikt het goed

Met de PURE AIR variëteit is dat geen probleem. Sluit uw ogen en reis in gedachten 
ergens anders naartoe. Bossen en weilanden of een snufje Middellandse Zee: met 
onze talrijke geurnoten beslist u waar u naartoe gaat en wanneer u weer verder gaat. 

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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PURE AIR neutraliseert de schadelijke stof formal- 
dehyde* en kan bovendien onaangename organische
geuren verminderen. Geniet van de perfecte fresh  
AIRvaring 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)
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2

3 V7 LINE BRUSHTEX
praktische dagelijkse hulp
• met de bewezen V7 borstelharen
• perfect schoon en pluisvrij de dag door

1 V7 LINE S800
moderne bezem in S-vorm voor het hoogste comfort
• voor binnen en buiten
• S-vormige kop met flexibele V7 borstelharen
• met individueel instelbare steellengte
• maakt bijzonder licht werken mogelijk
• bijzonder aangenaam om te hanteren
• de smalle kop is ook perfect voor hoeken en kleine oppervlakken 

2 V7 LINE UNIVERSELE BEZEM
duurzame bezem voor bezemschone vloeren
• voor binnen en buiten
•   met flexibele V7 borstelharen
•   met individueel instelbare steellengte
•   voor ergonomisch, rugsparend werken 
•   met rubberstrip ook geschikt voor het wegtrekken van vloeistof
•   gemakkelijk schoon te maken

1

OUTDOOR44

3



4 V7 LINE BEZEMSET
de perfecte combinatie voor binnen & buiten
•  bezem met flexibele V7 borstelharen voor 

het beste resultaat
•   stof, vuil of haar, het wordt allemaal snel 

meegevoerd en opgenomen
•   telescoopsteel individueel instelbaar
•   voor rugsparend werken zonder te bukken
•   geweldig in nissen en voor kleinere opper-

vlakken 

5 V7 LINE HANDVEGER
 klein maar dapper
•   met flexibele V7 borstelharen
• voor snel en effectief opvegen van vuil
• met flexibel verstelbare handgreep

6 V7 LINE BLIK
snelle vuilopname binnenshuis
•  blik in trechtervorm van licht kunststof
• met draaibare greep 
• brede rubberstrip voor optimale  
 aanpassing aan de ondergrond

7 OUTDOOR Handschoen
krachtige schoonmaakhandschoen
voor buitenshuis
•   robuuste microvezel met borstelhaar- 

effect
•   verwijdert ook moeiteloos zwaardere 

vervuiling
•   voor krasbestendige oppervlakken
•   met zachte binnenkant bijzonder aange-

naam voor de huid

 

8 DEURMAT
perfect voor binnen of buiten
• absorberend & anti-slip
•   bovenmateriaal van 100 % gerecycled PET en  

in het rubberen ondermateriaal 20 % gerecyclede autobanden
•   ook geschikt voor vloerverwarming  

Niet alleen binnenshuis, maar ook buiten voor de deur verwijderen onze flexibele 
borstelharen fijn, maar ook grof vuil optimaal van alle oppervlakken – tot in de  
hoeken. De elektrostatische lading trekt tijdens het bezemen zelfs de kleinste 
deeltjes aan.

Hartelijk welkom in
uw huis

45        OUTDOOR
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1 OMA'S MEUBELWONDER
meubelverzorging zoals vroeger
• beschermt, verzorgt en geeft glans
• op basis van hernieuwbare grondstoffen
• met lijnzaadolie 
•  voor  gelakte houten oppervlakken en 

steen / kunststeen – niet op onbehandelde 
of beschadigde oppervlakken

      

2 MICRO SOFT
zachte microvezeldoek met antistatische 
werking
•  afstoffen met één keer vegen
•  ook lichte verontreinigingen kunnen  

worden verwijderd
•  bijzonder zacht voor oppervlakken
•  ideaal voor gevoelige oppervlakken

2

1
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Glanzen in alle glorie
Uw favoriete stukken worden elke dag door u gebruikt. Om ervoor te zorgen dat ze 
ook na vele jaren nog prachtig glanzen, heeft proWIN speciaal hiervoor de juiste ver-
zorgingsproducten ontwikkeld. Oma's oude houten tafel of nieuwe leren schoenen, 
het doet er niet toe – met ons blinkt alles.

