
Perfect wasresultaat, iedere keer weer

Revoflow®



Veilige werkplek
 • Ergonomische, lichtgewicht 
verpakkingen, die veilig en 
eenvoudig in gebruik zijn;

 • De innovatieve doseerdop met 
een sleutelcodering voorkomt 
verwisseling, morsen en contact 
met het product;

 • Het compacte ophangsysteem 
zorgt niet alleen voor een schone 
en opgeruimde werkruimte, 
maar ook voor een werkruimte 
zonder gevaren.

Eenvoudig in gebruik
 • Ons 1 tot 6 componenten systeem 
met duidelijke kleurcodering en 
productherkenning, samen met de 
nauwkeurige dosering, garandeert 
een perfect resultaat;

 •  Op maat gemaakte 
wasprogramma’s vereenvoudigen 
het gebruik.

 •  Duidelijke LED signalering vraagt 
niet om ingewikkelde instructies 
voor uw personeel.

Efficiënt gebruik van middelen
 •  Het unieke ontwerp van de 
Revoflow doseerdop zorgt voor een 
nauwkeurige dosering van vloeistof 
en poeders met als resultaat de 
perfecte mix van producten voor 
uw textielverzorging;

 •  Zeer geconcentreerde producten 
in recyclebare verpakkingen 
minimaliseren de impact op 
het milieu;

 •  De Clax producten geven iedere 
keer weer uitstekende resultaten. 
Nooit meer herwassen.

Het is belangrijk dat u, dag in dag uit, uitstekende 
wasresultaten behaalt. Met onze jarenlange ervaring op 
het gebied van textielverzorging, hebben we Clax Revoflow 
ontwikkeld. Een uniek systeem, dat vele voordelen biedt ten 
opzichte van de huidige wassystemen in de markt.

We weten hoe belangrijk veiligheid, een schone 
werkomgeving en efficiëntie voor u zijn. Het Clax Revoflow 
doseersysteem biedt u alle voordelen van automatisch 
doseren: geen overdosering en geen gevaar voor morsen 
van product. Bovendien wordt de doseerinstallatie 
volledig aan de wand gemonteerd en is het systeem zeer 
eenvoudig, zonder veel training, te gebruiken. Dit alles 
draagt bij aan een uitermate efficiënte  werkomgeving.

De kracht van dit Clax Revoflow systeem zit in het 
innovatieve ontwerp van de doseerdop. De kleur- 
en sleutelcodering zorgen ervoor, dat altijd het 
juiste product gebruikt wordt.

De doseerdop zorgt voor een zeer nauwkeurige 
dosering van vloeibare en, voor het eerst in de industrie, 
poedervormige middelen. Bij het vervangen van een 
product, wordt ook de doseerdop vervangen, waardoor 
de resultaten altijd uitstekend zijn. 

Het Clax Revoflow systeem, gecombineerd met een geheel 
nieuwe lijn van geconcentreerde en krachtige producten, 
verzekert u van een perfect wasresultaat, iedere keer weer.
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