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Reeds 15 jaar

trendsetter
 

Het Reach & Wash® systeem  werd geïntroduceerd in 1997 in Birmingham.

We overdrijven niet als we zeggen dat door deze vernieuwing, het werk van de ramenwasser overal 

ter wereld veranderd is.  Het Reach & Wash® systeem is een succesverhaal geworden wereldwijd, 

vernieuwingen liggen ons dan ook steeds nauw aan het hart. 

Onze doelstelling is continu vernieuwen en het verleggen van de technische grenzen..

Ons nieuw Zero Systeem is het meest innoverend toestel,het heeft meerdere kenmerken die het voor 

de ramenwasser mogelijk maken  om nog efficiënter te werken.

Zo is het met dit systeem mogelijk om puur water te produceren met een zuiverheid van Nul deeltjes 

per biljoen,  duizend keer zuiverder dan vroeger. Het geproduceerde water is zo puur dat het veel meer 

onzuiverheden kan opnemen en betekend makkelijker schoonmaken, met minder verbruik van water 

voor het spoelen.

Ionic systems blijft  innoveren  om als wereldleider voorop te blijven, en de grootste leverancier van 

puur water schoonmaak systemen te zijn in de UK, Europa en de Wereld.

Ionic Systems heeft verdelers in meer dan 30 landen, daarnaast word nog geëxporteert wereldwijd 

naar meer dan honderd landen.

Kwaliteit
zonder compromissen

 

Above: Ionic Systems • Below Left: Filter Production Line • Below Centre: Machine fitted with the assistance of a vehicle lift • Below Right: Vehicle Floor Protection spray booth
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SYSTEMEN GEMONTEERD 
IN BESTELWAGEN
OVERAL INzETBAAR.L
Systemen die in een voertuig of aanhangwagen zijn geplaatst, bieden de 

meeste flexibiliteit , geven de ramenwasser de mogelijkheid puur water mee 

te nemen daar waar hij het nodig heeft, zonder watertoevoer of elektriciteit. 

Zelfs op de meest afgelegen werven kan men volledig autonoom werken.

Nul deeltjes per biljoen

UV sterilisatie

FMVSS-208 certificaat

O3 behandeling

Omgekeerde osmose optimalisatie

Filteren met hoog kwalitatief hars

Afstand bediening

Vullen met opgevoerde druk

Vervangbare filter patronen

Volledig automatische spoelcyclus

Eenvoudig onderhoud

Digitale waterstroom regeling       
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Cruciaal aspect is het 
waterzuiveringsproces.  

Bij onze Reach &Wash systemen wordt 
het water behandeld via verschillende 
stadia van filters die uiteinelijk zuiver water 
opslaan in de tank tijdens het vullen. 

De meeste gebruikers laten hun systeem 
s’nachts vullen zodat ze s’morgens direct 
aan de slag kunnen met een reeds gevulde 
tank vol puur water. De vultijd is afhankelijk 
van de grote van uw systeem, waterdruk, 
enz.

Uw onderhoud van het filtersysteem is zeer 
eenvoudig, zelfs in het geval van een Zero 
systeem  meestal automatisch.

Totaal concept
Alles zit in uw  bestelwAgen

De meerderheid van de verkochte systemen zijn 
ingebouwd in bestelwagens. Deze kunnen relatief klein 
zijn,  met een laadgewicht vanaf  300 kg tot grotere 
voertuigen met systemen tot wel 1000 liter capaciteit.

Onze  ingebouwde systemen zijn zo populair  omdat 
het  de ramenwasser alle flexibiliteit geeft om overal 
te reinigen, waar je ook bent.  Zonder afhankelijk te 
zijn van watertoevoer op de werf of bij de klant. Uw 
voorraad puur water steeds bij de hand.

De tank wordt meestal s’nachts gevuld en de volle 
tank met puur water is s’morgens klaar voor het werk. 
Eenvoudiger kan niet !

Waarom zo populair?

INGEBOUWDE

Speciale roestvrijstalen doorvoeren laten toe om 
met een volledig afgesloten bestelwagen te werken 
alsook uw tank te vullen.

Met een tank vol puur 
water bij U, kan je overal  
schoonmaken. Het is 
eenvoudig, koppel de slang 
aan en begin schoon te 
maken. Handiger kan niet!

SYSTEMEN
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DE-iONiSAtiE FiltER
Twee types van ionen 

uitwisselingsharsen  worden 
gebruikt om de overgebleven laatste 

ionen om te zetten in waterstof en 
hydroxide ( een gelijkaardige vorm 

van zuurstof) om ons exact te geven 
wat we willen, H2O. 

Meestal worden deze twee harsen 
samen gemengd tot een “gemengd 

hars” filter.

WAtERVERzAchtER
Om calcium en magnesium ionen om te 
wisselen naar zout ionen wordt een type

van uitwisselingshars gebruikt.

Hoewel dit proces het aantal TDS (totaal 
opgeloste deeltjes) niet verlaagt,

vermindert het wel de schade aan de 
omgekeerde osmose filter en voorkomt

dat de kalk kan neerslaan op de filter.

Dit type van hars wordt gegenereerd met 
een zout oplossing

cARbONFiltER
Carbonfilters zijn het meest effectief in het 

verwijderen van chloor, bezinksel

en vluchtige organische verbindingen van 
water.    Wanneer deze niet verwijderd 

worden kunnen ze de omgekeerde osmose 
filter beschadigen. 

Actieve koolstof neutraliseert het Ozon gas 
nadat het zijn werk heeft gedaan. 5 MicRON SEDiMENt 

FiltER
Deze  micron filters verwijderen 
vaste deeltjes die groter zijn dan 
0.005 mm. 

Dit verzekert de werking van de 
omgekeerde osmose filter

OMgEkEERDE OSMOSE
In dit finaal stadium wordt water 
onder druk door een semi-doorlatend 
membraam

(omgekeerde osmose filter) geperst.  
Hierdoor wordt tot 99% van de 
opgeloste vaste stoffen verwijderd, 
zelfs in gebieden met zéér hard 
water.  Om een optimale werking te 
verzekeren moeten de membramen 
regelmatig worden gecontroleerd.

kiEMDODENDE 
UltRAViOlEttE StRAliNg 

(UVgi)
UVGI is een desinfecteermethode die 

gebruik maakt van ultraviolet licht 
met voldoende korte golflengte dat 

micro-organisme in het water doodt..  
In waterbehandeling systemen is dit 

zeer effectief tegen brak-water gevaar 
zoals de Legionella bacterie.

lAAg NiVEAU 
OzONiSAtiE
Ozonisatie is een 
desinfectiemethode met ozon. Ozon 
is een gas met sterke oxiderende 
eigenschappen voor het vernietigen 
van een hele reeks van Pathogenen, 
ook Prions. Dit voorkomt het 
ontstaan van een bio-film

en verlengt de levensduur van de 
filter.

Fases van waterbehandeling



ionic zero™

het ultieme ‘puur water’ ramenwassysteem.
IONIC Zero TM is het meest geavanceerde ‘Reach & Wash Systeem’. 
Hij  produceert ultra puur water ( nul deeltjes per biljoen).  Water in 
deeltjes per biljoen is duizend keer beter dan water in deeltjes per 
miljoen.  Omdat puur water reinigt door vuile ionen op te lossen, is 
het logisch dat water in deeltjes per biljoen veel meer vuil en roet 
kan opnemen.

Dit betekend sneller reinigen, zeker bij sporadische 
schoonmaakwerken.

Ander systemen verwijderen alleen mineralen deeltjes uit het 
leidingwater, IONIC  Zero TM  verwijdert zowel mineralen als 
organismen en bacteriën uit het water. Het resultaat is niet enkel dat 
het water 1000 keer zuiverder is maar ook vrij van allerhande micro-
organismen.  Een bijkomend  voordeel is dat er geen bio-film wordt 
gevormd  rond de filterkernen waardoor het RO membraam veel 
langer meegaat..  

In optie kan een IONIC Zero TM installatie uitgerust worden met een 
roestvrij stalen filterbehuizing en een drukpomp om zo de watertank 
nog sneller te vullen.