3 ZIJDEGLANS
gebruiksklare verzorgende emulsie met 
diepglanseffect
•  op basis van siliconen voor de beste  

bescherming 
•  impregneert en conserveert
•  antistatisch en waterafstotend
•  vrij van geurstoffen, oplos- en conserve-

ringsmiddelen
•  voor gelakte en kunststof oppervlakken, 

glad leer en kunstleer, graniet etc.

      

4 NATURE (OEKO-TEX)
duurzame universele doek
•  gemaakt van bamboe en katoen als  

grondstof
•  100 % composteerbaar
•  zacht voor oppervlakken
•  bijzonder absorberend
•  ideaal voor de reiniging van alle gevoelige 

oppervlakken die geen microvezel kunnen 
verdragen (nano, gewaxt, geolied)
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5 COCOBALM
balsem voor hout- en leerverzorging
•  met natuurlijke bijenwas, 
 lanoline en kokosolie
•  vrij van oplosmiddelen en  

siliconenolie
• verzorgt, beschermt en impregneert
•  met aangename kokosgeur
•  voor glad leer en blank hout  

 – niet op synthetische oppervlakken

98 %
   

6 VERZORGINGSBALSEM
balsem voor hout- en leerverzorging
•  met natuurlijke bijenwas, 
 en lanoline
•  vrij van oplosmiddelen en  

siliconenolie
•  verzorgt, beschermt en impregneert
•  voor glad leer en blank hout  

 – niet op synthetische oppervlakken

98 %
   

3

5 6

4
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Je kunt beginnen. 
Alles is schoon
1 VLOERVERZORGING MET GLANSEFFECT

vloerverzorging voor stralend schone vloeren
•  reinigt en verzorgt 
•  met natuurlijke carnaubawas
•  zeer zuinig in gebruik
•  voor verzegelde parket-, kurk- en 
 stenen vloeren

      
95 %

      

2 NATUURWAS
hoogwaardige verzorgende emulsie
•  reinigt en verzorgt intensief
•  maakt vloeren duurzamer
•  met natuurlijke carnaubawas
•  geurstofvrij
•  voor het eerste onderhoud of het opfrissen 

van de vloer
•  voor steen, marmer, linoleum, verzegeld 

parket en kurk – niet op metaal

      
95 %

         

 VERZORGING48
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Je kunt beginnen. 
Alles is schoon

Mijn notities
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Met proWIN wordt werk passie: 
want onze autoverzorgings- 
producten bieden alles, van 
verzorging voor de binnenkant 
tot de ultieme schoonmaakhelper 
voor stralende velgen, wat uw 
bestuurdershart sneller laat slaan.

Dus ga zelf aan de slag en was 
uw favoriete slee als een echte 
professional. Wanneer u maar 
wilt, hoe vaak u maar wilt – direct 
aan huis.

 AUTO

1 ALLESKUNNER PREMIUM CLASSIC
 materiaalvriendelijke universele reiniger

•  hooggeconcentreerd voor grote  
effectiviteit

•  met verzorgende formule 
•  droogt snel en laat een 
 mooie glans met frisse geur achter

             

2 ALLESKUNNER PREMIUM SUMMER
 geurvariant

          

1 2
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AUTO

Autowassen makkelijk  
gemaakt

3 CARWASH
auto-washandschoen voor het perfecte resultaat
•  absorberende microvezel – handig en eenvoudig in gebruik
•  verwijdert, afhankelijk van het gebied, ook zwaardere vervuiling
•  zacht voor oppervlakken – stuk met gaas niet
 op de lak gebruiken

4 TRIPLE Reinigingsspons
voor het perfecte zicht
•  microvezel lost op, reinigt en zorgt voor zicht 
•  absorberend met spons aan de binnenkant
•  ideaal om insectenresidu van de autoruiten te verwijderen
•  ook perfect geschikt om de cockpit mee schoon te maken

5 STRONG
ultieme helper voor glanzende velgen
•  robuuste microvezel met duo-effect
•  verwijdert krachtig vastzittende afzettingen en ingebrande deeltjes
•  goede vuil- en vloeistofopname

6 WHEEL SHINE
zuurvrije velgenreiniger
•  reinigt en zorgt voor glans in één handeling
•  voor alle licht metalen- en stalen velgen, verchroomde en gepolijste 

velgen – niet gebruiken op hete velgen

       

3

4 6

5
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1 CARPOLISH SOFT
in een mum van tijd als nieuw
•  maakt glanzend en frist de kleur op
•  de kleinste oneffenheden worden  

verwijderd 
•  verzorgende componenten beschermen de 

lakoppervlakken
•  voor zo goed als nieuwe en licht verweerde 

gekleurde en metallic lak – niet op onge-
lakte kunststof

    

