
Gebruikershandleiding

Kit JULY 
6bar



Ontdek de

mogelijkheden van 
Stoomreiniging
Met de JULY 6bar



July 6 bar accessoiresJULJULY 6 Y 6 bar accessorbar accessoriesies

Standaard 
accessoires
* Afhankelijk van de aangeschafte kit, kunnen de meegeleverde
accessoires variëren.

Stoomslang 
July 6 bar

Verlengbuis 480mm - 2 stuks Driehoekige borstel Raamwisser Korte stoomlans

Stoomplug |Stoom schraper | Staalwolpad  - 1 st Nylon | Messing | RVS borstels - 1 stRechthoekige borstel

Ø28mm

Ø28mm

Ø28mm

Ø60mm Ø60mm



Stoomslang
3m | 5m | 8m | 10m | 15m

Stoomregelknop

Reinigingsmiddel 
injectieknop*

Reinigingsmiddel indicator *
(knipperen = laag niveau)

Oververhit water indicator 
(knipperen = weinig water) 

Vergrendeling accessores

Stoom indicator

Heet water injectie knop

Minimum Medium Maximum

Controle paneel

*alleen beschikbaar voor modellen met 
reinigingsmiddel injectie

Versie zonder reinigingsmiddel 
toevoer



De 2 verlengbuizen (480 mm elk) kunnen samen of afzonderlijk 
worden gebruikt, afhankelijk van de afstand van het te reinigen 
oppervlak. Dit systeem maakt het mogelijk om hoge punten te 
reinigen die anders moeilijk te bereiken zouden zijn.

1

1 2

July accessoires

Verlengbuis 480mm

Mop 220mm
(optioneel)



Rechthoekige borstel

De rechthoekige borstel is voorzien van nylon borstelharen, hij kan gebruikt worden voor elk type muur of 
vloer; van vloertegels tot hardere oppervlakken zoals marmer en parket.

Tijdens het schoonmaken wordt aanbevolen om een microvezeldoek op de borstel aan te brengen met behulp 
van de daarvoor bestemde clips. Dit vergemakkelijkt het verwijderen van het vuil dat dankzij de stoom van het 
oppervlak is verwijderd. Als het vuil hardnekkig lijkt, kunt u de reiniging voortzetten zonder het doekje en het 
daarna opnieuw aanbrengen.



Driehoekige 
borstel

De driehoekige borstel is voorzien van nylon borstelharen, hij kan worden gebruikt voor elk type gestoffeerd 
voorwerp zoals kussens, matrassen, opgevuld speelgoed, enz. Hij kan ook gebruikt worden voor het reinigen 
van kleine oppervlakken op vloeren en muren. 

Tijdens het schoonmaken wordt aanbevolen om een microvezeldoek op de borstel aan te brengen met behulp 
van de daarvoor bestemde clips. Dit vergemakkelijkt het verwijderen van het vuil dat dankzij de stoom van het 
oppervlak is verwijderd. Als het vuil hardnekkig lijkt, kunt u de reiniging voortzetten zonder het doekje en het 
daarna opnieuw aanbrengen.



Raamwisser

De raamwisser wordt niet alleen gebruikt voor het reinigen van ruiten en glazen, maar is bijzonder geschikt 
voor het reinigen van vlakke oppervlakken zoals aanrechtbladen, tafels enz. 

Behandel het te reinigen oppervlak met stoom en het zachte zwarte rubberen deel van het handvat. Daarna 
draait u het handvat om en droogt u het oppervlak met het grijze rubberen deel. Het wordt aanbevolen een 
microvezeldoek te gebruiken om het vuil aan de basis van het gereinigde oppervlak beter te verwijderen.



