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NIEUW

• GEBRUIKSVRIENDELIJK 
• EFFECTIEF • PRAKTISCH 
• UNIVERSEEL 

Steen

Hout

Voeg

De GLORIA MultiBrush is de gebruiksvriendelijke 
hulp bij het reinigen en behandelen van vele ver-
schillende soorten stenen en houten oppervlaktes. 
Bovendien is de MultiBrush ook nog als effectieve 
voegenborstel inzetbaar. En dat alles met hetzelfde 
apparaat.

Met de elektrische MultiBrush ronden wij ons uitgebreide programma voor 
milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder het gebruik van chemie af. De 
door een elektromotor aangedreven MultiBrush met innovatieve dubbelfunc-
tie kan zowel voor oppervlaktereiniging als het schoonmaken van voegen 
worden gebruikt. Dit Multitalent bestaat uit een aandrijfunit waarop heel 
snel en eenvoudig een nylon borstel voor het reinigen van houten en stenen 
oppervlaktes of een staalborstel voor het reinigen van voegen kan worden 
gemonteerd. Het verwisselen gaat moeiteloos door een druk op de knop.

Het reinigen van stenen en houten oppervlaktes

De 165 mm brede nylon borstel is sterk maar ontziet ook de ondergrond, 
zodat de verschillende steensoorten niet beschadigen of krassen. Als 
accessoire is een borstel leverbaar die optimaal geschikt is voor het reinigen 
van terrassen en oppervlaktes met zacht- en hardhoutprofielen en WPC 
terrasdelen. Dankzij een speciaal borstelprofiel worden ook de groeven en 
tussenruimtes grondig gereinigd. 

De MultiBrush voor voegenreiniging

Bij de toepassing als voegenreiniger verwijdert de MultiBrush moeiteloos 
onkruid en mos die in de voegen van terrassen en paden groeien. Een       
15 mm. brede staalborstel maakt diep en precies werken mogelijk. Een 
geleidewiel en een zichtlijn op de spatbescherming maken nauwkeurig 
werken eenvoudiger. 

De MultiBrush wordt aangedreven 
door een 500 Watt sterke motor, 
levert een krachtig draaimoment   
van 1.100 - 1.600 t/min en kan op 
alle 230V stopcontacten worden 
aangesloten. Het handvat is in 
hoogte instelbaar en kan aan de 
eigen lichaamslengte worden 
aangepast. Een ergonomisch 
gevormd 2e handvat maakt het 
gebruik extra eenvoudig.

SCAN & KIJK

Noviteit 2016

Het nieuwe multitalent voor     
voegen- en oppervlaktereining!

Bladzijde 26
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4 GLORIA kwaliteit

GLORIA kwaliteit -
Meer als alléén een woord!

Het GLORIA programma is gebaseerd op tientallen jaren traditie   
en ervaring. De wensen van de klant staan sinds de oprichting 
centraal bij de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten. 
Het resultaat: een betrouwbaar prestatiegericht assortiment met 
maximale aandacht voor bedieningsgemak, ergonomie en kwaliteit.

Voor de productie worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen 
gebruikt die door ons vooraf succesvol getest zijn. Het produc-
tieproces onderscheidt zich door de modernste technische 
installaties, ervaren productiemedewerkers en regelmatige 
kwaliteitscontroles. De stalen en roestvrijstalen hogedrukspuiten 
worden compleet in Duitsland geproduceerd. “Made in Germany” 
staat ook vandaag nog synoniem voor de hoogste kwaliteitsstand-
aard bij het ontwerp en de productie van GLORIA.

De GLORIA producten worden conform de richtlijnen van de 
kwaliteitsnorm ISO 9001 geproduceerd. Dit staat garant voor een 
duurzame, constante kwaliteit van onze producten en diensten.  
Een groot aantal onderscheidingen van onafhankelijke instellingen 
zijn een bewijs voor het uitstekende veiligheidsniveau, de confor-
miteit met de geldende richtlijnen en het doordachte ontwerp van 
onze producten.

Om er voor te zorgen dat onze klanten ook langdurig van de 
kwaliteit van onze producten kunnen profiteren, garanderen wij 
gedurende een periode van 10 jaar service en beschikbaarheid  
van alle onderdelen voor de GLORIA producten van het actuele 
assortiment.

GLORIA kwaliteit – Meer als alléén een woord!
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VMQ Silopren Siliconen-rubber. Siliconen onderscheidt zich door een goede 
chemicaliën- en temperatuur bestendigheid. Verder heeft 
siliconen goede fysiologische eigenschappen.

Inzet in de levensmiddelenindustrie.

Elastomeren · Overzicht gebruikte iconen

Gebruikte elastomeren in GLORIA afdichtingen
Pictogram Bekende 

Omschrijving
Eigenschappen Toepassing

NBR

FKM

EPDM

FKM+

Perbunan®

Viton®

Buna EP®

Viton® +

Veelzijdig inzetbaar elastisch synthetisch rubber met goede 
mechanische eigenschappen en algemene goede vorm-
vastheid.

Elastisch synthetisch rubber voor industrieel gebruik. Zeer 
hoge bestendigheid tegen inwerking van koolwaterstof (olie, 
vet, oplosmiddelen). Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, 
temperatuur en veroudering.

Hoge bestendigheid tegen logen en zuren. Slechte bestendig-
heid tegen koolwaterstoffen.

Elastisch synthetisch rubber met een hoog fluorgehalte voor 
industrieel gebruik. Hoge bestendigheid tegen koolwaterstof 
houdende en paraffine bevattende middelen. Goede bestendig-
heid speciaal tegen oplosmiddelhoudende vloeistoffen.
 

GLORIA standaard afdichtingen voor met 
name toepassingen bij gewasbescher-
mingsmiddelen en en gastoestellen.

Afdichtingen voor zowel Profiline 
hogedrukspuiten als voor speciale 
toepassingen.

Inzet in de reinigings- en levensmidde-
len industrie.

Geschikt voor het vernevelen van 
oplosmiddelhoudende vloeistoffen  
zoals remmen- en velgenreiniger,
teer- en vlekken verwijderaar of 
onderhoudsmiddelen voor rubber.

Overzicht van gebruikte symbolen:

Transparante zichtstreep voor 
inhoudscontrole Met compressoraansluiting Dubbelwerkende precisiepomp

230 V aansluiting Incl. zeef voor vulopening

360°-sproeifunctie Met spiraalslang (lengte 2,5 meter)

Geen handmatig pompen nodig Spatwaterdicht

Professioneel draagsysteem met 
ademend schuimpolster

LED-functie

Hoog draagcomfort

Zwenkbare sproeikop

Messing spuitstok en sproeidop

Traploos uitschuifbare telescopische 
spuitstok (lengte 0,58 – 1,00 m)

Voetring voor stabiele stand 

Materiaal van messing

Incl. verlengstuk (lengte 50 cm)

Maximale vulinhoud

Messing pomp

Productvideo op Internet



Producten voor 
het verzorgen 
van planten
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Drukspuit prima 3
De compacte spuit voor kleine tuinen

Drukspuit prima 5 type 39 TE
De hardloper onder de drukspuiten

Display prima 3
Voor acties en extra losstaande presentatie

Display prima 5 type 39 TE
Voor acties en extra losstaande presentatie

• Vulinhoud 3,0 L / Tankinhoud 5,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem
• CE-markering 

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem
• CE-markering

•  Bestaande uit 3 aparte displays met elk                   
12 drukspuiten

• Afmetingen (H/B/D) in cm: 140,0 x 72,0 x 63,0
• Totale inhoud: 36 stuks prima 3

•  Bestaande uit 3 aparte displays met elk                   
12 drukspuiten

• Afmetingen (H/B/D) in cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
• Totale inhoud: 36 stuks prima 5 type 39 TE

000078.0000

000080.0000

000078.0050

000080.0050

Technische wijzigingen voorbehouden.

Drukspuiten - 3 bar

Aantal per pallet: 120
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 6,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 45,0 x 42,5 x 36,5 
Artikel (H/B/D) in cm: 44,0 x 21,0 x 18,0 
Gewicht: 1,25 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 7,30 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 54,0 x 42,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 52,0 x 18,5 x 16,5
Gewicht: 1,58 kg

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 66,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 141,0 x 74,0 x 65,0

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 57,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 165,0 x 72,5 x 60,5
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Drukspuit Prima 5 type 42 E
De hardloper onder de GLORIA drukspuiten

Drukspuit prima 5 Comfort
Een sterke drukspuit met een comfortabele 
uitrusting

Display Prima 5 type 42 E
Voor acties en extra losstaande presentatie

Display prima 5 Comfort
Voor acties en extra losstaande presentatie

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing insert
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Spiraalslang (lengte 2,5 m)
• Hoge rendementspomp
• Grote vultrechter
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem
• Autobandenventiel voor compressor met geïntegreerd  
   afblaas-/veiligheidsventiel
• CE-markering

•  Bestaande uit 3 aparte displays met elk                   
12 drukspuiten

• Afmetingen (H/B/D) in cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
•  Totale inhoud: 36 stuks prima 5 type 42 E

• Afmetingen (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
•  Totale inhoud: 18 stuks prima 5 Comfort

000081.0000

000091.0000

000081.0051

000091.0010

Drukspuiten - 3 bar  

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 6,50 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 54,0 x 42,0 x 36,0 
Artikel (H/B/D) in cm: 52,0 x 18,5 x 16,5
Gewicht: 1,38 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 8,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 54,0 x 41,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 53,0 x 18,0 x 16,0
Gewicht: 1,76 kg

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 57,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 165,0 x 72,5 x 60,5 cm

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 35,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
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GLORIA compressor-ventiel
Ventiel voor een externe compressor met 
geïntegreerd afblaas-/veiligheidsventiel

• Maakt een automatische drukopbouw mogelijk,  
   hierdoor is handmatig pompen overbodig
• Zorgt voor een langdurig gelijkmatig sproeibeeld
• Aansluitnippel is draaibaar
• Drukopbouw met behulp van autobandenventiel
• Passend op vele 3 tot 8 liter kunststof GLORIA 
   drukspuiten

728381.0000

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Folie met kopkaart
Afm. VE (H/B) in cm: 21,0 x 10,0

Drukspuit prima 8 
Met extra vulinhoud

Drukspuit Hobby Exclusief
Een complete, comfortabele drukspuit        
voor in de tuin

Drukspuit primex 5 
Een sterke drukspuit met een groot bereik 

• Vulinhoud 8,0 L / Tankinhoud 12,2 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 
• Schouderriem
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar 
• Sterke kunststof tank
•  Een telescopische spuitstok voorzien van een 

zwenkbare sproeikop met een verstelbaar 
sproeibeeld (lengte max. 1,0 meter)

• Hoge rendementspomp 
• Grote vultrechter 
• Manometer 
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Bodemaansluiting slang 
• Zeer stevige stand door voetring 
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 
• Sterke draagriem met schoudersteun
• Knijpkraan met softgrip en knikbescherming voor slang
• Losse zeef voor vulopening
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Zeer stevige stand door voetring 
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 
• Schouderriem 
•  Autobandenventiel voor compressor met geïntegreerd 

afblaas-/veiligheidsventiel 
• Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
• CE-markering

000082.0000

000262.0000

000083.0000

Technische wijzigingen voorbehouden.

