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NIEUW

NXT-R
“Extra ramen voor de master alstublieft”

De NXT-R-symfonie omvat flexibiliteit en efficiëntie zoals je 
mag verwachten van duurzame rubber.

 Maakt van elke ramenwasser een professional in zijn vak met 
oog op het leveren van levenslange top prestaties 

in zijn of haar vakgebied.
Dit zorgt ervoor dat klanten een hoge tevredenheidsfactor 

overhouden wanneer de klus geklaard is. 
Een scherpzinnig stukje rubber met een gevoel van grootsheid 
die er voor zorgt dat ramen reiniging nu absoluut als een fluitje 

van een cent gaat van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.
NXT-R is het perfecte rubber voor de beste raamwissers. 

Hiermee ga je eindelijk eens zorgeloos plezier beleven 
tijdens het wissen van ramen. 

Met keuze uit 5 afmetingen voor zowel de standaard rubber als 
de originele liquidator gesneden variant.

Schuif de NXT-R in je favoriete liniaal en tel hoeveel dagen je 
met deze ene nieuwe rubber kunt doen!
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✔  Standaard & liquidator gesneden

✔  Glijdt soepel over het raam

✔  Rubber voor elk seizoen 

       met verbluffende resultaten

✔  Uitstekende grip op alle soorten ramen

✔  Unieke turquoise kleur 

✔  Verkrijgbaar in de originele LIQUIDATOR versie

✔  Verkrijgbaar in de standaard gesneden variant

✔  Past in verschillende linialen

✔  Elke rubber wordt handmatig geïnspecteerd

✔  Gemaakt in Europa

www.Moermantools.com

� 25cm / 10”
� 

� 30cm / 12”
� 

� � 35cm / 14”

� 45cm / 18” � 55cm / 22”