Note: A conventional zero parts per million version is also available.

Voordelen Zero :

•        Volledig automatisch water aansluiten,  
          op de startknop drukken en klaar.

• Ontkalking automatisch.
• Spoelen van de RO filter, automatisch.
• Optimalisatie van de RO filter, automatisch.
• Eenvoudig vervangbare filtercartridges.
• 30% vermindering van de bedrijfskosten.
• Digitaal controlepaneel, voor volledig 

geautomatiseerde werking.
• LED achtergrondverlichting.
• Crashbestendig frame.
• Constructie volledig uit roestvrij staal.
• Dubbel pompsysteem.
• Snelvulpomp 240v of 110v  (optioneel).
• 110 Amp. batterij, splitlader en batterijlader
• Urenteller, meter batterijspanning, TDS 

meter dual, meter waterdruk.
• Carbonfilter (actief kool) 30”, 5 

micron sediment filter, geïntegreerde 
waterverzachter (ontkalker) ,  omgekeerde 
osmose filter, De-ionisatie filter.

• Pompbediening/regeling vanop afstand..

• zero PPB systeem  nog meer extra’s:
• UV installatie met O3 generator.
• Eeuwigdurende NGDI
• Oppb 18 Meg Ultra puur waterproductie.

Boven: 600 Liter zeroTM ingebouwd in een bestelwagen. Onder  links: zero bedieningspaneel. Onder midden : zijpaneel. Onder rechts : 1000 liter zero systeem ingebouwd in bestelwagen. 

VERWARMD pUUR WAtER

IONIC Zero TM warm water 
optie laat toe puur water te 
verwarmen (door gebruik te 
maken van een dieselbrander) 
tot 80°c in enkele minuten.  
Iedereen weet dat warm water 
voor de schoonmaak een beter 
resultaat geeft. Net zoals water 
dat super gezuiverd is een groter 
reinigend vermogen heeft,  is dit 
ook zo met warm water.

DRUkVERhOgiNg

Een krachtige, elektrische waterpomp 
verhoogt de druk op het inkomende water, 
waardoor de waterproductie veel sneller 
verloopt.

Dit is belangrijk  wanneer de druk op het 
waterleidingsnet te laag zou zijn maar ook 
bij een normale waterdruk van het net.  
Deze optie versneld namelijk de vultijd van 
de tank, naar 1/3 van de normale vultijd.

Opties :
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• zéér geschikt om in bestelwa-
gens of aanhangers te monte-
renI

• Geen stroom nodig tijdens het 
werken.  Netspanning 230 Volt 
is enkel nodig voor het onder 
druk vullen.

• Geen watervoorziening nodig 
tijdens het werken. Watervoor-
ziening is enkel nodig voor het 
vullen van de tank.



Een deeltje per biljoen: 
In vergelijking, een deel per biljo-
en betekent ongeveer een theele-
pel calcium carbonaat opgelost in 
1.000.000 liter water.

Een deeltje per Miljoen: 
Een deeltje per miljoen totaal opgeloste vaste 
stoffen betekent dat in elk miljoen moleculen van 
water er één molecule zal zijn met onzuiverheden 
(meestal calcium carbonaat). 
Dit is ongeveer 1 theelepel calcium carbonaat 
opgelost in 1000 liter water.

Miljoen tegen biljoen 
wat betekent dit?
De meeste ramenwassers die Reach & Wash® stelen gebruiken zijn bekend met het meten van de kwaliteit van het water in parts per 
million PPM( deeltjes per miljoen) van Total Dissolved Solids TDS (totaal opgeloste vaste stoffen)
Maar wat betekent dit? En hoe is de vergelijking tussen het water in deeltjes per miljoen tegenover deeltjes per biljoen?
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Super reinigingskracht
Wanneer beheerders van gebouwen hun budgetten 
moet aanpassen is de ramenwasser vaak het 
slachtoffer. 

Dit betekent vuilere ramen maar geen budget om de 
extra schoonmaaktijd te betalen.

Dit is waar de zero PPB zijn capaciteiten zal bewijzen. 
Het zuiverder water snijdt als het ware door het vuil en 
lost het op. Zelfs bij minder frequent gereinigd glaswerk.

Dit O-PPB water gecombineerd met de Thermopure 
warm wateroptie geeft een nooit geziene 
reinigingskracht

Geef uw zaak voorsprong met superieure resultaten 
zelfs bij de zwaarste vervuiling en dit schoongemaakt in 
een kortere tijd. 

Ramenwassers die de  zERO PPB gebruiken melden 
ons een tijdwinst van 40% bij minder frequent gereinigde 
ramen.

HET BILJOEN VERSCHIL
DE PRAkTISCHE VOORDELEN VAN DE zERO DEELTJES PER BILJOEN. 
Sommige verbazen zich over de noodzaak van zo goed gezuiverd water en de voordelen hiervan . 
zij die reeds zelf  0-PPB water gebruiken zien meteen het verschil.
De reinigingskracht van O-PPB moet je zien om te geloven !

Nul tolerantie op vuile ramen
Als de budgetten worden beperkt en de 
schoonmaak frequentie word verlaagt kan het  Zero 
TM PPB systeem u terug extra winst opbrengen. 

• NUl DEEltjES pER MiljOEN

De meer traps waterbehandeling met een geavanceerd hercirculatie systeem 
produceert water met een zuiverheid van 0 deeltjes per miljoen TDS.

• tWEE pOMpEN

De Zero heeft standaard twee apart bedienbare pompen, dit laat toe 
om twee Reach & Wash® stelen tegelijkertijd te gebruiken.  Dit geeft de 
mogelijkheid om met meerdere gebruikers op hetzelfde moment samen 
te werken.

• AUtOMAtiSch SpOElEN EN REgENEREER cyclUS

De Zero is zo ontworpen dat hij de omgekeerde osmose filter in de best 
mogelijke conditie blijft houden. Niet alleen gaat de Zero de omgekeerde 
osmose filter automatisch spoelen voor elke vulling, hij gaat ook de water 
verzachter regenereren.

• DigitAlE cONtROlE

De automatische digitale debiet regeling laat u toe de pompen precies 
te bedienen. Een eenvoudig en helder scherm maakt de instellingen 
simpel en zeer correct. Tijdens het vullen van de tank laat het 
bedieningspaneel de status zien van de spoel en regeneratie cyclus.

Het Zero systeem is werkelijk revolutionair in het reinigen met  puur water. 

Door de integratie van verschillende nieuw ontwikkelde technologieën en 
de vele standaard en optionele functies.

Flexibel, krachtig en gemakkelijk in gebruik, de Zero is het enige systeem 
dat je echt  nodig hebt.

DE VOORDELEN

The Zero™ has fully automated flush 
and regen cycle, as well as digital pump 

control

DUizEND kEER bEtER
Ramenwassers die reeds ons Reach & Wash systeem 
gebruiken, weten dat de zuiverheid van hun water van het 
allergrootste belang is.  Een vrij lage TDS waarde kan leiden 
tot druppelvorming, dit zijn onzuiverheden die achterblijven 
nadat  het water is opgedroogd.  Maar er is meer dan de 
onzuiverheden in het water.

Water heeft een bepaalde capaciteit om vuil op te nemen tot 
het verzadigd raakt. Bijvoorbeeld, in een glas water kan men 
slechts een bepaalde hoeveelheid tafelzout oplossen.  Daarna 
zal het nog extra toegevoegde zout bezinken naar de bodem 
van het glas.

Puur water gebruikt voor het schoonmaken van glas,  kan ook 
maar zoveel vuil opnemen tot het verzadigd is. 

Hoe minder onzuiverheden in het water wanneer men begint, 
hoe veel meer onzuiverheden kunnen opgenomen worden 
alvorens het water verzadigd is. 

Conclusie: Hoe zuiverder het water, des te meer vuil kan het 
opnemen.

We hebben dus minder water nodig om te spoelen en meer 
zekerheid voor een vlekkeloos resultaat!

Waarom zERO deeltjes per biljoen?