Drukspuiten - 3 bar

Aantal per pallet: 64
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 9,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64,0 x 43,5 x 43,0
Artikel (H/B/D) in cm: 59,5 x 25,0 x 23,5
Gewicht: 1,99 kg

Aantal per pallet: 64
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 57,0 x 47,0 x 41,0
Artikel (H/B/D) in cm: 56,0 x 22,0 x 19,0
Gewicht: 2,59 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 8,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 55,5 x 41,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 55,0 x 22,0 x 19,0
Gewicht: 1,87 kg
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Fijnsproeier Hobby 05
Praktisch en veelzijdig inzetbaar

Drukspuit Hobby 100
Een ideale handspuit voor o.a. huis en tuin

Fijnsproeier Hobby 10
Praktisch en veelzijdig inzetbaar

Drukspuit Hobby 125
Een complete handspuit met een top 
uitrusting

• Vulinhoud 0,5 L / Tankinhoud 0,6 L
• Sterke kunststof tank
•  Traploos instelbare sproeidop met messing insert    

en comfortabele grip
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen =     
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
•  Stevige stand door uitgekiend ontwerp
•  Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,3 L
• Maximale werkdruk 3 bar 
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met messing insert 
   en comfortabele grip
• Hoge rendementspomp 
• Ergonomisch gevormde grip 
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Veiligheidsventiel 
•  Stevige stand door uitgekiend ontwerp
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,1 L
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met messing insert 
   en comfortabele grip 
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
•  Stevige stand door uitgekiend ontwerp
•  Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

• Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• 360°-sproeifunctie dankzij flexibele stijgbuis 
• Traploos instelbare sproeidop met messing insert 
   en comfortabele grip
• Zwenkbare sproeikop
• Hoge rendementspomp 
•  Ergonomisch gevormde grip 
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig 
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Zeer stevige stand door voetring 
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

000850.0000

000015.0000

000860.0000

000025.0000

Technische wijzigingen voorbehouden.

Fijnsproeiers en handspuiten Hobby

Aantal per pallet:: 756
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 27,0 x 41,5 x 25,5
Artikel (H/B/D) in cm: 23,0 x 12,5 x 0,95
Gewicht: 0,15 kg

Aantal per pallet: 288
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 31,5 x 52,0 x 34,0
Artikel (H/B/D) in cm: 29,5 x 18,0 x 12,5
Gewicht: 0,4 kg

Aantal per pallet: 504
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,7 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28,0 x 47,0 x 30,0
Artikel (H/B/D) in cm: 27,5 x 12,5 x 11,0
Gewicht: 0,18 kg

Aantal per pallet: 324
Verpakkingseenheid: 9
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 33,5 x 39,0 x 37,0
Artikel (H/B/D) in cm: 31,0 x 25,0 x 13,0
Gewicht: 0,6 kg
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Flitspuit type 208
Door de nevelachtige verstuiving is dit model 
zeer geschikt voor speciale toepassingen in 
kassen en voor het verzorgen van 
kamerplanten, orchideeën en rozen

• Vulinhoud 0,3 L / Tankinhoud 
• Sterke kunststof tank
• Kunststof pompstang
• Afschroefbaar tankje

• Individuele indeling gebaseerd op het complete GLORIA spuiten assortiment
• Maximaal rendement dankzij het assortiment van hardlopers op de kleinst 
   mogelijke oppervlakte
• Stevige display
• Lang gebruik

Artikelnummer: 977860.0000

Verpakkingseenheid: 1

Afmetingen (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0

Verpakking: Overdoos

Levering: Inhoud nader af te stemmen  

Door de geïntegreerde hoogteverstelling passen 
alle kunststof spuiten uit het GLORIA programma 
in deze display – van 0,5 liter fijnsproeier tot de  
8 liter uitvoering. Deze display is helemaal naar 
eigen keuze in te delen, afgestemd op uw 
klantenkring.

000208.0000

Fijnsproeier · GLORIA Fast-Mover-Display

FLEXIBELE EN INDIVIDUELE DISPLAY INDELING 
GEHEEL VOLGENS UW EIGEN WENSEN

GLORIA Fast-Mover-Display

Aantal per pallet: 702
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 1,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 15,5 x 36,5 x 25,0
Artikel (H/B/D) in cm: 13,0 x 36,0 x 0,80
Gewicht: 0,13 kg



Hogedrukspuiten –
met professionele 
uitrusting

Corrosiebestendige high-
tec binnencoating

Poeder-
coating

Grondlaag
Staal

Binnencoating

Vloeistof

Coating

Het lagen systeem van 
de stalen tank

Druktank
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Hogedrukspuit 405 T 
Stalen tank met een kwalitatief               
hoogwaardige kunststof binnencoating

Hogedrukspuit 505 T
Roestvrijstalen tank

Hogedrukspuit 410 T
Stalen tank met een kwalitatief                
hoogwaardige kunststof binnencoating

Hogedrukspuit 510 T
Roestvrijstalen tank

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop
• Slang (lengte 1,35 m)
• Grote vultrechter 
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis 
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)  
• Schouderriem incl, schouderpolster 
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc. 
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van   
   de sproeidop
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Slang (lengte 1,35 m) 
• Grote vultrechter 
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis 
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)  
• Zeer stevige stand door voetring 
• Schouderriem incl, schouderpolster 
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping 
   van de sproeidop
• CE-markering

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Slang (lengte 1,35 m)
• Grote vultrechter
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
•  Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Zeer stevige stand door voetring 
•  2 eenvoudig instelbare draagriemen met 

schouderpolster, draagbaar op de rug  
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping van 
   de sproeidop
• CE-markering

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Slang (lengte 1,35 m)
• Grote vultrechter
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)  
• Zeer stevige stand door voetring 
•  2 eenvoudig instelbare draagriemen met 

schouderpolster, draagbaar op de rug
• Opbergvakje voor reserve dichtingen, sproeidoppen etc.
• Losse zeef voor vulopening voorkomt verstopping 
   van de sproeidop
• CE-markering

000405.0000

000505.0000

000410.0900

000510.0001

Hogedrukspuiten - 6 bar

Technische wijzigingen voorbehouden.

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 5,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 23,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,5 kg

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 5,35 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 23,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,35 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 7,1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 67,6 x 25,6 x 23,1
Artikel (H/B/D) in cm: 66,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 7,1 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 6,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 67,6 x 25,6 x 23,1
Artikel (H/B/D) in cm: 66,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 6,6 kg



Rugspuiten –
grote vulinhoud,    
comfortabel werken
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Rugspuiten Hobby 1200
Ergonomische rugspuit voor de 
hobby-tuinier

Rugspuiten Hobby 1800
Ergonomische rugspuit voor de 
hobby-tuinier

Rugspuiten CLASSIC 1800
Handige rugspuit voor hobby-tuinier

• Vulinhoud 12,0 L / Tankinhoud 16,5 L
• Maximale werkdruk 4 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Kunststof pomp
• Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig 
   draagbaar, met spuitstokhouder
•  Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster
• Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van        
   de sproeidop
• CE-markering

• Vulinhoud 18,0 L / Tankinhoud 23,3 L
• Maximale werkdruk 4 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Kunststof pomp met hoog rendement
• Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig  
   draagbaar, met spuitstokhouder
•  Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster en heupgordel
• Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
• CE-markering

• Vulinhoud 18,0 L / Tankinhoud 23,3 L
• Maximale werkdruk 4 bar 
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
• Kunststof pomp
• Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig 
   draagbaar, met spuitstokhouder
• Ergonomische knijpkraan
• Bodemsteunen voor een stevige stand
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van 
   de sproeidop

000056.0000 000060.0000

000066.0000

Technische wijzigingen voorbehouden,

Rugspuiten

Aantal per pallet: 34
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 5,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 48,5 x 18,5
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 44,0 x 16,5
Gewicht: 3,45 kg

Aantal per pallet: 22
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 5,7 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64,0 x 49,0 x 21,0
Artikel (H/B/D) in cm: 63,0 x 44,0 x 20,0
Gewicht: 4,3 kg

Aantal per pallet: 36
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 4,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 51,4 x 43,0 x 19,2
Artikel (H/B/D) in cm: 49,5 x 42,0 x 19,3
Gewicht: 3,2 kg

Rugspuiten CLASSIC 1200
Handige rugspuit voor hobby-tuinier

• Vulinhoud 12,0 L / Tankinhoud 16,5 L
• Maximale werkdruk 4 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok met holle kegel sproeidop
• Kunststof pomp
• Pomphendel naar keuze links- of rechtszijdig 
   draagbaar, met spuitstokhouder
• Ergonomische knijpkraan
• Bodemsteunen voor een stevige stand
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van 
   de sproeidop