2 CARPOLISH STRONG
en de lak blinkt als nieuw
• maakt glanzend en frist de kleur op
•   verwijdert vuilresten evenals teervlekken 
•  verzorgende componenten beschermen de 

lakoppervlakken
•  voor reeds doffe en sterk verweerde 

gekleurde en metallic lak – niet op ongelakt 
kunststof

 
    

3 MICROPAD POLISH & CLEAN
applicatiepad voor auto polijstmiddelen
•  maakt snel en zorgvuldig aanbrengen van 

de polijstmiddelen mogelijk
•  beste resultaat door het cirkelvormig aan 

te brengen op aaneengesloten lakopper-
vlakken

•  voor gekleurde en metallic lak

4 POLISH & CLEAN
auto-verzorgingsdoek voor een perfecte 
finish
•  zacht voor oppervlakken
•  ondersteunt het resultaat van het polijst-

middel
•  verwijdert productresten moeiteloos
•  voor de gevoelige autolak oppervlakken

 AUTO52
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5 CAR WAX HARD
lakbescherming met langdurige werking
•  verzegelt de gereinigde oppervlakken 
•  beschermt langdurig tegen weersinvloeden
•  voor gepolijste gekleurde en metallic lak 
 – niet voor ongelakt kunststof

 
    

6 WAX
verzorgingsdoek voor de nabehandeling bij  
het waxen
•  zachte microvezeldoek voor het voorzichtige 

afvegen
•  neemt waxresten op en laat een schitterende, 

langdurige glans achter

Wij houden van onze
auto's – en dat is te zien.

AUTO 53        

5 6



54

1 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 LEMON (ECOCERT)
ecologisch vloeibaar wasmiddel voor alle textiel met fris-ervaring
•   met citrusgeur
•   vrij van enzymen, zeep, optische witmakers, bleekmiddelen
•   ook aan te bevelen voor gevoelige weefsels
• wastemperatuur   van 20-95°C

 
          

95 %
      

 

2 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 1 ZERO (ECOCERT)
ecologisch vloeibaar wasmiddel voor alle textiel – geurstofvrij
•   ideaal voor mensen met een geurstof allergie
•   vrij van enzymen, zeep, optische witmakers en bleekmiddelen
•   ook aan te bevelen voor gevoelige weefsels
•   wastemperatuur van 20-95°C

          
95 %

           

3 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 2 LAVENDER (ECOCERT)
ecologisch functioneel wasmiddel voor sport- en outdoorkleding
•   beschermt de membraanfunctie
•   met aangename lavendelgeur
•   ook ideaal geschikt voor microvezels
•   wastemperatuur van 0-40°C (katoen 20-95°C)

          
98 %

      

Milieubewust wassen

Denkt u aan het milieu als u de was doet? Wij ook! Alle producten uit onze naturlich proWIN lijn 
voldoen aan de hoge normen van ecologische wasmiddelen en zijn gecertificeerd volgens ECOCERT Greenlife.

Met onze producten bereikt u een perfect wasresultaat met een laag wasmiddelenverbruik. Samen met proWIN staat u dus 
al aan de winnende kant voor het volgende kussengevecht.

Door op een goede manier de was te doen, kan het energie- en wasmiddelverbruik van de wasmachine aanzienlijk vermin-
derd worden – dat bespaart stroom, water en uiteindelijk geld. Met de volgende wastips laten wij u zien hoe u uw wasgedrag 
kunt aanpassen en zo een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de bescherming van het milieu.

1 2 3

WASGOED54

Was voorsorteren 
Sorteer uw textiel op witte, bonte en fijne was, op 
wol/zijde etc. en volg altijd de onderhoudsinstructies 
op de etiketten van uw textiel.

Maak de wastrommel zo vol mogelijk 
Was pas als u een volle lading wasgoed heeft  
verzameld – zo bespaart u elektriciteit en water.

Kies een geschikt wasmiddel en let op de dosering 
Pas de dosering aan de waterhardheid en de  
vuilheidsgraad van het textiel aan (instructie is te 
vinden op de verpakking).

De juiste producten helpen bij het  
milieubewust wassen 
Met de producten uit ons proWIN Opbouwsysteem 
voor de was wordt u een wasgoed professional.