• Minder water nodig  
 om te spoelen

• Vlekkeloze reiniging reeds 
 vanaf de eerste reiniging.

• Meer agressieve reiniging

• Lagere werkingskosten

• VERVANgbARE FiltERpAtRONEN

Volledig nieuw ontwikkelde filter behuizingen 
laten ons toe de filterpatronen te vernieuwen 
zonder de complete filter te moeten vervangen.

De nieuwe filterbehuizingen zijn extreem robuust 
en uitgerust met  John Guest® snelkoppelingen.



ionic V4™

Simpel systeem voor eenvoudige reiniging.
V4 vertegenwoordigd de 4de generatie sinds de introductie van Reach & Wash 
systemen.  Ons nieuwste systeem voor montage in bestelwagens met tal van 
vernieuwingen.

Puur water aan boord, betekent dat de ramenwasser binnen enkele minuten kan 
beginnen werken bij aankomst. Met een minimale opsteltijd.

V4 systemen zijn uitgerust met de laatste nieuwe filterbehuizingen met 
vervangbare filtercartridges. Deze zijn vertikaal gemonteerd op ons roestvrij stalen 
“crash test” frame. 

V4 systemen zijn volledig uitgerust met John Guest fittingen, deze fittingen 
voorkomen lekken tijdens uw verplaatsingen.

V4 verschillende tanks van 300 liter tot 1000 liter zijn standaard verkrijgbaar, 
monteerbaar  in alle types van bestelwagens. We hebben enkel een waterkraan 
nodig met een minimale druk van 3 bar om leidingwater te filteren tot puur water 
O-deeltjes per miljoen zuiverheid. 

V4 zal indien een waterkraan aanwezig is, het leidingwater filteren tot puur water 
en de tank vullen.  Terzelfdertijd gaat U gewoon verder met het wassen van 
de ramen.  V4  standaarduitrusting:  12 V delivery pomp (puur water),  variabel 
regelbare pomp (debiet), automatische stop van het vulsysteem van zodra de tank 
vol is,  waterpijl indicatie. 

V4 systeem bestaat uit :
• FMVSS-208 “Crash test”  
  stalen chassis
• Batterij 110 Amp 
• 4 voudige waterbehandeling :
   Carbon Filter-verwijderd chloor,     
   beschermd het RO membraam
   Micro filter - verwijderd onzuiverheden  
   groter dan 5 microns
   RO filter - mechanische filter  
   verwijderd tot op 98% van                                                        
   de  achtergebleven onzuiverheden. 
   DI filter-polijst het water tot 0 deeltjes  
   per miljoen.

• Waterdebiet meter, batterij spanning  
  indicator, dubbele TDS meter,  
  waterdruk meter.
• Automatische vul afsluiting zodra  
  de tank vol is.
• Op afstand bedienbare pomp .

 

Boven: 600 liter V4 geïnstalleerd in bestelwagen. *  Beneden links: V4 booster pomp * Beneden midden: V4 systeem.* Beneden rechts : V4 filters
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Extra opties: 
• Extra 12 V. pomp met debietregeling
• Snelvulpomp 240 V.
• Aparte batterij
• Splitlader.
• Batterijlader. 
• Roestvrij stalen filterbehuizing, Hoge druk bezstendig. 
• Warm water optie Thermopure TM (Hotbox).

• zéér geschikt om in bestelwa-
gens of aanhangers te monte-
renI

• Geen stroom nodig tijdens het 
werken.  Netspanning 230 Volt 
is enkel nodig voor het onder 
druk vullen.

• Geen watervoorziening nodig 
tijdens het werken. Watervoor-
ziening is enkel nodig voor het 
vullen van de tank.



300 Litre Systeem 185 kg  445 kg 2 U. 5 U. 645 kg

400 Litre Systeem 190 kg  550 kg 2.5 U. 6 U. 770 kg

500 Litre Systeem 205 kg  675 kg 3 U. 8 U. 985 kg

600 Litre Systeem 210 kg  770 kg 3.5 U. 10 U. 1,090 kg

700 Litre Systeem 215 kg  875 kg 4 U. 11.5 U. 1,195 kg

800 Litre Systeem 225 kg  985 kg 4.5 U. 13.5 U. 1,305 kg

900 Litre Systeem 230 kg  1,090 kg 5 U. 15 U. 1,410 kg

1,000 Litre Systeem 235 kg  1,195 kg 5.5 U. 16.5 U. 1,495 kg

Reach & Wash®  Machine Machine  werkuren   vereist. min.  
ZERO™ Systeem leeg gevuld Min Max   laadvermogen

Ionic V4™
Gewicht & vereist laadvermogen voertuig

De hierboven vermelde gewichten zijn voor koudwater systemen. Warmwater systemen zijn 20Kg zwaarder.
Vereist minimum laadvermogen is berekend op één bestuurder met een 300 tot 400 liter systeem. 500 tot 
1000 liter systemen met  twee personen . Enkel uitgerust met R & W materiaal.
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300 Litre Systeem 185 kg  485 kg 2 U. 5 U. 685 kg

400 Litre Systeem 190 kg  590 kg 2.5 U. 6 U. 810 kg

500 Litre Systeem 205 kg  705 kg 3 U. 8 U. 1,025 kg

600 Litre Systeem 210 kg  810 kg 3.5 U. 10 U. 1,130 kg

700 Litre Systeem 215 kg  915 kg 4 U. 11.5 U. 1,235 kg

800 Litre Systeem 225 kg  1025 kg 4.5 U. 13.5 U. 1,345 kg

900 Litre Systeem 230 kg  1,130 kg 5 U. 15 U. 1,450 kg

1,000 Litre Systeem 235 kg  1,235 kg 5.5 U. 16.5 U. 1,535 kg

Reach & Wash®  Machine Machine  werkuren   vereist. min.  
ZERO™ Systeem leeg gevuld Min Max   laadvermogen

De Zero™
Gewicht & vereist laadvermogen voertuig

De hierboven vermelde gewichten zijn voor koudwater systemen. Warmwater systemen zijn 20Kg zwaarder.
Vereist minimum laadvermogen is berekend op één bestuurder met een 300 tot 400 liter systeem. 500 tot 
1000 liter systemen met  twee personen . Enkel uitgerust met R & W materiaal.

ionic zero™ & V4™ System
System Options

STATISCHE SYSTEMEN
Voor bedrijven die verschillende voertuigen willen uitrusten met een systeem is dit de juiste oplossing.  
Deze optie verdeeld het systeem in twee delen, een productie-unit voor puur water en een watertank 
met pomp in de bestelwagen (delivery unit)

Het statisch systeem staat op een vaste locatie, meestal in een magazijn of garage en kan continu één 
of meerdere tanks vullen met puur water.

Het opgeslagen puur water wordt naar de delivery unit gepompt  gepompt die in het voertuig of 
aanhangwagen staat.  Delivery units kunnen enkel het puur water “afleveren” en hebben geen of 
weinig waterbehandeling.  Deze systemen beschikken over hetzelfde chassis met een crash test 
certificaat en waterregelingsysteem als de andere units.

Het voordeel van deze opbouw is de productie-unit, water kan produceren voor meerdere voertuigen.  
Het is dan ook niet nodig om de voertuigen ’s nachts aan te koppelen aan de waterleiding.  Omdat de 
tank in het voertuig het wordt gevuld vanuit het statisch systeem (productie-unit).  Vullen vanuit de 
productie-unit gaat zéér snel, een tank van 600 liter wordt in ongeveer 10 minuten gevuld.

Statische systemen worden gebouwd naar de behoefte van de gebruiker.  Delivery units beschikken 
over eenzelfde roestvrijstalen frame met een tankcapaciteit van 300 tot 1000 liter.  Deze hebben 
hetzelfde controlesysteem maar zijn niet voorzien van filters voor waterbehandeling.  Eventueel kan 
men een enkele of dubbele de-ionisatie filter gebruiken om ervoor te zorgen dat het puur water zo 
zuiver mogelijk naar de steel gaat.