Korte 
stoomlans

De korte stoomlans is bijzonder nuttig voor de reiniging van alle oppervlakken, contactpunten, voegen, verborgen 
punten, voorwerpen, kookplaten, vaatwassers, douches, sanitair enz. Dankzij een krachtige stoomstraal kan het vuil 
gemakkelijk en grondig worden verwijderd.  Gebruik een microvezeldoek om het verwijderde vuil op te nemen. De kleine 
borstels kunnen op de lans worden gemonteerd om hardnekkig vuil te verwijderen, dankzij de mechanische werking van 
de borstelharen.

Probeer de lans en de borstels eerst uit op een klein oppervlak om krassen op kwetsbare oppervlakken te voorkomen, 
alvorens verder te gaan met de reiniging van de ruimte.



Nylon 
borstels 

Ø28mm triangular 
triangolare

Ø60mm

Het aanbrengen van de borstel op de lans maakt het mogelijk te reinigen met mechanische actie samen met 
het gebruik van stoom. De borstel kan op bijna alle oppervlakken worden gebruikt omdat hij geen krassen 
achterlaat (behalve op zeer delicate materialen zoals hout, zijde, enz.)

In ieder geval raden wij aan de borstel eerst uit te proberen op een klein of verborgen deel van het oppervlak.



Messing en RVS 
borstels

Messing borstel Ø28mm
Middelharde borstel voor het aanbrengen op de stoomlans. Hij kan gebruikt worden op harde oppervlakken 
zoals marmer, stalen rooster, buitenbestrating enz.

RVS borstel Ø28mm
Zeer harde borstel om op de stoomlans aan te brengen. 
Deze kan worden gebruikt op harde oppervlakken zoals marmer, stalen rooster, buitenbestrating enz. 

Het is raadzaam de borstel op een verborgen gedeelte van het oppervlak uit te proberen om tekenen van 
beschadiging of krassen te voorkomen.

Ø28mm
aŜǎǎƛƴƎ

Ø28mm
w±{



Overige  
borstels

Stoom schraper:
Breng de schraper aan op de stoomlans, zeer handig hulpmiddel om etiketten en stickers van ramen of vlakke 
oppervlakken te verwijderen.

Stoomplug
Breng de plunjer aan op de stoomlans. Dit hulpmiddel wordt gebruikt om de afvoer te ontstoppen, nare 
geurtjes te verwijderen en de leidingen te zuiveren.

Staalwolpad
Breng de staalwolpad aan op de nylon borstel Ø60mm. Met de mechanische werking van de borstel en de 
kracht van hete, droge stoom kan het meest hardnekkige vuil gemakkelijk worden verwijderd van ovens, 
fornuizen, keukengerei, grills enz.

Stoomplug StaalwolpadStoomschraper



Verlengbuis - 290mm 

Steam plug - 120mm Memory lance RVS borstel Ø60mm 

Nylon borstel 
Ø28mm (Rood)

Nylon borstel 
Ø28mm (Geel)

Nylon borstel 
Ø28mm (Groen)

Nylon borstel 
Ø28mm (Blauw)

Messing voegborstel 80mm Nylon voegborstel 80mm Paardenhaar borstel
Ø60mm

Paardenhaar borstel 
Ø28m

RVS voegborstel 80mm

Stalen stoomschraper

Bayonette lance Kromme bayonette lance Korte stoomlans (rood) Mop 220mm Draaibare mop 
220mm Stoom Mop

Draaibare mop 400mmMop met trekker 250mm 

Microvezel mop 220 - 400mm Kartoen/polyester mop 220 - 400mm 

Driehoek / rechthoekig 
microvezel mop

Driehoekige/
rechthoekige 
stoombuffer 

Optionele
Accessoires
Hebt u  een specia le  accessoires  nodig? Neem contact  

met  ons  op v ia  ininffo@to@innovibv.nl



Ontdek het volledige assortiment
Stoomreinigers en accessoires
Beschikbaar voor elke uitdaging.



>  InnoviBV - Afrikalaan 7 

7681 ND Vroomshoop

>   TTel.el. +31 (0)546 66 07 10

> infinfo@innovibv.nl




