
Wecoline  
BubbleFlush
voor een  
schoon toilet

Toiletreiniging 
zonder chemie

Innovatieve reiniging  
zonder chemie



Toiletreiniging  
zonder chemie

BubbleFlush
Wecoline



   

Het gepatenteerde product werkt met ultrasone trillingen. 

Deze trillingen creëren kleine krachtige luchtbellen in het 

water die uiteindelijk met kracht imploderen om zo kalk en 

aangehecht vuil in een handomdraai te verwijderen.

De Wecoline BubbleFlush  
is ‘s werelds eerste actieve 
toiletreinigingssysteem dat 
toiletten reinigt zonder het 
gebruik van milieubelastende 
reinigingsmiddelen.

De Wecoline 
BubbleFlush 

omdat:

1,5 liter chemie 
per jaar per 
toilet wordt 
bespaard

Deze  
ergonomisch  
is in gebruik

Deze dagelijks 
én periodiek te 

gebruiken is

Het toilet 
schoon is  

met één druk  
op de knop



• Handvat  

   (deel 1) 

• Accu met reinigingskop  

  (deel 2)

De Wecoline Bubbleflush bestaat uit: Werkwijze:

 1 keer kort indrukken:  
Blauw knipperend BubbleFlush  

werkt 30 seconden 

1 keer lang indrukken:  
(> 2 seconden) Blauw continu  

BubbleFlush werkt 60 seconden 

  Groen, knipperend: 
 Bubble Flush is klaar  

voor gebruik

1 keer drukken bij blauw licht:    
BubbleFlush wordt  

uitgeschakeld  

  Rood, knipperend: 
 BubbleFlush moet  
worden opgeladen 



1,5 liter chemie besparen per 
toilet? Maak dan schoon met 

de Wecoline BubbleFlush.
De Wecoline BubbleFlush wordt in de toiletpot gehouden  

waarbij er geen fysieke kracht nodig is van de schoonmaak- 

medewerk(st)er. Tijdens de schoonmaak word je niet langer 

blootgesteld aan reinigingsmiddelen.

Door gebruik te maken van de Wecoline BubbleFlush wordt  

het gebruik van plastic, afval, transport en watergebruik  

gereduceerd. Andere resultaten zijn schoner afvalwater  

en een verbeterd afvalmanagement.

Elimineert 1,5 liter chemie per jaar per toiletpot 

100% recyclebaar na levensduur



www.wecoline.com

Scan de QR code  
voor een  
gebruikersinstructie
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