Boven links: raam gereinigd met Thermopure * Boven midden : Thermopure verhoogt de watertemperatuur aanzienlijk.* Boven rechts : 9Kw dieselbrander gebruikt in een  Thermopure systeem.*
Beneden links: Zonnepaneel reiniging.* Bendeden midden : Gebruik van warm water.* Beneden rechts: 9Kw Thermopure Hotbox geïnstalleerd in bestelwagen.

We weten allemaal dat warm water in de schoonmaak een beter resultaat oplevert.  Wanneer het water ver-
warmd wordt gaat het minder dicht worden en daardoor openstaan om vuil op te lossen. 
Maakt het reinigen simpel, lost sterk aangehecht vuil veel vlugger op. Aangenaam werken in de winter, geen 
last meer van koude handen. Ook in de zomer wanneer koud water vlugger verdampt op het warme glas.
Voor wie het beste wil, is THERMOPURE het antwoord.

Voor de Thermopure brander wordt diesel gebruikt uit de tank van de bestelwagen of een aparte tank kan 
ook gemonteerd worden, deze tank kan worden gevuld met rode diesel. De temperatuur van het water wordt 
snel verhoogt tot 80°Celsius. 

In een “ time is money” wereld zoals ramen wassen kan een beetje sneeuw of ijs uw materiaal laten bev-
riezen,  evenals uw inkomen. Thermopure levert  dus verwarmd puur water met fantastische reinigingsre-
sultaten. In landen zoals Polen en Rusland kunnen Thermopure klanten blijven  werken bij temperaturen tot 
-15°Celsius .

Stel U deze luxe eens voor, de volgende keer dat werkt met een  met uw watergevoede steel tijdens koude 
buitentemperaturen..

Verloren dagen betekenen minder inkomsten,  achterstand in uw agenda. Gedurende de zomermanden  be-
reik je ook met Thermopure  een onwaarschijnlijk perfect resultaat . Kortere werktijden. Aangebakken vuil op 
een heet getinte glaspartij lost véél sneller op.

Warm water reinigt beter
Thermopure
ZeroTM  en  V4 systemen kunnen extra uitgerust worden met warm 
water ! Voor de Zero TM hebben we speciale Thermopure versie,  
waar de branderunit wordt ingebouwd  in het roestvrij stalen frame. 
De V4 wordt extra uitgerust met een Thermopure hotbox,  een ex-
terne brander die op zijn beurt het water verwarmt.
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De thermopure hotbox.tM

Met een Thermopure™  Hotbox is het mogelijk om een 
koudwatersysteem om te bouwen naar een warmwaterunit. 
De Hotbox gebruikt dezelfde dieselbrander als ons Ther-
mopure™ Systeem, en is sterk genoeg om binnen enkele 
minuten warm water te leveren.

De 9 kW Hotbox heeft een winter /zomerstand, deze is 
sterk genoeg om heel  het  jaar warm water te voorzien.



UW VEilighEiD 
EERSt 

Quality without Compromise

All of our systems are 
certified compliant with the 

FMVSS-208 standard.

De veiligheidsvoo 
-rwaarden die wij  

allen verwachten
Reach en Wash stelen en systemen worden 
geplaatst in voertuigen zodat een voorraad vanultra 
puur water kan meegenomen worden naar de

werkplek voor onafhankelijk te gaan reinigen. Het 
water wordt opgeslagen in een grote tank met 
een inhoud tot 1.000 liter. Genoeg om een hele 
dag te kunnen werken. Alhoewel, een zware tank 
vervoeren een potentieel gevaar is. Duizend liter 
water betekent ook duizend kilo. Als het voertuig 
bij een ongeluk betrokken raakt is er een echt 
gevaar dat de tank losbreekt en de bestuurder en 
passagier gewond raken. Om deze redenen hebben 
we de opdracht gegeven voor een onafhankelijk 
crashtest programma bij het Thatcham Research 
Centre.

Onze systemen zijn zo gebouwd dat ze veilig 
verankerd blijven aan het chassis van de 
bestelwagen bij een frontale aanrijding tegen een 
snelheid van 50 km/u.

Ionic Sytems is nog steeds de ENIGE fabrikant 
van glasbewassing systemen die het FMVSS-208 
certificaat heeft.

Dit betekent niet alleen een gerust geweten maar u 
bent ook in orde met de verkeersregels.

Elk jaar worden automobilisten veroordeeld omdat 
de lading die ze vervoeren niet conform bevestigd 
is.  Wij bezorgen u de nodige documentatie dat de 
installatie professioneel en veilig uitgevoerd word 
en in overeenstemming gebeurt met de huidge 
veiliheidsnormen.

U toestel staat bij ons zo veilig mogelijk vast, 
volgens de in Engeland geldende regels.

Uw veiligheid eerst 100% Impact Test

De 100% impact blokkade test, welke verplicht 

is om de FMVSS-208 te kunnen behalen toont 

duidelijk de schade aan het voertuig.

Hyper-G Slee

Vier hyper G slee testen werden uitgevoerd. 
Deze zijn essentieel bij het ontwerpen van 

het frame en aanpassingen aan het Reach & 
Wash Systeem.
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VLOERCOATING 
voor uw  
bestelwagen
Robuste vloerbescherming
We kunnen een zéér sterk waterbestendige vloer aan-
brengen in uw voertuig. Deze coating voorkomt door-
roesten van de vloer, extra bescherming tegen be-
schadigingen alsook tegen vocht insijpeling.  Met deze 
vloercoating/bescherming  moet u zich geen zorgen 
maken over een omgevallen emmer water  of als u met 
zand aan uw schoenen in het voertuig stapt.

De coating is zowel op de vloer als over het onderste 
deel van de wanden aangebracht  zonder naden voor 
een maximale bescherming. Water vloeit gewoon weg 
zonder contact te maken met de lak van uw bus.
De vloercoating kan bijna in alle voertuigen aange-
bracht worden en is sterk genoeg voor jaren intensief  
gebruik.



MOBIELE & DRAAGBARE 
SYSTEMEN.
OVERAL PUUR WATER PRODUCEREN !
Met onze mobiele systemen kan men overal onmiddellijk puur water 

produceren.

Enkel een waterkraan is noodzakelijk en in sommige gevallen stroomtoevoer 

van230 Volt.  Eens aangesloten kan je reinigen zonder beperkingen. 

Eenvoudiger kan niet !

X5 Systeem 

Quattro

 caddy

 X5 - S Systeem 

On-Site Waterproductie
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Boven: X5 Systeem op een Pick up * Onder: Foto’s van X5.

ROEStVRij StAlEN bEhUiziNg VOOR hOgERE pREStAtiE

X5-S systemen  zijn ontwikkeld voor een gebruik in de meest 
veeleisende & extreme omstandigheden. Deze rvs-behuizigen 
weerstaan aan temperaturen tot 50°Celsius.  Kunststof daarentegen 
kan gaan verzwakken bij een temperatuur boven 30°Celsius en in 
de directe zon.

ionic X5-S
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ionic X5™
De-monteerbaar uit bestelwagen – 4-traps filtersysteem

X5 is een uitneembaar Reach & Wash systeem.

Eenvoudig te plaatsen in & uit de laadbak van elk 
commercieel voertuig zoals bv. een Pick Up.  Wordt 
met spanbanden vastgemaakt op de laadvloer. In-
dien nodig kan dit  systeem los op de werf worden 
geplaatst.

Ideaal om zonnepanelen, gevels en ramen te reini-
gen, daar waar zowel water- als stroomvoorziening 
aanwezig is,.of in combinatie met 3,5 Kw alternator.  

X5 is zowel in 240 Volt als 110 Volt 
uitvoering,verkrijgbaar.

Met een urenteller op het toestel wordt de levens-
duur van de filters opgevolgd.

Vier filters zorgen ervoor dat het kraantjeswater 
wordt omgevormd naar Puur water.

1. Carbon filter : verwijderd chloor, beschermd het 
RO membraam.

2. 5 micron filter : verwijderd onzuiverheden groter 
dan 5 micron.