000065.0000

Aantal per pallet: 48
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 3,7 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 51,4 x 43,0 x 14,5
Artikel (H/B/D) in cm: 49,5 x 42,0 x 14,7
Gewicht: 3,0 kg
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Zeer efficiënt 
ventilatiesysteem

S-vormige draagriemen, 
perfect passend op het 

lichaam

Ergonomisch ontworpen 
rugpolster, steunen en 

ontzien het lichaam

Borstriem fixeert de 
draagriemen en zorgt 

voor stabiliteit

Heupgordel fixeert 
het draaggewicht op de 

heupen, maximaal comfort 
voor moeiteloos werken 

(Pro 1800)

Professionele rugspuiten 
Pro 1300 + Pro 1800: 
Uniek draagcomfort

Professionele rugspuiten Pro 1300
Ook zeer comfortabel bij langdurig gebruik, 
Speciaal voor professionals

• Vulinhoud 13,0 L / Tankinhoud 16,5 L
• Maximale werkdruk 4 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Messing pomp
• In lengte verstelbare pomphendel naar keuze links-  
   of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
• Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Professioneel draagsysteem van ademend schuim 
   met anatomisch gevormde schouderbanden voorzien 
   van optimale instelmogelijkheden 
• Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
• CE-markering

000058.0000

Professionele rugspuiten Pro 1800
Ook zeer comfortabel bij langdurig gebruik, 
Speciaal voor professionals

• Vulinhoud 18,0 L / Tankinhoud 23,3 L
• Maximale werkdruk 4 bar
• Sterke kunststof tank
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel sproeidop 
• Messing pomp
• In lengte verstelbare pomphendel naar keuze links- 
   of rechtszijdig draagbaar, met spuitstokhouder
• Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Professioneel draagsysteem van ademend schuim met 
   anatomisch gevormde schouderbanden voorzien van 
   optimale instelmogelijkheden, voorzien van heupgordel 
• Ergonomisch aan de rugvorm aangepaste tank
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
• CE-markering

000062.0000

Professionele rugspuiten  

Professionele rugspuiten type 2016
Roestvrijstalen tank

• Vulinhoud 16,0 L / Tankinhoud 16,5 L
• Maximale werkdruk 4 bar
•  Messing spuitstok met JKI erkende holle kegel 

sproeidop 
• Kunststof pomp
• Ergonomische knijpkraan met manometer en softgrip
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster
• Geïntegreerde rugsteun
• Zeef voor vulopening voorkomt verstopping van de 
   sproeidop
• Messing verlengstuk (lengte 50 cm)
• CE-markering

000064.0000

Technische wijzigingen voorbehouden.

Aantal per pallet: 34
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 5,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 60,0 x 48,5 x 22,5
Artikel (H/B/D) in cm: 58,0 x 44,0 x 19,5
Gewicht: 4,0 kg

Aantal per pallet: 22
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 6,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64,0 x 49,0 x 26,5
Artikel (H/B/D) in cm: 63,0 x 44,0 x 23,0
Gewicht: 4,9 kg

Aantal per pallet: 28
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 52,5 x 44,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 52,0 x 43,0 x 21,0
Gewicht: 5,0 kg



Technische wijzigingen voorbehouden,

GLORIA AutoPump –
Moeiteloos sproeien

De GLORIA AutoPomp maakt het 
mogelijk om langdurig te sproeien 
zonder handmatig te pompen. De 
geïntegreerde elektropomp produceert 
automatisch de benodigde constante 
werkdruk in de tank en houdt dit 
gedurende het sproeien zelf op peil.
Voor moeiteloos sproeien zonder 
spierkracht.

1

2

3

Voeding met 
standaard of 
oplaadbare 
batterijen.

Eenvoudige 
montage in 
de 3 – 8 liter 
kunststof GLORIA 
drukspuiten.

Automatische 
drukopbouw 
en klaar voor 
gebruik!
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Fijnsproeier AutoPump mini
Batterij gevoede fijnsproeier met LED 
verlichting

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,1 L
• Sterke kunststof tank
• Sproeibeeld traploos instelbaar
• LED verlichte sproeidop met geïntegreerde 
   capaciteitsaanduiding
• Batterij gevoede tandwielpomp
• Ergonomisch gevormd handvat met softgrip
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Voeding: 4 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V 
   (worden niet meegeleverd)
• Voldoende capaciteit voor tot 10 tankvullingen, 
   afhankelijk van batterijen
• CE-markering

000950.0000

Aantal per pallet: 336
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: 4 kleuren doos 
Gewicht verpakkingseenheid: 2,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 30,5 x 27,0 x 23,5
Artikel (H/B/D) in cm: 30,0 x 11,1 x 11,1
Gewicht: 0,55 kg

GLORIA AutoPump set
Een set voor moeiteloze en optimale 
plantenverzorging

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 1,5 bar
• Sterke kunststof tank incl. GLORIA AutoPomp
• Messing spuitstok
• Verstelbaar sproeibeeld met messing sproeidop
• Grote vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem
• Voeding 8 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V 
   standaard of oplaadbare batterijen (worden niet 
   meegeleverd) Voldoende capaciteit voor tot 12 – 16 
   tankvullingen, afhankelijk van batterijen 
• CE-markering

000910.0000

Aantal per pallet: 80
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 7,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 42,0 x 59,0 x 37,0
Artikel (H/B/D) in cm: 56,7 x 18,5 x 16,5
Gewicht: 1,6 kg

GLORIA AutoPump
Draadloze elektrische pomp

• GLORIA Air Pressure Management: langdurig sproeien 
   zonder handmatig pompen
• Produceert automatisch de benodigde constante 
   werkdruk in de tank en houdt dit gedurende het 
   sproeien zelf op peil,
• Maximale werkdruk 1,5 bar
• Garandeert een langdurig optimaal constant 
   sproeibeeld
• Geschikt voor alle GLORIA kunststof drukspuiten 
   vanaf 3 liter
• Voeding 8 st. Alkaline LR6 Mignon AA batterij 1,5 V 
   standaard of oplaadbare batterijen (worden niet 
   meegeleverd) voldoende capaciteit voor tot 12 – 16 
   tankvullingen, afhankelijk van batterijen
• Eenvoudige montage: pomp verwijderen, AutoPomp 
   monteren, klaar!
• CE-markering

000900.0000

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Blister
Gewicht verpakkingseenheid: 2,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 42,0 x 33,0 x 21,0
Artikel (H/B/D) in cm: 32,5 x 19,5 x 10,0
Gewicht: 0,67 kg

Display GLORIA AutoPump
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

• Afmetingen (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
•  Totale inhoud: 18 stuks GLORIA AutoPump Set

000900.0010

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 32,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Spray&Paint Compact
Drukspuit voor het vernevelen van spuitbare 
watergedragen lazuurverven en oplos-
middelvrije houtbeschermingsoliën

• Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
• Geadviseerde vulinhoud 0,75 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier (65°)
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Stevige stand door voetring
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep

000355.0000

Spray&Paint

Aantal per pallet: 192
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 33,0 x 41,0 x 28,0
Artikel (H/B/D) in cm: 31,0 x 39,5 x 13,0
Gewicht: 0,56 kg

Display Spray&Paint
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

•  Afmetingen (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
•   Totale inhoud: 

8 stuks Spray&Paint Compact  
12 stuks Spray&Paint 

000101.0050

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 32,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0

Spray&Paint
Drukspuit voor het vernevelen van spuitbare 
watergedragen lazuurverven en oplos-
middelvrije houtbeschermingsoliën

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Versterkte kunststof spuitstok met kunststof 
   vlakstraalsproeier (110°)
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Ergonomische sterke kunststof  knijpkraan 
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep
• Schouderriem

000101.0000

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 6,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 42,0 x 54,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 52,0 x 18,5 x 16,5
Gewicht: 1,39 kg
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Grow „Black & White“
Een in het oog vallende fijnsproeier met     
een dubbelfunctie: sproeien en gieten

Grow „assorti“
Voor actie’s en compacte 
productpresentatie

Display Grow
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

• Vulinhoud 0,8 L / Tankinhoud 0,9 L
• Nauwkeurig gedoseerd sproeien met behulp van 
   precisiepomp
• Traploos verstelbare sproeidop voor de fijnste 
   verstuiving
• Eenvoudig afneembare sproeikop dankzij Quick- 
   sluiting
• Geïntegreerde gietopening voor het watergeven 
   van planten
• Sproeien in verschillende standen mogelijk - 360° 
• Eenvoudig vullen dankzij grote vulopening
• Ergonomische grip en bediening
• Stevige stand
• Ideaal voor gebruik in en rond het huis 

Grow „Antraciet“

Grow „Wineberry“

Grow „Appelgroen“

Grow „IJsblauw“

•  Totale inhoud: 
   12 stuks Grow, kleuren assorti  
 3 stuks „Black&White“ 
 3 stuks „Antraciet” 
 2 stuks „Wineberry“  
 2 stuks „Appelgroen”  
 2 stuks „IJsblauw”

000800.0000

000801.0000

000802.0000

000803.0000

000804.0000

000810.0000

000820.0000

  Designsproeier Grow

YEARS
WARRANTY

• Opvallende hoogwaardige metalen display
• Mooie afwerking
• Verschillende opbouwmogelijkheden
• Afmetingen (H/B/D) in cm: 200,0 x 80,0 x 48,0
• Totale inhoud: 60 stuks Grow, kleuren assorti

Aantal per pallet: 288
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 27,0 x 60,0 x 40,0
Artikel (H/B/D) in cm: 25,0 x 12,5 x 12,5
Gewicht: 0,16 kg

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 12
Gewicht verpakkingseenheid: 3,8 kg

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Gewicht verpakkingseenheid: 34,0 kg



De milieuvriendelijke manier van 
onkruidbestrijding – zonder gebruik 
van chemische middelen

Werkwijze 
Thermoflamm bio

De hitte van de Thermoflamm bio 
onkruidbranders dringt tot diep in 
de aarde en het wortelgestel van 
het storende onkruid door. Zodoende 
kunnen ook hardnekkige en diep 
gewortelde planten effectief 
worden behandeld.

