
Det første hurtige 
rengjøringsprodukt 
du aldri trenger  
å rydde vekk

Det kobles direkte til din sentralstøvsuger og 
gjemmes i kabinett, bøttekott, skap eller under 
benken. VROOM er alltid klar til å ta seg av hver-
dagens skitt og smuss – på den tiden det tar å 
gripe den og dra den ut.

VROOM rommer opp til 7,3 meter med uttrekkbar 
slange. Alt er solid pakket inn og hele enheten er 
ikke mer enn 7,5 centimeter bred. 

Tool Caddy er et tilleggsutstyr som enkelt kobles til. Her får du en justerbar stav og et 
kombinert teppe-/gulvverktøy. Da har du alltid dine verktøy for hånden når du trenger dem. 

DER NÅR DU TRENGER DEN. Med opp til 7,5 meter uttrekkbar slange har du alltid 
VROOM for hånden. Slangelåsen sørger for at slangen ikke trekkes tilbake når du  
bruker den. 

RASK RENGJØRING. Bruk VROOM til å rengjøre alt tørt støv og skitt fra gulv, skuffer, 
benkeplater og alle andre steder hvor du tenger det. Fra hundehår til frokostblanding og 
knust glass – VROOM er hurtig og enkel i bruk. 

UTTREKKBAR SLANGE. Når du er ferdig med rengjøringen, trekker slangen seg  
automatisk inn i veggen og ut av syne til neste gang du trenger den.

ENKELT OG BEKVEMT. Ergonomisk utformet håndtak, justerbar sugekraft og  
automatisk av/på gjør VROOM til markedets mest allsidige rengjøringsprodukt.

Null til rent 
på 3 sekunder!
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Rengjøringskomfort 
som du bare finner i en 
proff vaskehall

I alle rom – til og med garasjen!

En hendig garasjebrakett omgjør VROOM til en 
 plassbesparende nødvendighet for rengjøring av 
garasje og bil. Du bare drar ned håndtaket og setter i 
gang. Slangen trekker seg automatisk tilbake når du 
er ferdig. VROOM bringer sentralstøvsugerens kraft dit 
du trenger den – i bilens interiør, gulv, arbeidsbenken 
og rundt vinduer og dører. Og i motsetning til andre 
 rengjøringsprodukter – du glemmer aldri hvor du gjorde 
av den! 

VROOM monteringsbrakett for 
garasje festes på samme måte 
som en automatisk døråpner. 

Tilleggsutstyr for bilpleie er 
også tilgjengelig!

  VROOM 18 VROOM 24
A – bredde 7,5 cm  7,6 cm
B – dybde 45 cm  55,2 cm
C – høyde 39,4 cm  39,4 cm
Vekt   5,9 kilo
Garanti                       3 år 

Garasjegulv

Arbeidsbenker

Bilinteriør
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