3. RO filter :  mechanische filter die tot 98% van 
het water zuivert .

4. DI Filter : polijst het water tot een zuiverheid van 
nul deeltjes per miljoen.

In gebieden met hard water is het raadzaam een extra ontkalker 
tussen te plaatsen. Deze ontkalker zal ervoor zorgen dat schadeli-
jk calcium wordt verwijderd. Zo voorkomt men een vroegtijdige 

verstopping/slijtage  van het RO Membraam.

Netspanning 230 Volt, nodig 
tijdens het werk.

Watertoevoer, nodig tijdens 
het werk.



 
 
 

VEELzIJDIG

Het QuattrO systeem is het 

perfecte systeem op plaatsen 

waar zowel watertoevoer alsook 

stroomvoorziening aanwezig is.  

Een krachtige electrische pomp 

kan meerdere stelen tegelijk-

tertijd voorzien van puur water.  

Zelfs op plaatsen waar de wa-

terdruk op leiding relatief 

laag is, kan er worden 

gewerkt tot op een 

hoogte van 25 

meter

De Quattro is een compact en krachtig 
systeem met een brede waaier aan mogeli-
jkheden, zowel inzetbaar voor het reinigen van 
ramen, zonnepanelen alsook gevelbekledin-
gen.  Ramenwassers gebruiken dit systeem bij 
moderne gebouwen op minder toegankelijke 
plaatsen zoals binnentuinen, platformen en 
zelfs om met korte stelen vanop daken te 
werken. De Quattro kan zelfs gebruikt worden 
als mobiele carwash, dit zonder druppels 
achter te laten op de lak.

Licht van gewicht en makkelijk verplaatsbaar is 
de Quattro bijna overal inzetbaar.

Kan zelfs in een hoogtewerker worden 
meegenomen.

De Quattro is te verkrijgen in drie uitvoeringen :

•	 Quattro	standaard	model,	heeft	
enkel watertoevoer nodig.  Inzetbaar voor  la-
gere gebouwen en voorziet één steel van puur 
water. ( één gebruiker)

•	 De	Quattro	Electric,	is	uitgerust	met	
een	krachtige	elektrische	pomp.	Quattro	Electric	
kan meerdere stelen tegelijkertijd voorzien van 
puur water, zelfs wanneer de waterdruk vanuit 
de kraan betrekkelijk laag is. Inzetbaar met één 
persoon tot op een hoogte van 25 meter. Met 
meerdere personen tot op lagere hoogte.

•	 Quattro-S	Electric,	is	ontwikkeld	voor	
een gebruik in de meest veeleisende & extreme 
omstandigheden. Uitgerust met  rvs-filterbe-
huizigen die weerstaan aan temperaturen 
tot 50°Celsius.  Kunststof filterbehuizingen 
daarentegen kunnen gaan verzwakken in de 
directe zon bij een temperatuur boven 30°Cel-
sius. Door de hogere druk is het mogelijk om 
met meerdere personen te werken tot op een 
hoogte van 25 meter

Vier filters zorgen ervoor dat het kraantjeswater 
wordt omgevormd naar Puur water.

1. Carbon filter : verwijderd chloor, 
beschermd het RO membraam.

2. 5 micron filter : verwijderd onzuiver-
heden groter dan 5 micron.

3. RO filter :  mechanische filter die tot 
98% van het water zuivert .

4. DI Filter : polijst het water tot een 
zuiverheid van nul deeltjes per miljoen.

In gebieden met hard water is het raadzaam 
een extra ontkalker tussen te plaatsen. Deze 
ontkalker zal ervoor zorgen dat schadelijk 
calcium wordt verwijderd. Zo voorkomt men 
een vroegtijdige verstopping/slijtage  van het 
RO Membraam.

QUAttRO™
4-Traps mobiel filtersysteem

QUATTRO systemen 
produceren puur water 
rechtstreeks op de werf.

Noodzakelijk zijn een water & 
stroomvoorziening

De perfecte werfoplossing !
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QuattRO QuattRO-S

Zelfs in combinatie met stellingen & 
touwsystemen enveiligheidsharnas



Water ontharders

De mobiele water ontharder voor elk Puur watersysteem dat niet 
standaard beschikt over een ontkalkingssysteem.  Deze combi-
natie van drie water ontharders  en een bijgevoegde regenereer-
houder om de waterkwaliteit van elk waterfiltersysteem aanzien-
lijk te verbeteren. 

Door de gebruiksvriendelijkheid, wordt filters regenereren kinder-
spel.  Zacht water maakt het ramen wassen eenvoudiger.

MultiSoft™

Calcium Carbonaat ( kalk) vindt men bijna in alle watergebieden. Gebieden met weinig kalk 
noemen we zacht water gebieden, bij veel kalk spreken we over hard water of bij gemid-
delde waarde gemiddeld hard water. Mensen die in hard water gebieden wonen, kennen de 
schadelijke gevolgen hiervan in boilers en ander huishoudelijke apparatuur.

Als de kalk niet wordt verwijderd zal het een desastreus effect hebben op de mechanisch 
werkende RO filter  in uw  Reach & Wash systeem.  De levensduur van de omgekeerde 
osmose (RO) zal aanzienlijk verkorten, wanneer we niets aan het kalkprobleem  in uw water 
doen. Wanneer we een ontkalker gebruiken als beschermingsmaatregel zal uw  RO mem-
braam vele jaren perfect werken.

Water ontharders hebben twee voordelen, allereerst zorgen zij voor de verwijdering van de 
schadelijke kalk.  Door de grote dichtheid van de filter worden ook nog andere onzuiver-
heden tegengehouden.  

Anders dan andere filters kunnen ontkalkers tegen de stroom in geregenereerd worden, 
daardoor gaan  vele jaren mee.

Caddy water ontharders zijn in twee maten verkrijgbaar. Men kan opteren voor 
een enkelvoudige of drievoudige water ontharder, afhankelijk van de water 
hardheid (TDS). 

Enkelvoudig bij een waterkwaliteit tot 300 TDS. Dievoudig bij een waterkwali-
tiet boven de 300TDS.

Caddy™ onharder

Ontharders verlengen de levensduur van de filters
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De Caddy is een veelzijdig systeem, eenvoudig 

in gebruik wordt  door middel van een tuinslang 

aangesloten op een waterkraan.  Geen 

stroomvoorziening  nodig.

Indien u werkt met een extra omgekeerde osmose 

filter, heb je minimaal een waterdruk van3 bar 

nodig

De Caddy is verkrijgbaar in drie verschillende 

modellen (alsook de waterontharders)

Als een enkel, dubbel of drievoudig de-

ionisatiefilter voor het aanmaken van kleine 

volumes puur water voor occasioneel gebruik.  Of 

als u over zacht water beschikt (minder dan 75 

ppm).

Voor regelmatig gebruik als een omgekeerde 

osmose/DI unit. ( in hardwater gebieden kan een 

extra in-line waterverzachter voor geplaatst worden)

Voordeel :  Caddy’s zijn uitgerust met 

filterbehuizingen die de vervangbare filtercartridges 

beschermen.  

Gemakkelijk te transporteren en eenvoudig in 

gebruik. Een geweldig hulpmiddel voor

de Reach & Wash® schoonmaak met  behulp van 

telescoopstelen ( indien er genoeg waterdruk is).

ionic caddytM



Bouw uw eigen water 
Behandeling systeem

Static en Delivery systemen 
Voor bedrijven die meerdere bestelwagens willen uitrusten met een puur water systeem is 
dit de juiste oplossing. Deze optie splitst het systeem in twee delen, een productie unit voor 
puur water en de Delivery unit, een watertank met pomp in de bestelwagen.

Het statische water behandelingssysteem staat meestal op een vaste locatie in een

magazijn of garage en vult continu een of meerdere opslagtanks met puur water.

Het opgeslagen pure water wordt dan naar de “delivery unit” gepompt die in het voertuig of 
aanhangwagen staat. Aflevering systemen of delivery units kunnen enkel het puur water

 “afleveren” en hebben geen of weinig filters. Deze systemen beschikken over hetzelfde 
chassis met crash test certificaat en regeling voor het waterdebiet  als de andere systemen.