NATURAL
DETERGENT

NATURAL
DETERGENT

NATURAL
DETERGENT
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4 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 3 (ECOCERT)
ecologisch bleekmiddel op zuurstofbasis
•   voor gerichte eliminatie van grauw-
 sluier en bleekbare vlekken
•   voor witte was en kleurecht textiel
•   chloorvrij
• wastemperatuur van 0-40°C

       
95 %

      

5 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 4 (ECOCERT)
ecologische waterontharder voor de 
wasmachine
•   aanvullende product afhankelijk van de 

waterhardheid
•   ter regulering van de waterhardheid
•   bij hard tot zeer hard water voor een 

optimaal wasresultaat en laag wasmiddel-
verbruik 

    
95 %
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Gewoon goed voelen

Vet- of grasvlekken op uw kleding? Niet met ons! proWIN zorgt ervoor dat u en uw 
gezin lang genieten van jullie favoriete outfits: met onze producten voor effectieve 
vlekverwijdering.

proWIN biedt u alles wat u in het dagelijks leven nodig heeft voor de snelle en duur-
zame verzorging van uw textiel. Zodat uw kleding en die van uw dierbaren morgen 
al weer fris geurend en gewassen in de kast op u wacht.

WASGOED56



1 WASZAKJE
praktische bescherming van gevoelige of kleine textiel
•  duurzame hulp om te beschermen tegen onnodige mechanische 

belasting en verlies in de wasmachine
•  beschermt microvezel tegen overmatige vezelafbraak en  

de hechting van pluisjes

100%

2 DOSEERBAL
vullen, plaatsen – klaar
• handige doseerhulp
• met geïntegreerde schaalverdeling voor exacte 
 dosering van vloeibare wasmiddelen
• gewoon toevoegen aan het wasgoed in de trommel

3 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 5 HERBERY  /  FLOWERY
wasgeur naar keuze
•  in twee geurvarianten
•  voor een persoonlijke geurbelevenis van het textiel
• eenvoudig aan het wasverzachterbakje toevoegen

       

4  TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY
de klassieker voor vlekverwijdering
•  vaste zeep met rundergal als werkzame stof
•  ideaal voor onderweg
•  lost vlekken zoals vet, bloed en gras in een handomdraai op

   

5 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 6 LIQUID
vloeibaar vlekkenmiddel zoals in grootmoeders tijd
•  op basis van natuurlijke galzeep
•  als voorbehandeling voor textielwas met praktische  

applicator
•  lost vlekken zoals vet, bloed en gras op 
•  niet voor wol en zijde

         

6 TEX N'CLEAN BOUTIQUE No. 7 (ECOCERT)
ecologische vlekkenspray als voorbehandeling voor de machinewas
•  chloorvrij op basis van actieve zuurstof en hernieuwbare  

grondstoffen
•  verwijdert snel en effectief hardnekkige bleekbare vlekken  

(bv. fruit, inkt, gras en bloed) 
•  voor witte was en kleurecht textiel
•  niet geschikt voor wol, zijde, leer en metalen onderdelen

   
95 %

   

in twee geur- 
varianten
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1 win-i
Onze win-i is meer dan een stofzuiger met grote zuigkracht. Hij com-
bineert drie functies in één apparaat: stofzuigen, vloeistof opnemen 
en lucht reinigen. De geïntegreerde watertank vangt zelfs fijn stof op 
en laat het niet meer los – zonder stofzak. Wat in de win-i zit, blijft in 
de 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 krasge-
voelige voorwerpen.

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

5 MULTIFUNCTIONEEL OPZETSTUK met vloervezel (accessoire)
Met de speciaal ontworpen vloervezels "VV KATOEN voor win-i" en  
"VV HYGIËNE 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.

Multitalent 
tegen vuil

2

3
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Vezels apart verkrijgbaar.
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Uw proWIN consulent:

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. 
Als ondernemer beslist u zelf: erbij of fulltime – met proWIN  
is alles mogelijk! 
Iedereen krijgt dezelfde kans en doet zijn voordeel met ons 
idee en ons eerlijke verkoop concept.

Uw voordelen in een oogopslag:
• geen inschrijfkosten
• geen minimum bestelhoeveelheden of aankoopverplichting 
• geen opleidingskosten
• U bepaalt zelf welke producten u verkoopt. 
Mocht u proWIN-merk ambassadeur willen worden  
dan helpt uw proWIN consulent u graag verder.

Meer informatie over het bedrijf, de activiteit als proWIN 
consulent en over de producten is te vinden op onze  
website www.prowin.net

Onder voorbehoud van  
wijzigingen, zet- en drukfouten!

De catalogus is gemaakt 
van 100 % gerecycled 
papier.
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Zou u gezin en werk 
graag beter willen combineren? 