Door de inwerking van hoge 
temperaturen gaat het sap in de 
plantencellen koken en uitzetten. 
Hierdoor scheuren de celwanden 
open en droogt de plant uit.
,

Direct na de behandeling kan de 
plant er nog onaangetast uitzien, 
binnen enkele dagen zal hij vanzelf 
uitdrogen. Dit zorgt niet voor een 
kortstondig effect, maar voor een 
langdurige verwijdering van het 
onkruid.
,
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Thermoflamm bio Classic
Onkruid verwijderen zonder gebruik van 
chemische middelen. Handig apparaat, 
eenvoudige bediening

Display Thermoflamm bio Classic
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

Thermoflamm bio Comfort
Onkruidbestrijding zonder gebruik van 
chemische middelen met een plus aan 
bedieningsgemak

•  Flexibel gebruik tussen stoeptegels, op opritten         
of steenranden 

• Met piëzo-ontsteking
• Vlamtemperatuur tot 1.000°C 
• Incl. 1 gasfles
• DVGW – GS gekeurd

• Opvallende display
• Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Incl. kopkaart: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Totale inhoud: 12 stuks Thermoflamm bio Classic

•  Ergonomisch gevormd handvat voor moeiteloos 
werken 

• Eenvoudige één hand bediening dankzij de binnen 
   handbereik geïntegreerde piëzo-ontsteking  
• Grootst mogelijke veiligheidsafstand ten opzichte 
   van de vlam 
• Comfortabele softgrip in het handvat 
• Vlamtemperatuur tot 1.000°C 
• Incl. 1 gasfles     
• DVGW – GS gekeurd

000178.0000 000178.0050

000180.0000

Display Thermoflamm bio Comfort
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

• Opvallende display
• Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Incl. kopkaart: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Totale inhoud: 12 stuks Thermoflamm bio Comfort

000180.0010

Thermoflamm bio

Aantal per pallet: 84
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: 4 kleuren kaart
Gewicht verpakkingseenheid: 14,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 89,0 x 43,5 x 25,5
Onkruidbrander lengte in cm: 87,0
Gewicht: 2,1 kg

Aantal per pallet: 8
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 27,9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 89,0 x 46,0 x 50,5

Aantal per pallet: 84
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: 4 kleuren kaart
Gewicht verpakkingseenheid: 15,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 103,0 x 44,0 x 25,0
Onkruidbrander lengte in cm: 97,0
Gewicht: 1,7 kg

Aantal per pallet: 8
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 30,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 102,0 x 46,0 x 50,5
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Display Thermoflamm bio Electro
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

Thermoflamm bio Elektro
Onkruidbestrijding zonder chemische 
middelen, economische elektrische voeding 

Thermoflamm bio Professional incl. 
drukregelaar
De GLORIA Thermoflamm verwijdert 
comfortabel en snel onkruid

• Opvallende display
• Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Incl. kopkaart: 148,0 x 44,0 x 48,5
• Totale inhoud: 8 stuks Thermoflamm bio Electro

• Ergonomisch handvat 
• Eenvoudige bediening door drukknop
• Grootst mogelijke veiligheid – werkt alleen bij 
   ingedrukte knop, na het loslaten schakelt het 
   apparaat automatisch uit 
• Trekontlasting voor het snoer 
• 650° C hittestraal voor effectieve onkruidbestrijding 
• Geoptimaliseerde hittebescherming naar buiten 
   dankzij kegel mondstuk 
• Voeding 230 V 
• Vermogen 2,000 Watt
• TÜV – GS  gekeurd
• CE-markering

• Efficiënte onkruidverwijdering met professionele 
   techniek
• Flexibel gebruik tussen stoeptegels, op opritten of 
   steenranden 
• Om aan te sluiten op een gasfles (butaan/propaan)
• Altijd de meegeleverde drukregelaar gebruiken
• Verchroomd 
• Branderkop F60 mm verchroomd
• Incl. 5 meter slang
• DVGW – GS gekeurd

000173.0050000173.0000

000181.6000

Thermoflamm bio

Thermoflamm drukregelaar

• 4 bar
• Doorstroomhoeveelheid 8 kg/u
• Schroefdraad 3/8“ links

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 17,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 90,0 x 46,0 x 47,0

Aantal per pallet: 108
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 8,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 80,0 x 34,0 x 22,0
Onkruidbrander lengte in cm: 116,0
Gewicht: 1,75 kg

Aantal per pallet: 72
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 16,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 51,0 x 98,0 x 25,0 cm
Készülék lengte: 94,0 cm
Gewicht: 2,4 kg
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000178.1080

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: —
Afm. VE (H/B/D) in cm: 155,0 x 66,0 x 82,0

Metalen display Thermoflamm bio
Zeer hoogwaardige display gemaakt van 
poedergecoat stalen frame

•  Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Zonder kopkaart: 159,0 x 103,0 x 80,0 cm 
   Incl. kopkaart: 180,0 x 103,0 x 80,0 cm
•   Totale inhoud: 

 11 stuks Thermoflamm bio Classic 
 11 stuks Thermoflamm bio Comfort 
6 stuks Thermoflamm bio Professional  
4 stuks Thermoflamm bio Elektro 
36 stuks Gasflesje 
6 stuks Thermoflamm drukregelaar

Metalen display Thermoflamm bio 
Compact 
Zeer hoogwaardige display, neemt            
weinig ruimte in 

•  Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Zonder kopkaart: 154,0 x 64,0 x 80,0 
   Incl. kopkaart: 180,0 x 64,0 x 80,0
•   Totale inhoud: 

 6 stuks Thermoflamm bio Classic 
6 stuks Thermoflamm bio Comfort 
6 stuks Thermoflamm bio Professional  
4 stuks Thermoflamm bio Elektro 
24 stuks Gasflesje 
6 stuks Thermoflamm drukregelaar

000178.1070

Thermoflamm bio 

Technische wijzigingen voorbehouden.

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 94,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 160,0 x 105,0 x 82,0

Thermoflamm gasflesje

• Butaan – propaan mengsel
• 330 g, 600 ml
• 70% butaan, 30% propaan
• Ø 6,5 cm, Hoogte 26 cm, Gewicht 0,46 kg

728414.0000

Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,6 kg

Thermoflamm gasflesje

• Butaan – propaan mengsel
• 330 g, 600 ml
• 70% butaan, 30% propaan
• Ø 6,5 cm, Hoogte 26 cm, Gewicht 0,46 kg

728303.0000

Verpakkingseenheid: 24
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 11,2 kg

NIEUW
Metalen display Thermoflamm bio Combi
De Thermoflamm bio metalen display 
inclusief de Multibrush produkten

000178.1078

Aantal per pallet: 2
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: —
Afm. VE (H/B/D) in cm: 160,0 x 110,0 x 82,0

•  Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Zonder kopkaart: 159,0 x 108,0 x 80,0 
   Incl. kopkaart: 180,0 x 103,0 x 80,0
•   Totale inhoud: 

 11 stuks Thermoflamm bio Classic 
 11 stuks Thermoflamm bio Comfort 
6 stuks Thermoflamm bio Professional  
4 stuks Thermoflamm bio Elektro 
36 stuks Gasflesje 
6 stuks Thermoflamm drukregelaar

 2 stuks MultiBrush 
   2 stuks Multibrush borstel voor hout en WPC



Het multitalent voor oppervlak-
te- en voegenreiniging

NIEUW

Steen

Voeg
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MultiBrush voegenborstel
Stalen voegenborstel voor het verwijderen 
van onkruid tussen stenen en tegels

•  Met messing beklede staalborstel
• Diameter 110 mm 
• Breedte 15 mm
• Passend op de GLORIA MultiBrush

728835.0000

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos

NIEUW
MultiBrush borstel voor stenen                 
oppervlaktes
Sterke nylon borstel voor het behandelen   
van de meest uiteenlopende steensoorten 

• Nylon borstel
• Diameter 100 mm 
• Breedte 165 mm
• Passend op de GLORIA MultiBrush

728834.0000

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 0,49 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 17,0 x 10,5 x 10,7

MultiBrush
Multitalent voor oppervlakte- en 
voegenreiniging

Display MultiBrush
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

MultiBrush borstel voor houten 
oppervlaktes
Nylon borstel voor het behandelen van         
de meest uiteenlopende houtsoorten

• Nylon borstel voor het behandelen van stenen 
   oppervlaktes (100 mm diameter, 165 mm breedte)
• Messing beklede staalborstel voor voegenreiniging
   (110 mm diameter, 15 mm breedte)
• Eenvoudige ombouw door middel van vergrendelsys-
   teem maakt gereedschap overbodig
• Geleidewiel en zichtlijn voor nauwkeurig werken
• Asymmetrisch ontwerp voor precisiewerk 
• Ergonomisch gevormd en in hoogte instelbaar 
   2e handvat
• Aluminium steel in hoogte instelbaar
• Trekontlasting voor het verlengsnoer
• Spatwaterdichte motor
• Motor 230 V, 1.100 - 1.600 t/min
• Vermogen 500 Watt
• CE-markering

• Opvallende display
• Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Incl. kopkaart: 186,0 x 53,0 x 42,0
• Totale inhoud: 
   6 stuks MultiBrush
 3 stuks MultiBrush borstel voor houten oppervlaktes 

• Nylon borstel voor het behandelen van houten 
   oppervlaktes
• Diameter 100 mm 
• Breedte 165 mm
• Speciaal ontwikkeld borstelprofiel voor het reinigen 
   van groeven en tussenruimtes
• Geschikt voor zacht- en hardhoutprofielen alsmede 
   voor composiet (WPC) delen
• Passend op de GLORIA MultiBrush

000290.0000

000290.0050

728833.0000

MultiBrush26

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: —
Afm. VE (H/B/D) in cm: 120,0 x 25,0 x 13,0
Lengte in cm: min, 99,0 / max, 128,5
Gewicht: 4,35 kg / 5,4 kg

Aantal per pallet: 4
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: —
Afm. VE (H/B/D) in cm: 111,0 x 46,0 x 50,0 cm