Het Thermopure  tm delivery systeem kan het puur water verwarmen door middel van een 
dieselbrander vooraleer het naar de steel wordt gepompt en is ons populairste Delivery 
systeem. 

static  
en delivery systemen

EEN SYSTEEM OP MAAT VOLGENS UW BEHOEFTEN
Door het modulair ontwerp van onze filters kunt u zelf een eigen systeem samen-
stellen met enkel de filters die echt nodig. Deze filters kunnen bevestigd worden 
tegen de muur.

Dit modulair systeem heeft een grote flexibiliteit, afhankelijk van uw behoeften 
plaatst u gewoon filters bij indien nodig.

Hebt u meer puur water nodig? Hang eenvoudig een extra RO filter bij. U wilt een 
efficiëntere waterproductie, plaats een waterverzachter er bij.

De modulaire aard van het systeem biedt u de mogelijkheid om het systeem te 
laten meegroeien afhankelijk van uw water behoeften. U kunt ook de kunststof 
filters omruilen voor roestvrij stalen filters die een snellere water productie onder 
hogere druk toe te laten.

ZErO & V4 STATic UNiTS
De geavanceerde technologie en voordelen van het ZERO SYSTEEM  zijn ook verkrijg-
baar als statisch systeem. Met een water ontharder met automatische regenereer cyclus, 
een zout container en een automatische spoeling van de RO filter geeft de Zero zeer 
efficiënt puur water en is gemakkelijk in gebruik. Door de zevenvoudige filtering en de 
mogelijkheid om puur water te produceren met 0 deeltjes per biljoen is dit het meest 
geavanceerd osmose systeem ter wereld.

De V4 static system is de eenvoud zelve. Viervoudig filtersysteem; koolstof filter, 
sediment filter, omgekeerde osmose filter en ionen filter. Een echt werkpaard om 
miljoenen liters puur water te produceren op een zeer economische wijze.

Beide systemen,  de ZERO en V4 zijn verkrijgbaar met een extra pomp om de druk te 
verhogen en filters in roestvrij staal waardoor men nog een betere en snellere waterpro-
ductie krijgt.

THErMOPUrE DELiVErY SYSTEEM
Het Thermopure Delivery systeem wordt gevuld met puur water van een 
stationair of static systeem en heeft zelf geen waterbehandeling.

Het water wordt verwarmd door een diesel brander van 9 kW vooraleer het 
naar de steel wordt gepompt.

Zoals iedereen die reeds werkte met warm puur water weet is het niet 
alleen aangenamer in de winter maar het reinigt ook veel sneller en 
krachtiger, zelfs bij de zwaarste vervuiling.

Door deze eigenschappen is het geen verrassing dat Thermopure ons 
meest gevraagde systeem is. 

Het Thermopure Delivery systeem is perfect voor deze mensen die gebruik 
maken van een stationair waterbehandelingssysteem thuis voor de 
productie van puur water, maar ook willen genieten van de voordelen van 
warm water. Het systeem is ook heel populair bij klanten die in zacht water 
gebieden wonen en enkel met een de-ionisatiefilter hoeven te werken om 
hun systeem te vullen.

De  brander gebruikt diesel uit de tank van de bestelwagen of uit een extra 
diesel tank.

de ideale oplossing voor een 
Bedrijf met meerdere Bestelwagens
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TELESCOOP-STELEN MET 
WATERDOORVOER
REACH & WASH STELEN - TOP TECHNOLOGIE
 
Elk onderdeel van de Reach & Wash® stelen 
is zorgvuldig geanalyseerd en nauwkeurig 
geconstrueerd. Reach & Wash® stelen zijn perfect 
voor hun doel..

grafter
glyder

Modulair systeem
glyder plus

Swift
Multi modulus vezel constructie

Swift plus
Dwars klem

Hoog modulus carbon vezel

32 33



WELkE STEEL, IS DE 
JUISTE kEUzE VOOR U ?

GRAFTER
17FT - 32FT

GLYDER
25FT - 40FT

SWIFT
45FT - 80FT

SWIFT
2,34 meter*

GLYDER
1,99 meter

GRAFTER
1,6 meter

* Swift 45 – 65 ft inge-
schoven 2,34m Swift 80 

ft ingeschoven 3,4 m.

Een steel waar u uren mee kan werken, dag 
in dag uit, Ionic Systems bouwt elke steel zelf 
op de zekerheid van maximale stevigheid en 
minimaal gewicht te waarborgen.

Voor een comfortabel gebruik moet een steel 
licht in gewicht zijn, dun en toch

rigide zijn.  Ook belangrijk is de ingeschoven 
lengte, om mee te kunnen nemen in de 
kleinste  bestelwagens. 

We hebben drie series van stelen ontwikkeld 
met elk hun specifieke eigenschappen ,  elk 
geschikt voor bepaalde werkzaamheden.

gRAFtER  17ft - 32ft  lengte 5,20 m tot 9,75 m.  
Carbon glasvezel steel ideaal voor residentieel gebruik 
tot ongeveer een hoogte van 7,5 meter.  Met de 
mogelijkheid om af en toe een beetje hoger te gaan.  
Door de korte ingeschoven lengte van slechts 1,6 m. zijn 
deze stelen zéér bruikbaar op het het gelijkvloers.

glyDER  25ft - 40ft lengte 7,60 m tot 12,19 m.  
Carbon vezel steel met een laag gewicht, perfecte 
rigiditeit en ingeschoven lengte van 1,99 m. Perfect voor 
residentiële panden en lagere commerciële gebouwen.

De perfecte balans tussen hardheid en gewicht maken 
van de Glyder de ideale steel voor zij die regelmatig 
werken uitvoeren tussen 8 en 12 m. 

Een echt werkpaard voor dagelijks gebruik.

Ook verkrijgbaar in “ PLUS” versie – nog hogere rigiditeit..

SWiFt  45ft - 80ft  lengte 13,70 m - 24,38 m  
Carbon  steel, zéér licht in gewicht met superieure 
rigiditeit.  Speciaal ontworpen voor werken tot 24,38m. 
Voor middelhoge en zéér hoge gebouwen.  Zelfs voor 
langere periodes comfortabel in gebruik, door de zéér 
smalle secties.

Ook verkrijgbaar in “PLUS”  versie – nog meer rigiditeit 
en hardheid.

gRAFtER
17ft, 21ft, 24ft, 28ft 
and 32ft poles

glyDER
25ft, 30ft, 35ft 
and 40ft poles

SWiFt
45ft, 55ft, 65ft 
and 80ft poles
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ft

2
1f

t

2
4f

t

2
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ft 32
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ingeschoven 
lengte:
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“ Gewoon de 
beste stelen ”
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Mini Pole (9ft) 
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Mini pole 9ft – lengte 1.20 m.

Korte steel met 2 secties.

Voor het werk op 
gelijkvloers.

Perfect voor alpinisme 
reiniging langsheen 
gebouwen

of vanuit een hoogtewerker.
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DE gRAFtER te bereiken       Sectie       Uitgeschoven    ingestorte gewicht Diameter 
  lengte          lengte        lengte    
 
 ft         m      ft m ft  m 
 
Grafter-17 17ft 5.18m 3 13ft 5in 4.09m 5ft 3in 1.6m 1 .44 Kg 29.6 mm

Grafter-21 21ft 6.40m 4 17ft 5in 5.29m 5ft 3in 1.6m 1 .80 Kg 32.6 mm

Grafter-24 24ft 7.32m 5 21ft 1in 6.44m 5ft 3in 1.6m 2.19 Kg 35.5 mm

Grafter-28 28ft 8.53m 6 24ft 9in 7.56m 5ft 3in 1.6m 2.58 Kg 38.6 mm

Grafter-32 32ft 9.75m 7 28ft 4in 8.63m 5ft 3in 1.6m 3.01 Kg 41.6 mm

DE glyDER te bereiken       Sectie       Uitgeschoven    ingestorte gewicht Diameter 
   lengte          lengte        lengte   
 
  ft       m    ft         m  ft         m 
 
Glyder-25 25ft 7.62m 4 21ft 8in 6.6m 6ft 2in 1.99m 2.02 Kg 32.6 mm

Glyder-30 30ft 9.14m 5 26ft 7in 8.1m 6ft 2in    1.99m 2.45 Kg 35.5 mm

Glyder-35 35ft 10.67m 6 31ft 2in 9.5m 6ft 2in    1.99m 2.96 Kg 38.5 mm

Glyder-40 40ft 12.19m 7 35ft 9in 10.9m 6ft 2in    1.99m 3.39 Kg 41.6 mm

Glyder PLUS 30 30ft 9.14m 5 26ft 7in 8.1m 6ft 2in    1.99m 2.45 kg 35.5 mm

Glyder PLUS 35 35ft 10.67m 6 31ft 2in 9.5m 6ft 2in    1.99m 2.96 kg 38.5 mm

Glyder PLUS 40 40ft 12.19m 7 35ft 9in 10.9m 6ft 2in    1.99m 3.39 kg 41.6 mm
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DE 
GRAFTER 
BEREIK VAN 5,20 METER TOT 9,75 METER. 
IDEAAL VOOR RESIDENTIEEL GEBRUIk 
 
