


Aspira, borrifa e lava

Sem fio

Solução 3 em 1

Função de autolimpeza



Limpe vários 
tipos de pisos
A WAP Floor Cleaner Mob recolhe líquidos
e grandes partículas ao mesmo tempo.



Leve e fácil
de carregar

Ágil e muito prático

Seu sistema flexível em conjunto com a escova
rotativa aumenta o poder de limpeza, alcançando
os cantos mais difíceis.

A WAP Floor Cleaner Mob é fácil de
levantar e transportar, mesmo ao
subir e descer escadas.



Modo Turbo

Remova sujeiras e manchas mais difíceis

com velocidade mais alta da escova e spray mais forte.

Com a WAP Floor Cleaner Mob obtenha facilmente o

poder de lavagem extra necessário para limpar as

sujeiras mais incrustadas.



Limpeza perfeita 
para quem tem pet 
em casa
Remova os pelos, o odor dos animais de

estimação e desinfete seu piso com uma

solução de limpeza da sua escolha. A

WAP Floor Cleaner Mob deixa sua casa

protegida de poeira, ácaros, mofo e

bactérias, proporcionando um ambiente

mais saudável para sua família.



Recipiente duplo e 
gatilho de spray

Com o recipiente duplo que separa a água limpa e suja, a WAP 

Floor Cleaner Mob aspira sujeiras líquidas e sólidas com 

potência e eficiência. Possui um gatilho para pulverizar líquido 

e deixar seu piso limpo e brilhante.



Escova rotativa
autolimpante

Após o uso basta deixar o

produto ligado na bandeja, com

água limpa no recipiente, para

fazer a autolimpeza da escova.



É fácil de limpar e guardar 

Todas as peças são facilmente destacáveis e laváveis. A bandeja de 

armazenamento acomoda perfeitamente a WAP Floor Cleaner Mob, 

mantendo o piso seco e tudo arrumado.



WAP FLOOR CLEANER MOB 

Escova rotativa e flexível

Acessórios

WAP FLOOR CLEANER MOB

Ferramenta de limpeza
WAP FLOOR CLEANER MOB

Filtro de espuma
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