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 0,49 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 17,0 x 10,5 x 10,7
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Allesgrijper SE
Moeiteloos oprapen zonder te bukken,
Speciaal geschikt voor het opruimen           
van afval

• Grijpbreedte ca. 13,5 cm
• Ergonomisch handvat
• Aluminium steel
• Uitwisselbare grijprubbers (van thermoplastisch 
   materiaal)
• Ook geschikt voor kleine voorwerpen
• Comfortabel werken

000147.0000

Allesgrijper · Gardenboy

Aantal per pallet: 192
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: 4 kleuren kaart
Gewicht verpakkingseenheid: 2,9 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 105,0 x 22,5 x 16,5
Lengte in cm: 104,0
Gewicht: 0,41 kg

Gardenboy Plus 400 W
De innovatieve bodemwoeler voor kanten-
verzorging, beluchten en wieden van de 
border of moestuin

000220.0000

• Ergonomische handvat
• Afhankelijk van lichaamslengte instelbaar 2e handvat
• Tegen elkaar indraaiende slingerende zinken pennen 
   ontzien planten en wortels 
• Trekontlasting voor het verlengsnoer
• Motor 230 V
• Vermogen 400 W
• Werkdiepte 8,0 cm
• CE-markering

Aantal per pallet: 56
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: 4 kleuren doos
Gewicht verpakkingseenheid: 24,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 60,5 x 79,0 x 42,5
Lengte in cm: 130,0
Gewicht: 3,84 kg
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NIEUW
CleanMaster FOOD F 12 
Speciale drukspuit voor het gebruik in          
de levensmiddelenindustrie

•  Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
•  Maximale werkdruk 3 bar
•  Sterke kunststof tank
•  Hoogwaardige Siliconen VMQ-afdichtingen 
•  Verstelbaar holle kegel sproeibeeld
•  Hoge capaciteitspomp
•  Veiligheids-/afblaasventiel   
•  Stevige stand door voetring
•  Transparante tank

000630.0000

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 33,5 x 36,5 x 34,0

CleanMaster FOOD F 12 – 
De specialist in de levensmiddelenindustrie  

De FOOD F 12 is zonder enig bezwaar inzetbaar voor bedrijven die 
dagelijks in de voedingsindustrie werkzaam zijn. De speciale 
drukspuit werd door Eurofins Food Testing GmbH, een internati-
onaal toonaangevend laboratorium onderzoeksbedrijf op het 
gebied van analyses voor de levensmiddelen en consumptiegoede-
ren industrie, op het gebied van het gebruik in de levensmiddelen 
verwerkende industrie overeenkomstig getest en vrijgegeven.

Met een vulinhoud van 1,25 liter en een maximale werkdruk van   
3 bar is de FOOD F 12 de ideale hulp als het om desinfectie en 
reiniging van fabrieken, professionele keukens of kantines gaat.

PROFILINE

NIEUW

Apparaten voor huis en tuin

Spuiten voor 
de reiniging

Probleemloos geschikt voor het 
gebruik in de levensmiddelen-
industrie: de CM FOOD F 12.

Het complete GLORIA Profiline assortiment 
voor de reiniging vindt u overzichtelijk in 
de aparte uitgebreide reinigingscatalogus. 
Hierin staat alle informatie over het prestatiege-
richte spuiten programma speciaal ontwikkeld 
voor het onderhoud van (vracht)auto’s, schoon-
maak- en desinfectie werkzaamheden en 
ongediertebestrijding.

Scan de QR-code en vind met 
behulp van de gratis GLORIA 
productadviseur eenvoudig en 
snel het passende GLORIA 
artikel voor de door u gewenste 
toepassing.

GLORIA productadvies

CleanMaster FOOD F 12 
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FoamyClean 100
Innovatieve drukspuit om reinigingsschuim   
te maken en op te brengen, Ideaal voor vele 
reinigingsklussen in en rond het huis

Display FoamyClean 100 
Voor acties en extra losstaande 
presentatie

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,3 L
• Geadviseerde vulinhoud 0,5 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton® 
• Precisiepomp 
• Veiligheidsventiel
• Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de 
   gewenste schuimdikte
• Sproeihoek 75°
• Stevige stand door uitgekiend ontwerp
• Transparante tank
 

•  Afmetingen (H/B/D) in cm: 
   Incl. kopkaart: 141,0 x 42,0 x 27,0
•  Totale inhoud: 18 stuks FoamyClean 100

000650.0000 000650.0050

1   FoamyClean 100    
openschroeven!

2   Gangbaar reinigings-
middel ingieten!

3   En daar gaat ie!

FoamyClean

Aantal per pallet: 216   
Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,85 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 30,0 x 32,0 x 26,0
Artikel (H/B/D) in cm: 29,0 x 19,0 x 13,0
Gewicht: 0,5 kg

Aantal per pallet: —
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Overdoos
Gewicht verpakkingseenheid: 14,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 118,5 x 43,0 x 30,0



Producten voor 
bouw en industrie
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Hogedrukspuit 405 T Profiline
Oliebestendige uitvoering. Hogedrukspuit   
voor speciale toepassingen

Hogedrukspuit 405 TKS Profiline
Oliebestendige hogedrukspuit met             
spiraalslang en compressoraansluiting

Hogedrukspuit 405 TK Profiline
Oliebestendige uitvoering met                  
compressoraansluiting

Hogedrukspuit 410 T Profiline
Oliebestendige uitvoering. Hogedrukspuit   
voor speciale toepassingen 

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
• Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 
   kunststof binnencoating
•  Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 

kunststof binnencoating
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige  

kunststof binnencoating
•  Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel 
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 

kunststof binnencoating
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster, draagbaar op de rug
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000406.0000

000407.0000

000407.2400

000412.0000

Hogedrukspuiten Profiline

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 23,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 4,4 kg

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 23,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,3 kg

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 58,0 x 23,0 x 22,0
Artikel (H/B/D) in cm: 57,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,3 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 68,0 x 25,5 x 23,0
Artikel (H/B/D) in cm: 66,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,6 kg
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Hogedrukspuit 410 TKS Profiline
Oliebestendige hogedrukspuit met             
spiraalslang en compressoraansluiting

Hogedrukspuit 410 TK Profiline
Oliebestendige uitvoering met                  
compressoraansluiting

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 

kunststof binnencoating
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige spiraalslang (lengte 5,0 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster, draagbaar op de rug
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 

kunststof binnencoating
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster, draagbaar op de rug
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000416.0000

000416.2400

Hogedrukspuiten Profiline

Stratos 5
Oliebestendige uitvoering voor                        
professionele toepassingen 

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Messing spuitstok
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Oliebestendige slang
• Hoge rendementspomp
• Praktische vultrechter
• Manometer op de tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem

000179.0000

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 67,6 x 25,6 x 23,1
Artikel (H/B/D) in cm: 65,0 x 21,0 x 20,0
Gewicht: 5,7 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 67,6 x 25,6 x 23,1
Artikel (H/B/D) in cm: 65,0 x 21,0 x 20,0
Gewicht: 5,7 kg

Aantal per pallet: 72
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 56,5 x 20,0 x 19,0
Artikel (H/B/D) in cm: 56,0 x 20,0 x 19,0
Gewicht: 1,9 kg
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Hogedrukspuit 510 TK Profiline
Oliebestendige uitvoering met compressor-
aansluiting. Met name geschikt voor bouw,  
industrie en landbouw

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Roestvrijstalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster, draagbaar op de rug
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000512.2700

Hogedrukspuiten Profiline

Hogedrukspuit 505 T Profiline
Oliebestendige uitvoering. Met name  
geschikt voor bouw, industrie en landbouw

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar 
•  Roestvrijstalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000506.0000

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 57,1 x 22,6 x 21,6 
Artikel (H/B/D) in cm: 53,0 x 20,5 x 19,5
Gewicht: 4,35 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 68,0 x 25,5 x 23,0
Artikel (H/B/D) in cm: 66,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,6 kg

Hogedrukspuit 505 TK Profiline
Oliebestendige uitvoering met compressor-
aansluiting. Met name geschikt voor bouw, 
industrie en landbouw

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 8,0 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Roestvrijstalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem incl. schouderpolster
• Met geïntegreerde compressoraansluiting
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000506.2701

Aantal per pallet: 63
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 5,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 57,1 x 22,6 x 21,6
Artikel (H/B/D) in cm: 53,0 x 20,5 x 19,5
Gewicht: 4,45 kg

Hogedrukspuit 510 T Profiline
Oliebestendige uitvoering. Met name  
geschikt voor bouw, industrie en landbouw

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Roestvrijstalen tank, corrosievrij 
• Messing spuitstok (lengte 0,5 m)
• Messing vlakstraalsproeier type 8004e, 80°
• Sterke knijpkraan met messing knijpkraanhuis
• Oliebestendige slang (lengte 1,35 m)
• Manometer op tank
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Bodemaansluiting voor slang (geen restvloeistof)
• Stevige stand door voetring
• 2 eenvoudig instelbare draagriemen met 
   schouderpolster, draagbaar op de rug
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000512.0000

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 68,0 x 25,5 x 23,0
Artikel (H/B/D) in cm: 66,0 x 23,0 x 22,0
Gewicht: 5,5 kg



Speciale drukspuit Pro 8
Oliebestendige uitvoering   

Speciale drukspuit Pro 5
Oliebestendige uitvoering   

Watertoevoerapparaat type 415
Het watertoevoerapparaat ideaal voor          
de watertoevoer op locatie naar                         
diamantboormachines, doorslijpers etc.