• Glasvezel - Carbon  combinatie

• Zeer duurzaam maar niet duur

• Korte ingeschoven lengtes

 
De Grafter serie is speciaal ontworpen voor de 
residentiële ruitenwasser. Door de korte ingeschoven 
lengte van slechts 1,6m, past de Grafter steel zelfs in 
de kleinste bestelwagen. 

Maar ondanks zijn beperkte afmetingen heeft de 
Grafter een bereik van 9,75 m. en dankzij de unieke  
glasvezel-carbon samenstelling blijft deze steel 
opmerkelijk rigide zelfs op deze hoogte. 

Zeer duurzaam, laag in kostprijs en de compacte 
afmetingen, kortom de ideale steel voor residentiële 
gebruikers.   

Dwars klemmen
Lichter en kleiner, Ionic 
dwars klemmen zijn zeer 
fijn regelbaar en kunnen  
aangepast worden voor links 
of rechts handige gebruikers.

Residentiële borstel
Borstel uit één geheel met nylon 
haren en regelbare werkhoek.

plastiek beschermdop
Om het einde van de steel 
te beschermen tegen 
beschadigingen en versplintering.

Carbon - glasvezel  
samenstelling
De carbon–glasvezel 
samenstelling geeft een 
goede balans tussen rigiditeit, 
lichtgewicht en de kostprijs.

geen dicht knikkende slang
Duurzame en toch flexibele slangen, de 
Ionic steelslangen verminderen lusvorming 
en ongewenst vast haken van de slang.

korte ingeschoven lengten
Met een ingeschoven lengte 
van 1,6 m  is de Grafter steel ook 
gemakkelijk te gebruiken op het 
gelijkvloers en past perfect in de 
kleinste bestelwagen.

DE 
GLYDER
25 FT TOT 40 FT UITGESCHOVEN  
LENGTE 7,62 M TOT 12,19 M 
 
• Volledig carbon voor perfecte rigiditeit

• Laag gewicht en duurzaam

• Korte ingeschoven lengte van 1,99 m

• Residentiële of commerciële borstelkop

• “Plus” serie met nog hogere rigiditeit

De Glyder is de best verkochte steel om een simpele 
reden; zeer rigide, laag gewicht en gemakkelijk in 
gebruik. De excellente rigiditeit maakt de Glyder de 
beste keuze zelfs voor het schoonmaken op moeilijk 
bereikbare plaatsen.

Zoals alle Ionic stelen is de Glyder gebouwd met 
het oog op een lange levensduur. De hoogwaardige 
carbonvezels zorgen voor een extreem sterke en 
robuuste steel. De perfecte balans tussen hardheid en 
gewicht maken van de Glyder de ideale steel voor zij 
die regelmatig werken uitvoeren tussen 8 en 12 meter. 
Comfortabel om elke te werken.

De “Plus” versie met nog meer lagen carbon vezels 
zorgt voor nog meer rigiditeit en hardheid.

Residentiële of commerciële borstel
Zowel de verstelbare residentiële borstel 
of de bredere commerciële borstel kunnen 
gemonteerd worden op de Glyder. Beiden 
zijn voorzien van nylon haar.

Dwars klemmen
Lichter en kleiner, Ionic 
dwars klemmen zijn zeer 
fijn regelbaar en kunnen  
aangepast worden voor links 
of rechts handige gebruikers.

geen dicht knikkende slang
Duurzame en toch flexibele slangen, 
de Ionic steelslangen verminderen 
lusvorming en ongewenst vast 
haken van de slang.

Carbon- vezel
Volledige carbon steel met zeer 
hoogwaardige carbon vezels. 

Glyder stelen zijn standaard uitgerust met een residentiële borstelkop maar kan ook geleverd 
worden met een commerciële borstel. Het gewicht stijgt dan met ongeveer 260 gram.
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WERk 
sneLLeR, 
WERk MEt DE 

DE 
SWIFT
MET EEN BEREIK VAN 13,72 M TOT 24,38 M 
 
• Volledig carbon voor superieure rigiditeit

• Lichtgewicht en duurzaam

• Korte ingeschoven lengte van 2,34 m

• Commerciële borstelkop

• “Plus” versie met nog hogere rigiditeit 

Voor het reinigen op hoogtes tussen 15  en 18 m tot 
zelfs  24 m is een speciale steel  nodig. De Swift is 
speciaal ontworpen om aan deze eisen te voldoen.

De Swift steel heeft een ongeëvenaarde rigiditeit 
en is de enigste composiet telescoopsteel die 
kan reinigen tot 24,38 m. Deze ongeëvenaarde 
kwalitieit is niet te koste gegaan van gewicht of 
afmetingen. 

Dankzij een speciaal ontwikkeld thermoplastisch 
procédé (TMS) is de Swift reeks uitzonderlijk licht 
voor een steel met dit bereik en beschikt over 
verbazingwekkende compacte secties. 

Het is geen verassing dat ramenwassers over de 
hele wereld de Swift stelen gebruiken waar ze 
vroeger met hoogte werkers of andere speciale 
technieken moesten werken.

commerciële borstel
De commerciële borstels zijn zeer robuust 
en optimaal om perfect ramen te reinigen. 
Ze bestaan in 30, 45 en 60 cm breedte en 
kunnen eventueel gebruikt worden met de 
verschillende zwanenhalzen.

Dwars klemmen
Lichter en kleiner, Ionic 
dwars klemmen zijn zeer 
fijn regelbaar en kunnen  
aangepast worden voor links 
of rechts handige gebruikers.

geen dicht knikkende slang
Duurzame en toch flexibele slangen, de 
Ionic steelslangen verminderen lusvorming 
en ongewenst vast haken van de slang.

high tech  
Carbon- vezel
Volledige carbon steel met zeer 
hoogwaardige carbon vezels. 

Dunne buis diameters
Aangenaam en comfortabel 
in gebruik. Dit betekent 
ook minder belasting op de 
voorarmen.

DE SWiFt te bereiken       Sectie       Uitgeschoven    ingestorte gewicht Diameter 
   lengte          lengte        lengte   
 
  ft       m    ft         m  ft         m 
 
SWIFT-45 45ft 13.72m 7 40ft 8in 12.4m 7ft 7in 2.34m 4.20 Kg 41.6 mm

SWIFT-55 55ft 16.76m 9 51ft 2in 15.6m 7ft 7in 2.34m 5.56 Kg 47.6 mm

SWIFT-65 65ft 19.81m 11 60ft 8in 18.5m 7ft 7in 2.34m 6.72 Kg 55.0 mm

SWIFT PLUS-45 45ft 13.72m 7 40ft 8in 12.4m 7ft 7in 2.34m 4.20 kg 41.6 mm

SWIFT PLUS-55 55ft 16.76m 9 51ft 2in 15.6m 7ft 7in 2.34m 5.56 kg 47.6 mm

SWIFT PLUS-65 65ft 19.81m 11 60ft 8in 18.5m 7ft 7in 2.34m 6.72 kg 55.0 mm

SWIFT PLUS-80 80ft 24.38m 10 76ft 1in 23.2m 11ft 2in 3.4m 8.49 kg 47.0 mm
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de Beste haspel  
op de marKtunieKe Kwaliteit

Onze roestvrij stalen slanghaspels 
zijn werkelijk uniek. Ze zijn minutieus 
ontworpen voor zwaar en intensief gebruik 
en worden geproduceerd in onze fabriek in 
Wiltshire. 

