
INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

w
w

w
.t

er
ra

zz
am

c.
b

e

Terrazza MC
Rengöring av terrasser

INNOVATORS IN GREEN TECHNOLOGY

Stokstraat 38

B-9770 Kruishoutem 

Telefoon +32 (0) 489 788 530

Email: info@terrazzamc.be

www.terrazzamc.be
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TMC Huvudborste
Patenterad Terrazza 
teknologiska 
borste med höjdjusterbara
rensnings element.

TMC Blå borst elementen
Utbytbara borstelement 
med två olika grundmaterial 
som kan rengöra alla sorters 
material.
Höjdjusterbara med 
TMC afståndsklossar. 
(Avståndsklossarna levereras 
med huvudborsten)

TMC Metall borste element
Särskilt patenterad TMC 
borste för extremt smutsiga 
ytor, högt ogräs och 
mer teknisk rengöring. 
(Rekommenderas enbart till 
utbildade användare).
 

Maskin
Floorpul C43
Effekt: 1.000 W - 230 V
Kabel längd: 12 meter
Borste storlek: 430 mm
Roterande hastighet: 154 Rt / min
Vikt: 41 kg

Multi-Line cleaner
Vatten rengöring, super 
kvalite, lätt använbar till 
efterskjöljning.
 

Kokos Børste                                         
til eftersandning av 
fogarna efter rengöring. 
Används också till 
påstryckning av såpa vid 
ytkonservering.

Mini Børste
Passar på alla
borrmaskiner.Används 
på låg rotationshastighet 
(150-200 rt/min) 
Rensar alla ytor endast 
med vatten.

Djurhagshugsvägen 325,

25477 Fleninge 

Tel: 073/0834203

Email:lionel.frey@wbmfleninge.se

www.wbmfleninge.se

WBM Trädgårdsmakiner



-Unik patenterad * borste med långa borst till rengöring 
av fogarna,de korta borsthåren borstar ytan samtidigt.

-Kombinationen av smuts (i fogarna och på ytan) med 
vatten genererer den önskade rengöringspastan.

-Ingen användning av rengöringsmedel eller miljömäs-
sigt aggresiva  kemikalier.

-Låga mängder vatten (alla slags), låg ljudnivå och låg 
energiförbrukning = låg CO2 utsläpp.

-Mindre rengöring på grund av inga skador på ytan.

Slutresultatet efter rengöring med TMC Terrasse rengörare 
kommer att överraska dig varje gång.Den kommer att ge din 
terass, uppfart eller ditt golv ny glans och få det att se ut som 
nytt.
• TMC världsomspännande patenterade teknologi gör inte 
bara ytan ren, men ger också tillbaka materialet den glöd det 
hade tidigare.
• Träterrasser kommer att bli rena ända ner utan att träet tar 
skada och blir säkert att gå på
• Genom att bara använda vatten blir din TMC Terassmaskin 
ditt mest idella och mest moderna verktyg till utomhusom-
råde, trädgårdsuppgifter och till inomhusfaciliteter.
•TMC Terrasse rengörare kan användas på stort sätt alla 
material:
 - Natursten-Asfalt
 - Betong-Klinker
 - Träterrasser
 - Linoliumgolv
 - Gummigolv-Kunstgräs
 - Keramik sten
 - Och mycket annat.

Hållbar och innovativ                                                        För alla terrasser – Alla sorts ytor
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Jämförbart med konventionella rengöringsmetoder 
såsom högtryck har TMC systemet många fördelar:
• Ytan förblir ren i en längre period, då TMC inte skadar 
ytan. Gröna alger och smuts fäster inte så lätt.

•Behåller stabiliteten på underlaget, fogarna rengörs 
endast några mm på djupet.

• Ingen användning av kemikalier eller rengöringsmedel.

• Minimala bieffekter
Inget behov av att putsa fönster, väggar och dörrar efter 
rengöring.
• kombination av ogräsbekämpning är unikt för inno-
vativa Terrazza MC - borsten med de långa och korta 
borstarna, kombinerar möjligheten att göra allt på ett 
moment.

Egenskaber

Tar väck smuts utan kemikalier.

Rengörning och efterfogning. efter
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