• Vulinhoud 8,0 L / Tankinhoud 12,2 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Messing spuitstok 
• Messing sproeidop met verstelbaar sproeibeeld 
   van holle kegel tot straal
• Oliebestendige slang
• Hoge rendementspomp
• Praktische vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem
• CE-markering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Messing spuitstok
• Sproeidop met messing insert
• Verstelbaar sproeibeeld van holle kegel tot straal
• Oliebestendige slang
• Hoge rendementspomp
• Praktische vultrechter
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Schouderriem
 

• Vulinhoud 10,0 L / Tankinhoud 13,7 L
• Maximale werkdruk 6 bar
•  Stalen tank met een kwalitatief hoogwaardige 

kunststof binnencoating
• Toegestane bedrijfstemperatuur + 50°C
• Met hoogwaardige gewapende slang (lengte 3,0 m)
   incl. snelkoppeling met waterstop
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Stevige stand door voetring
• TÜV – GS gekeurd
• CE-markering

000092.0000000081.0725

000415.0000

Speciale drukspuiten · Watertoevoerapparaat · PaintPro 5

Paint Pro 5
Professionele drukspuit voor het vernevelen 
van spuitbare watergedragen lazuurverven  
en oplosmiddelvrije houtbeschermingsoliën

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Versterkte kunststof spuitstok met messing 
   vlakstraalsproeier (90°)
• Hoge rendementspomp
• Vultrechter
• Ergonomische sterke kunststof knijpkraan
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Schouderriem

000105.0000

34

Aantal per pallet: 64
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 13,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64,0 x 43,5 x 41,5
Artikel (H/B/D) in cm: 62,0 x 23,0 x 20,5
Gewicht: 2,95 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 7,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 54,0 x 42,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 53,0 x 20,0 x 18,0
Gewicht: 1,67 kg

Aantal per pallet: 45
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 6,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 67,6 x 25,6 x 23,1
Artikel (H/B/D) in cm: 65,0 x 21,5 x 22,5
Gewicht: 5,7 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 8,1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 55,0 x 42,0 x 36,0
Artikel (H/B/D) in cm: 54,5 x 18,5 x 16,5
Gewicht: 1,72 kg



Technische wijzigingen voorbehouden.

Fijnsproeier Pro 05
Oliebestendige uitvoering, een praktische    
en breed inzetbare fijnsproeier voor bouw    
en industrie. Geschikt voor het vernevelen  
van vloeistoffen op oliebasis

Drukspuit Pro 100
Oliebestendige uitvoering. Praktisch en 
veelzijdig inzetbaar

Fijnsproeier Pro 10 
Een oliebestendige uitvoering. Praktisch       
en veelzijdig inzetbaar

Speciale drukspuit type 89
Oliebestendige uitvoering. Een veelzijdige 
drukspuit ontwikkeld voor professionals

• Vulinhoud 0,5 L / Tankinhoud 0,6 L
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met messing insert 
   en comfortabele grip
•  Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,3 L
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
•  Hoogwaardige messing vlakstraalsproeier typ 8002, 80°
• Hoge rendementspomp
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Veiligheidsventiel
• Stevige stand door uitgekiend ontwerp

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,1 L
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met messing insert 
   en comfortabele grip
•  Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Inhoudscontrole door transparante zichtstreep 

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,45 L
• Maximale werkdruk 3 bar
•  Zwenkbare messing sproeikop met verstelbaar 

sproeibeeld van holle kegel naar straal
• Precisiepomp
• Veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door uitgekiend ontwerp en 
   voetring
• Kan uitgerust worden met een verlengstuk 
   (lengte 0,50 m)

000094.0000

000098.0000

000095.0000

000089.0000

Fijnsproeiers en handdrukspuiten 35

Aantal per pallet: 756
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28,0 x 41,0 x 25,5
Artikel (H/B/D) in cm: 24,5 x 14,0 x 10,0
Gewicht: 0,18 kg

Aantal per pallet: 240
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 1,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 32,5 x 32,0 x 26,5
Artikel (H/B/D) in cm: 30,5 x 15,5 x 13,0
Gewicht: 0,41 kg

Aantal per pallet: 504
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 28,0 x 48,0 x 30,5
Artikel (H/B/D) in cm: 28,0 x 15,0 x 10,0
Gewicht: 0,22 kg

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 32,5 x 49,5 x 19,5
Artikel (H/B/D) in cm: 29,5 x 18,0 x 16,5
Gewicht: 0,75 kg



Producten voor 
de reiniging



Technische wijzigingen voorbehouden.

CleanMaster CM 05
Krachtige handsproeier geschikt voor het 
vernevelen van zure en alkalische middelen

CleanMaster CM 10
Krachtige handsproeier geschikt voor het 
vernevelen van zure en alkalische middelen

CleanMaster EXTREME EX 05
Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen   
van zowel ontvettende als licht zure en 
alkalische middelen

CleanMaster EXTREME EX 10
Fijnsproeier geschikt voor het vernevelen   
van zowel ontvettende als licht zure en 
alkalische middelen
 

• Vulinhoud 0,5 L / Tankinhoud 0,6 L
• EPDM afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 12
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met een 
   comfortabele grip
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Transparante tank

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,1 L
• EPDM afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 12
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop met een 
   comfortabele grip
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp            
   en voetring
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Transparante tank

• Vulinhoud 0,5 L / Tankinhoud 0,6 L
• Viton® afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 4 - 11
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel 
   naar straal
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,1 L
• Viton® afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 4 - 11
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel 
   naar straal
• Dubbelwerkende precisiepomp: 1x pompen = 
   2x sproeien
• Ergonomisch gevormde grip
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering

000607.0000

000613.0000

000608.0000

000614.0000

CleanMaster 37

Aantal per pallet: 768
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,4 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 27,5 x 43,5 x 25,5
Artikel (H/B/D) in cm: 23,0 x 12,0 x 10,0
Gewicht: 0,17 kg

Aantal per pallet: 480
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,0 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 30,5 x 49,5 x 27,5
Artikel (H/B/D) in cm: 27,5 x 12,5 x 12,0
Gewicht: 0,21 kg

Aantal per pallet: 768
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 1,8 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 29,0 x 43,0 x 18,5
Artikel (H/B/D) in cm: 27,0 x 11,5 x 9,0
Gewicht: 0,12 kg

Aantal per pallet: 480
Verpakkingseenheid: 12
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 39,0 x 42,0 x 23,5
Artikel (H/B/D) in cm: 33,0 x 12,0 x 10,5
Gewicht: 0,16 kg



CleanMaster CM 12
Drukspuit geschikt voor het vernevelen      
van zure en alkalische schoonmaakmiddelen
 

CleanMaster CM 50
Drukspuit geschikt voor het vernevelen      
van zure en alkalische reinigingsmiddelen

CleanMaster PERFORMANCE PF 12
Oliebestendige drukspuit met een hoge 
bestendigheid tegen zure en alkalische 
schoonmaakmiddelen
 

CleanMaster PERFORMANCE PF 50
Oliebestendige drukspuit met een hoge 
bestendigheid tegen zure en alkalische 
schoonmaakmiddelen
 

• Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
• EPDM afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 12
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel 
   naar straal
• Hoge rendementspomp
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• EPDM afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 12
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met zuurbestendige 
   vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
•  Hoge rendementspomp 
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)

• Vulinhoud 1,25 L / Tankinhoud 1,55 L
• Viton® afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 9
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Traploos instelbare sproeidop van holle kegel 
   naar straal
• Hoge rendementspomp
• Ergonomisch gevormde grip
• Grote vulopening maakt het vullen eenvoudig
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Oliebestendige uitvoering

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 7,0 L
• Viton® afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 9
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
•  Kunststof spuitstok met zuurbestendige 
   vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
•  Hoge rendementspomp 
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)
• Oliebestendige uitvoering

000615.0000

000620.0000

000616.0000

000622.0000

CleanMaster38

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 34,0 x 37,0 x 34,5
Artikel (H/B/D) in cm: 32,5 x 17,5 x 16,0
Gewicht: 0,68 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 8,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 55,0 x 22,5 x 21,0
Artikel (H/B/D) in cm: 54,5 x 19,0 x 17,5
Gewicht: 1,8 kg

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,5 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 34,0 x 37,0 x 34,5
Artikel (H/B/D) in cm: 32,5 x 17,5 x 16,0
Gewicht: 0,68 kg

Aantal per pallet: 100
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 8,3 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 55,0 x 22,5 x 21,0
Artikel (H/B/D) in cm: 54,5 x 19,0 x 17,5
Gewicht: 1,8 kg



Technische wijzigingen voorbehouden.

CleanMaster CM 80
Drukspuit met een grote vulinhoud geschikt 
voor het vernevelen van zure en alkalische 
reinigingsmiddelen

CleanMaster EXTREME EX 100
Handdrukspuit geschikt voor het vernevelen 
van oplosmiddelhoudende vloeistoffen zoals 
remmen- en velgenreiniger alsmede teer- en 
vlekkenverwijderaar of onderhoudsmiddelen 
voor rubber

FoamMaster FM 10
Handrukspuit om reinigingsschuim te    
maken en op te brengen. Speciaal              
ontworpen voor professionals

FoamMaster FM 50
Drukspuit om reinigingsschuim te maken      
en op te brengen. Speciaal ontworpen voor 
professionals

• Vulinhoud 8,0 L / Tankinhoud 12,2 L
• EPDM afdichtingen
• Geschikt voor het vernevelen van middelen 
   met een pH-waarde van 2 - 12
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met zuurbestendige 
   vlakstraalsproeier
• Gewapende PVC slang
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Zeer stevige stand door voetring
• Transparante tank
• Schouderriem
• Verlengstuk (lengte 0,5 m)
• CE-markering

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,3 L
• Viton®+ afdichtingen 
• Geschikt voor het vernevelen van middelen en 
   met pH waarde 4 - 11
• Maximale werkdruk 3 bar
• Veiligheidsventiel
• Zeer bestendige transparante polyethyleen kunststof tank
• Zeer bestendige sproeikop van polyoxymethyleen
• Precisiepomp
• Stevige stand door speciaal ontworpen bodem
• Verstelbaar sproeibeeld van holle kegel naar straal
• Eenvoudig vullen door grote vulopening
• Bestand tegen benzine, benzeen, alcohol en 
   organische oplosmiddelen
• Oliebestendige uitvoering

• Vulinhoud 1,0 L / Tankinhoud 1,55 L
• Geadviseerde vulinhoud 0,75 L
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Geschikt voor het vernevelen van middelen met 
   een pH-waarde van 5 - 10
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank 
• Vlakstraalsproeier met een sproeihoek van 110°
• Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de 
   gewenste schuimdikte
• Hoge rendementspomp
• Afblaas-/veiligheidsventiel
• Extra stevige stand door uitgekiend ontwerp 
   en voetring
• Transparante tank