Door enkel gebruik te maken van 
roestvrij staal gaan ze niet roesten 
ook al staan ze dagelijks buiten in alle 
weersomstandigheden. We zijn er van 
overtuigd dat de slanghaspel over 10 jaar 
er net zo uitziet als op de dag dat u hem 
kocht en nog net zo gemakkelijk werkt 
als in het begin. Onze roestvrij stalen 
haspels hebben 10 jaar garantie, zo bent 
u steeds overtuigd dat u kwaliteit zonder 
compromissen hebt aangeschaft.

oog voor detail

IN-LINE SLANGAANSLUITING 
Een robuuste en sterke aansluiting van de 
haspeldrum naar de slang. Deze is geplaatst 
in de richting van  de slang zodat de slang 
steeds netjes opgerold kan worden.

De slangaansluiting is zo gevormd dat de 
slang niet geplooid of geknikt kan worden 
tijdens het aansluiten of oprollen. Hierdoor 
heeft men steeds een goede doorstroming 
van het water.

STABIEL 
In horizontale positie blijft de 
haspel zeer stabiel en kan zo niet 
omvallen zelfs als er aan de slang 
getrokken wordt.

De haspel blijft mooi van de 
grond en de slang kan zeer 
eenvoudig en netjes opgerold 
worden.

Bij de ramenwassers worden de slanghaspels zeer zwaar belast. Ze worden 
niet alleen continu gebruikt maar zijn ook altijd onderhevig aan alle 
weersomstandigheden.

Constant in en uit de bestelwagen, op en af rollen, rijden over dorpels en 
oneffenheden en bloot staan aan de temperatuurschommelingen. Het is vrij normaal 
dat een gewone slanghaspel het maar amper een jaar volhoudt. 

Daarom is onze slanghaspel speciaal voor dit soort werk ontworpen en is hij zo 
geconstrueerd om een goede werking te garanderen.

Het lijkt vanzelfsprekend dat een haspel, die continu met water in aanraking komt of 
in weer en wind zijn werk moet doen gemaakt moet zijn van materiaal dat niet roest.

Plastic haspels roesten niet, maar zijn gewoon weg niet sterk genoeg  voor dagelijks 
ramenwassers werk.

Het enige geschikte materiaal is roestvrij staal.

Ongelofelijk sterk en volledig corrosie vrij, maar roestvrij staal is een duur materiaal 
en vergt veel ervaring om het te lassen en te plooien in de juiste vormen. Terwijl het 
gebruik van dit materiaal de prijs opdrijft, willen wij niet toegeven aan de druk om 
roestvrij staal te blijven gebruiken.

Diegene die deze haspel gebruikt begrijpt snel waarom. 

Wij zijn er helemaal van overtuigd dat onze slanghaspel de tand des tijd zal 
overwinnen, daarom heeft u ook 10 jaar garantie op deze haspels.

slanghaspels 
van topKwaliteit

Op de vloer gemonteerde slanghaspels 
zijn zeer efficiënt voor glazenwassers

SLANGEN EN HASPELS

Ionic roestvrij stalen standaard slanghaspel

Ionic roestvrij stalen grote slanghaspel

Ionic roestvrij stalen vloer haspel

Ionic RX slang 100 meter, binnen diameter 8 mm 

Koppeling voor RX slang naar 1/2 inch 

Claber RX vrouwelijke slang aansluiting

ROESTVRIJ STAAL
Ionic Slanghaspels zijn gemaakt 
van roestvrij staal. Ze roesten niet, 
zelfs als ze buiten blijven staan.

STANDAARD SLANGHASPEL 
Heeft een capaciteit voor 100 meter Ionic RX 
slang (of gelijkaardig)  of 50 meter 1/2” slang. 
Geleverd zonder slang.

 
GROTE SLANGHASPEL 
Heeft een capaciteit voor 200 meter Ionic RX 
slang (of gelijkaardig) of 100 meter 1/2” slang. 
Geleverd zonder slang.

 
VLOER HASPEL  
Heeft een capaciteit voor 100 meter Ionic RX 
slang (of gelijkaardig)  of 50 meter 1/2” slang. 
Geleverd zonder slang.

IONIC RX SLANG

Met een binnendiame-
ter van 8 mm is de IONIC 
RX slang veel lichter en 
handiger dan een slang 
van ½ “.

Ook ideaal voor gebruik 
met warm water.

VEEL CAPACITEIT
Op de standaard slanghaspel 
kan u  tot 100 meter Ionic RX 
slang oprollen of 50 meter 1/2” 
duim slang. De grote haspel  
dubbel zoveel. 

DUW BEUGEL
Wanneer de slanghaspel wordt 
platgelegd blijft deze zeer stabiel.
Ook gemakkelijk bij het netjes 
oprollen van de slang
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iONic ROEStVRij StAlEN 
SlANghASpEl 
Roestvrij stalen slanghaspel van top 
kwaliteit met wielen, geproduceerd door 
Ionic Systems.  Capaciteit 100 meter ½” 
slang of 200 meter Ionic RX slang.

iONic (SM) ROEStVRij 
StAlEN SlANghASpEl 
Roestvrij stalen slanghaspel van top 
kwaliteit met wielen, geproduceerd door 
Ionic Systems.  Capaciteit 50 meter ½” 
slang of 100 meter Ionic RX slang.

zWARtE MEtAlEN 
SlANghASpEl
Metalen slanghaspel, zwart poeder 
gecoat. Capaciteit 50 meter ½” of 100 
meter Ionic RX slang.

kUNStStOF 
SlANghASpEl
Licht gewicht slanghaspel, kunststof. 
Capaciteit 50 meter ½” of 100 meter Ionic 
RX slang.

iONic RX SlANg
Flexibele slang met een binnendiameter 
van 8 mm, lengte 100 meter. Lichter en 
handiger dan de ½“ slangen. Geschikt voor 
gebruik met warm water. Op een normale 
slanghaspel kan men ongeveer het 
dubbele oprollen t.o.v. een ½” slang.

tRicOFlEX
Tricoflex van hoge kwaliteit, Anti knik 
slang ½”, lengte 50 meter. Ook verkrijgbaar 
in een Thermo versie, voor gebruik met 
warm water.

zERO tM FiltERpAtRONEN (cARtiDgES)

IFSED 5 micron filterpatroon

TOEBEHOREN & FILTERPATRONEN
VOOR REACH & WASH SYSTEMEN

IFCARBON Carbon filterpatroon

IFSOFT Waterverzachter 

IFRO Omgekeerde osmose membraam

IFDI Ionic De-ionisatie patroon

IFNGDI Ionic NGDI filterpatroon
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CONTACTEER ONS

facebook.com/ionicsystems

twitter.com/ionicsystems

*Reach & Wash systems and waterfed poles are excluded from the free delivery offer.
The phrase “Reach and Wash” and the Reach & Wash symbol are registered 
trademarks of Ionic Systems Ltd
© 2014 Ionic Systems Ltd, All rights reserved.

Lease rates quoted are for indicative purposes only.  Actual rates may vary and depend on your personal circumstances.  
Interest rates are subject to change.

IONIC SYSTEMS BELGIUM

J. WIJNEN BVBA
Noord-Brabantlaan 12
B 2300 Turnhout
BELGIUM

Tel 00 32 14 46 24 24
FAX 0032  14 45 37 00

MAIL : info@wijnen.be 

Ionic Systems Limited
Westerngate 
Hillmead Enterprise Park
Swindon
Wiltshire SN5 5WN
United Kingdom

Tel : +44 (0) 1793 871 386
Fax : +44 (0) 1793 877 525

Website : www.ionicsystems.com
Email  : info@ionicsystems.com
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