
VARIO BRUSH
Profesionalni pralni sistem



VARIO BRUSH Profiline

• VARIO BRUSH Profiline je univerzalni
pantentirani pralni sistem za različne 
načine uporabe.      

• VARIO BRUSH Profiline je bil razvit
za uporabnike, ki imajo dostopen 
vodni priključek za hitro uporabo.

• Bistvo sistema so na novo zasnovane
pralne krtače različnih trdot in materialov.

• Kompletni asortima sestavlja 8 – delni
set krtač, ročajev, cevi in šampona v 
palčkah.

• VARIO BRUSH Profiline je narejen 
večinoma v EU iz visoko kvalitetnih 
materialov.



VARIO BRUSH krtače 

• Bistvo Vario Brush Profiline so najnovejše pralne krtače.
• Krtače so na voljo v treh opcijah, odvisno od namena uporabe:

Ultra mehka krtača
50 % naravni material

Mehka krtača z
razdeljenimi konicami

Trda krtača

Primerna za:
o avtomobile 
o old timerje
o solarne panele
o letne steklene vrtove

Primerna za:
o avtomobile
o prikolice
o avtodome
o žaluzije

Primerna za:
o keramiko
o pohodne materiale
o bazene
o čolne



VARIO BRUSH krtače 

• Krtače VARIO BRUSH so impresivne zaradi 
visoko kvalitetne izdelave, enostavne uporabe
in veliko inovativnih funkcij.

• Nekatere izmed lastnosti krtač so:

o 360° vrtljiva glava.
o Gumijasti robovi za dodatno zaščito. 
o Priključek na klik, ki ustreza za vse 

VARIO BRUSH aluminijaste ročaje. 
o Dve dodatni šobi za predpranje in 

izpiranje.

• Krtače imajo 50% manjšo porabo vode v 
primerjavi z ostalimi navadnimi krtačami.

Sistem za hitro 
menjavo vseh ročajev 
VARIO BRUSH

Hitri priključek za 
priklop cevi

360° vrtljiva glava

90° gumb za 
odpiranje in 
zapiranje vode

Gumijasti rob
za dodatno 
zaščito pred
poškodbami

50% manjša 
poraba vode

Mehke, razdeljene 
konice krtače

2 dodatni šobi
za različni curek vode



VARIO BRUSH aluminijasti ročaji 

• Krtače najboljše delujejo v kombinaciji
z VARIO BRUSH ročaji iz močnega 
in visokokakovostnega aluminija.

• V ponudbi so 3 različne dolžine:

o Teleskopski 160 – 300 cm
o Teleskopski 80 – 150 cm
o Fiksni dolžine 150 cm

• Vsak ročaj ima vijak za vklop
ali izklop vode in standardni
hitri priključek za pritrditev cevi.

• Aluminijasti ročaji se z lahkoto
pritrdijo na krtačo z enostavnih
klik sistemom.
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VARIO BRUSH cev za vodo in šampon 

• Asortima VARIO BRUSH  zaključujeta 
20 metrska cev za vodo in 
šampon v palčkah.

• Cev ima obstojno tri – slojno 
konstrukcijo, ki je:

o Fleksibilna in odporna na pregibe
o Odporna  na UV – žarke in vremenske pogoje
o Ne vsebuje kadmija, barija in svinca

• Šampon v palčkah se enostavno vstavi
v cev aluminijastega ročaja.

• Za pranje avtomobila zadoščajo 2 – 4 
šamponske palčke.

20 metrska cev z 2 hitrima

spojkama za priklop

Šampon enostavno 

vstavite na vrh 

aluminijastega ročaja

Tel.: 01/7564-147
info@majagrafika22.si

www: majagrafika22.si