• Vulinhoud 5,0 L / Tankinhoud 12,2 L
• Pakkingen van bestendig Viton®

• Geschikt voor het vernevelen van middelen met 
   een pH-waarde van 5 - 10
• Maximale werkdruk 3 bar
• Sterke kunststof tank
• Kunststof spuitstok met vlakstraalsproeier - 110°
• Incl. 3 schuimpatronen voor het instellen van de 
   gewenste schuimdikte
• Spiraalslang (lengte 2,5 m)
• Hoge rendementspomp
• Drukregelaar met manometer op de knijpkraan
• Afblaas-/veiligheidsventiel met geïntegreerde 
   compressoraansluiting (autobandenventiel)  
• Stevige stand door voetring
• Schouderriem
• CE-markering

000625.0000 000618.0000

000655.0000 000660.0000

CleanMaster · FoamMaster 39

Aantal per pallet: 64
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 12,2 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 64,0 x 26,5 x 25,5 cm
Artikel (H/B/D) in cm: 63,0 x 23,0 x 22,0 cm
Gewicht: 2,7 kg

Aantal per pallet: 264
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 2,85 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 30,0 x 32,0 x 26,0 cm
Artikel (H/B/D) in cm: 28,0 x 18,0 x 13,0 cm
Gewicht: 0,48 kg

Aantal per pallet: 144
Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Doos
Gewicht verpakkingseenheid: 3,1 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 34,0 x 36,0 x 34,0 cm
Artikel (H/B/D) in cm: 31,0 x 20,0 x 13,0 cm
Gewicht: 0,50 kg

Aantal per pallet: 36
Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Krimpfolie
Gewicht verpakkingseenheid: 3,6 kg
Afm. VE (H/B/D) in cm: 65,0 x 26,5 x 25,5 cm
Artikel (H/B/D) in cm: 63,0 x 23,0 x 22,0 cm
Gewicht: 2,0 kg
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Markeringsringen met doseerhulp

•  Passend op de CleanMaster CM 05 tot bouwjaar   
2011 (art.nr. 000605.0000) en EX 05

• 0,5 L
• Maakt het mogelijk om de spuiten te markeren
• Vereenvoudigt het mengen van het schoonmaakmiddel   
   concentraat door de aanduiding van percentages
• Set van 4 kleuren

Markeringsringen met doseerhulp

•  Passend op de CleanMaster CM 10 tot bouwjaar   
2011 (art.nr. 000610.0000) en EX 10

• 1,0 L
• Maakt het mogelijk om de spuiten te markeren
• Vereenvoudigt het mengen van het schoonmaakmiddel 
   concentraat door de aanduiding van percentages
• Set van 4 kleuren

Markeringsringen met doseerhulp

• Passend op de CleanMaster CM 12 
   (Art.nr. 000615.0000) en PF 12
• 1,25 L
• Maakt het mogelijk om de spuiten te markeren
• Vereenvoudigt het mengen van het schoonmaakmiddel 
   concentraat door de aanduiding van percentages
• Set van 4 kleuren

Markeringsstrips

•  Passend op de CM 05 / CM 10, Hobby 05 / Hobby 10 
en Pro 05 / Pro 10

• 0,5 L / 1,0 L
• Maakt het mogelijk om de spuiten te markeren
• Set van 4 kleuren

Schuimpatronen set 

• Passend op de GLORIA FoamMaster modellen
• Voor het instellen van de gewenste schuimdikte:
   sterk (met 4 viltjes / zwart), middelmatig (met 3 viltjes / 
   rood), weinig (met 2 viltjes / blauw) schuimend
• Eenvoudig en snel te verwisselen
• Door kleuronderscheid eenvoudig te herkennen
• Set van 3 patronen

Universele schuimsproeikop

• Passend op alle GLORIA drukspuiten

Spuitstok 35 cm

• Past op de FoamMaster drukspuiten
• Vereenvoudigt het werken door de langere reikwijdte
• Door de zwenkbare sproeikop is het reinigen van 
   moeilijk bereikbare plekken geen probleem meer
• De vlakstraalsproeier zorgt voor een optimale 
   verdeling van het reinigingsschuim 

728339.0000 728340.0000

728341.0000 728813.0000

728524.0000

728305.0000

728311.0000

Accessoires voor speciale toepassingen

Technische wijzigingen voorbehouden.

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met   
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met   
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met   
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met   
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met   
 kopkaart



GLORIA Accessoires    
en onderdelen
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Messing verlengstuk type 124
• Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. 
   CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. 
   type 2000)
• Binnendiameter 9 mm
• Lengte 0,5 m

Messing verlengstuk type 110
• Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. 
   CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. 
   type 2000)
• Binnendiameter 9 mm
• Lengte 1,0 m

Kunststof telescopische spuitstok
• Passend op alle hogedrukspuiten
• Compleet met slang en knijpkraan. Onder andere 
   ideaal voor de ongediertebestrijding
• In 3 standen uitschuifbaar van 0,9 – 3,0 m

Messing telescopisch verlengstuk          
type 132
• Passend op de hogedrukspuiten  en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Traploos uitschuifbaar van 1,0 tot 2,0 m

Messing spuitstok compleet met messing 
sproeidop
•  Passend op prima 3/5/8, Pro 5/8, prima 5 Comfort, 

primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof 
GLORIA drukspuiten

• Verstelbare messing sproeidop

Messing verlengstuk type 109
• Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. 
   CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v.  
   type 2000)
• Binnendiameter 9 mm
• Lengte 0,7 m

Kunststof telescopische spuitstok met 
zwenkbare sproeikop
• Passend op prima 3/5/8, Pro 5/8, prima 5 Comfort, 
   primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof 
   GLORIA drukspuiten
• Traploos uitschuifbaar van 0,58 tot 1,0 m

Messing telescopisch verlengstuk        
type 131
• Passend op de hogedrukspuiten, drukspuiten (m.u.v. 
   CleanMaster en FoamMaster) en rugspuiten (m.u.v. 
   type 2000)
• Traploos uitschuifbaar van 0,5 tot 1,0 m

Messing spuitstok compleet met 
sproeidop
•  Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 

(m.u.v. type 2000)

Messing spuitstok compleet met 
zwenkbare messing sproeidop
•  Passend op prima 3/5/8, Pro 5/8, prima 5 Comfort, 

primex 5 en de meeste oudere 5/8 liter kunststof 
GLORIA drukspuiten

• Verstelbare messing sproeidop

000124.0000

000110.0000

727658.0000

000132.0000

706610.0000

000109.0000

000122.0000

000131.0000

706500.0000

725880.0000

Verlengstukken · Spuitstokken42

Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: -

Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: -

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: -

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: -

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 6
Verpakking: -

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart
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Technische wijzigingen voorbehouden.

Messing spuitstok compleet 
• Passend op prima 5 en prima 8
• Verstelbare kunststof sproeidop met messing insert

Flexibel spuitstokje M11 x 1 (zonder sproeidop)
• Passend op prima 3/5/8, Pro 5/8, prima 5 Comfort, 
   primex 5, Hobby Exclusief en de meeste oudere 
   5/8 liter kunststof GLORIA drukspuiten, alle hoge- 
   drukspuiten en alle rugspuiten (m.u.v. type 2000)
• Samen te gebruiken met sproeidop 000111.0000, 
   000113.0000 en 726029.0000

Manometer 6 bar incl. afdichting 
• Passend op alle hogedrukspuiten 

Kunststof knijpkraan 
•  Passend op alle 3 – 8 liter standaard (geel) 

drukspuiten
• Met zeef en klemmoer

Kunststof knijpkraan
• Passend op Hobby universeel en Hobby exclusief
• Met zeef en klemmoer

Flexibel spuitstokje M18 x 1,5 (zonder 
sproeidop)
•  Passend op Hobby 125 en Type 90
• Samen te gebruiken met sproeidop 000111.0000, 
   000113.0000 en 726029.0000

Drukregelaar voor GLORIA spuiten
• Passend op alle hogedrukspuiten
• Biedt de mogelijkheid om de gewenste werkdruk      
   in te stellen

Compressoraansluiting, oliebestendig 
• Geschikt voor 6 bar hogedrukspuiten
• Veiligheidsventiel
• Druktoevoerventiel (autobandenventiel)
• Terugslagventiel

Messing knijpkraan (klein model)
•  Passend op alle 3 – 8 liter standaard (geel) 

drukspuiten
• Met zeef en slangklemmen

Messing knijpkraan (groot model) 
• Passend op de standaard (geel) hogedrukspuiten
• Met zeef en slangklem

  

726898.0000

728396.0000

706410.0000

726896.0000

725910.0000

728233.0000

000022.0000

000135.0000

706590.0000

707340.0000

Flexibele spuitstokken · Drukregelaar · Manometer · Knijpkranen 43

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart
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Terugslagventiel compleet
•  Passend op alle hogedrukspuiten tot bouwjaar 
   2006 en vanaf bouwjaar 2011

Afblaas-/veiligheidsventiel, 
oliebestendig
•  Passend op de Prima-serie, Primex 5, Pro 5             

en Pro 8

Hogedrukpomp compleet, oliebestendig  
• Passend op alle hogedrukspuiten

Kunststof pomp compleet
•  Passend op alle standaard (geel) kunststof  

drukspuiten van 5 en 8 liter

Sproeidop cpl. verstelbaar van holle     
kegel naar straal
• Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Ø 1,5 mm
• Sproeihoek 0 - 60°

725790.0000 727984.0000

728058.0000

723000.0000

000113.0000

Ventielen · Pompen · Sproeidoppen

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Pompstang compleet
• Passend op alle hogedrukspuiten

Roestvrijstalen pomp
• Passend op de Hobby 1800 en Pro 1800  

Speciale kalksproeidop
• Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Alleen te gebruiken voor kalken

728057.0000

728629.0000

000112.0000

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart

Vlakstraalsproeier 111
• Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Type 8002e (80°)

000111.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Vlakstraalsproeier 
• Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Type 8004e (80°)

716440.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking
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Messing sproeidop Ø 2 mm incl. wervel
•  Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Hollekegel sproeidop Type G-H 116-80. Sproeihoek 80°
• Uitbreng: 1,16 liter per minuut bij 2 bar

Sproeidop cpl. verstelbaar van holle 
kegel naar straal
• Passend op Floretta, Hobby universeel, Hobby exclusief
• Sproeihoek 0 - 60°
• Uitbreng: 0,52 liter per minuut bij 2 bar

Messing sproeidoppen incl. wervel
2x Ø 1 mm, 1x Ø 2 mm
•  Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 

(m.u.v. type 2000)
• Holle kegel als sproeibeeld

Kunststof vlakstraalsproeier compleet
• Passend op FM 10

Kunststof vlakstraalsproeier compleet
• Passend op Spray&Paint (5,0 L) en PaintPro 5
• Sproeihoek 110°

Messing sproeidop Ø 1 mm incl. wervel
•  Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 

(m.u.v. type 2000)
• Hollekegel sproeidop Type G-H 49-55. Sproeihoek 55°
• Uitbreng: 0,49 liter per minuut bij 2 bar

Sproeidop compleet, verstelbaar
• Passend op prima 5 type 42 E
• Holle kegel als sproeibeeld

Messing sproeidop
•  Passend op Floretta, Hobby universeel, Hobby 

exclusief en spuitstok 706610.0000 

Kunststof vlakstraalsproeier compleet
• Passend op FM 50

Naden- en kierensproeier
•  Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 

(m.u.v. type 2000)
• Speciale sproeier, zeer geschikt voor ongedierte-
   bestrijding
• Te gebruiken bij voegen vanaf 2,5 mm

725820.0000

726029.0000

706810.0000

728368.0000

728416.0000

725830.0000

726984.0000

706840.0000

728372.0000

727885.0000

Sproeidoppen

Technische wijzigingen voorbehouden.

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Plastic zakje



000260.0000 000270.0000

Spuitscherm type 260 (100 x 395 mm)
Ideaal voor precisiewerk

Spuitscherm type 270 (115 x 335 mm)
Ideaal voor precisiewerk

• Passend op alle hogedrukspuiten en rugspuiten 
   (m.u.v. type 2000)
• Met messing vlakstraalsproeier 8002e BBA- 
   toegelaten
• Voorzien van ophangmogelijkheid

•  Passend op alle drukspuiten vanaf 3 liter (m.u.v. 
CleanMaster, FoamMaster, Spray&Paint en PaintPro), 
alle hogedrukspuiten en alle rugspuiten (m.u.v. type 
2000)

• Met kunststof vlakstraalsproeier
• Voorzien van ophangmogelijkheid

Spuitschermen · Reinigingsmiddel · Borstels46

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Onverpakt

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Onverpakt

000280.0000 001100.0000

Spuitscherm type 280 (Ø 110 mm)
Ideaal voor precisiewerk

Reinigingsmiddel 250 ml
Ecologisch reinigingsmiddel voor tuin en   
park spuiten

•  Passend op alle kunststof drukspuiten vanaf 3 liter
   (m.u.v. CleanMaster, FoamMaster, Spray&Paint, 
   PaintPro en Stratos )
• Voorzien van ophangmogelijkheid

•  Verwijdert resten bestrijdingsmiddelen
• Beschermt tegen kalk en corrosie
• Inhoud is voldoende om 10 drukspuiten met een 
   vulinhoud van 5 liter te reinigingen 

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Plastic zakje met  
 kopkaart 

Verpakkingseenheid: 5
Verpakking: Onverpakt

NIEUW
MultiBrush stalen voegenborstel 
Voor het verwijderen van onkruid tussen 
stenen en tegels 

• Met messing beklede staalborstel
• Diameter 110 mm 
• Breedte 15 mm
• Passend op de GLORIA MultiBrush

 

728835.0000

NIEUW
MultiBrush borstel voor stenen               
oppervlaktes

Sterke nylon borstel voor het behandelen    
van uiteenlopende stenen oppervlaktes 

• Nylon borstel
• Diameter 100 mm
• Breedte 165 mm
• Passend op de GLORIA MultiBrush

728834.0000

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: 4 kleuren doos



O-ringen · Pakkingsets 47

Pakkingset
• Passend voor type 217, 217 G en 251

Pakkingset, oliebestendig 
• passend voor type 089.0000 (Floretta)

725920.0000 726143.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

O-ring voor pomp (Ø 38 x 5 mm)
niet oliebestendig
•  Passend op alle druk- en hogedrukspuiten

O-ring voor pomp (28,15 x 3,5 mm)
niet oliebestendig
• Passend voor alle hogedrukspuiten

706400.0000 706460.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Pakkingset voor knijpkraan, niet 
oliebestendig
• Passend voor knijpkraan vanaf 3 liter

Pakkingset, niet oliebestendig 
•  Passend voor alle standaard (geel) hogedrukspuiten

Pakkingset voor kunststof drukspuiten
• Passend voor standaard (geel) kunststof drukspuiten
  van 5 en 8 liter

Afdichting voor o.a. knijpkraan en 
spuitstok
•  Passend voor alle types

Pakkingset voor kunststof drukspuiten
•  Passend voor prima 5 type 42 E, prima 8 en               

primex 5

Pakkingset 
• Passend voor rugspuit type 2010 en 2010 G

706620.0000

728033.0000

727629.0000

706870.0000

707360.0000

711590.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Technische wijzigingen voorbehouden.



48 Pakkingsets 48

Pakkingset 
•  Passend voor alle rugspuiten tot bouwjaar 2012

Pakkingset 
• Passend voor CM 12 en SOX 125

Pakkingset 
• Passend voor FM 50

Pakkingset 
• Passend voor CM 50, CM 80, SOX 5 en SOX 8

Pakkingset 
• Passend voor FM 10

Pakkingset 
• Passend voor Pro 5, Pro 8, Spray&Paint 5 liter en 
   PaintPro 5

727932.0000

728322.0000

728371.0000

728008.0000

728366.0000

728415.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Pakkingset 
• Passend voor drukspuit type 256 en 257

Pakkingset 
•  Passend voor drukspuit type 165 S, 2001 F, 2001 S 

Pakkingset 
• Passend voor drukspuit type 228 en 259

Pakkingset, oliebestendig  
• Passend voor alle hogedrukspuiten

724170.0000

725840.0000

725800.0000

728059.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking



49Pakkingsets · Zuigermanchetten · Membraam · Siliconevet 49

Pakkingset 
• Passend voor Hobby 125 

Pakkingset 
• Passend voor type 90 

728417.0000 728320.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Blisterverpakking

Zuigermanchet (Ø 30 mm)
niet oliebestendig
•  Passend voor prima 5 type 42 E en prima 8 tot 

bouwjaar 03/94

706910.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Zuigermanchet (Ø 35 mm)
niet oliebestendig
•  Passend voor prima 5 type 42 E en prima 8 vanaf 

bouwjaar 03/94, Hobby universeel en Hobby 
exclusief, primex 5 en prima 5 Comfort

725780.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Pakkingset 
• Passend voor prima 3 

Pakkingset 
• Passend voor rugspuit Hobby 1800, Pro 1300          
   en Pro 1800 

Pakkingset 
• Passend voor rugspuit Hobby 1200 

728626.0000

728628.0000

728627.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Pakkingset 
• Passend voor rugspuit CLASSIC 1200 en 
   CLASSIC 1800

728839.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Technische wijzigingen voorbehouden.

Membraam, niet oliebestendig
•  Passend voor standaard (geel) hogedrukspuiten 
   van bouwjaar 2007 tot 2011 en alle standaard (geel)
   kunststof drukspuiten vanaf bouwjaar 2007 

728086.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Folie met kopkaart

728781.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Siliconenvet, 6 gram
•  Voor het onderhoud van ringen en manchetten



Slangen · Transport trolley · Onderdelendoos · Ombouwset Viton®50

Technische wijzigingen voorbehouden,

Transport trolley
•  Passend voor alle 10 liter hogedrukspuiten vanaf 

bouwjaar 2007  
• Voor het eenvoudig verplaatsen van de GLORIA 
   hogedrukspuiten

000198.5001

Verpakkingseenheid: 4
Verpakking: Krimpfolie

GLORIA onderdelendoos
De meest gangbare onderdelen voor het GLORIA      
tuin en park druk- en rugspuiten assortiment.

Verpakkingseenheid: 1
Verpakking: Krimpfolie

Losse slang niet oliebestendig 
• Passend voor alle standaard hogedrukspuiten 
• Incl. 2 slangklemmen 

706950.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Losse slang niet oliebestendig
• Passend voor rugspuit 2010 en 2010 G 
• Incl. 2 slangklemmen 

725900.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

Losse slang niet oliebestendig 
•  Passend voor prima 3, prima 5 type 42 E, primex 5  
• Incl. 2 slangklemmen 

706940.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

GLORIA servicedesk
Heeft u vragen betreffende de GLORIA artikelen? 
Onze klantenservice helpt u graag!

Telefoon:   +31 (0)10 - 434 59 22 

Email:   rk@imbemacleton.nl

Online: www.gloriagarten.de/nl/huis-en-tuin.html

Ombouwset Viton®

• Passend op prima 3, prima 5, prima 5 Comfort, 
   primex 5
• Maakt de GLORIA drukspuit meer bestand tegen 
   middelen met zure bestanddelen
 

728932.0000

Verpakkingseenheid: 3
Verpakking: Blisterverpakking

NIEUW



5151

Notities:

GLORIA servicedesk



Imbema Cleton B.V.
Van Beethovensingel 130 – 132
Postbus 54
NL-3130 AB Vlaardingen
Tel.: +31 (0)10 – 434 59 22
E-mail: rk@imbemacleton.nl
Internet: www.imbemacleton.nl

Deze catalogus werd u aangeboden door:

98-397 · Technische wijzigingen voorbehouden.

Apparaten voor huis en tuin


