
HIGIENIZADORA E EXTRATORA VERTICAL

PRO
COMFORT  CLEANER



A higienizadora extratora vertical que limpa tapetes, carpetes e 

estofados com eficiência e garante conforto e praticidade para 

quem a utiliza. 

Borrifa, esfrega e extrai até as sujeiras mais profundas, 

tornando o trabalho fácil e prazeroso.

WAP COMFORT CLEANER PRO



MAIS LIMPEZA COM 
MÍNIMO ESFORÇO

2000 W
de potência

ALTO PODER
DE SUCÇÃO

Borrifa, esfrega e extrai.

Com apenas um produto!

3 em 1



Mangueira de 2,3 metros com gatilho spray, 

escova e bico extrator, que permite borrifar, 

esfregar e extrair sujeiras distantes do solo 

como sofás e estofados em geral.

LIMPEZA COMPLETA



Os recipientes para água 
limpa e suja são laváveis 

e muito simples para 
montar e desmontar.

Fácil para usar 
e guardar

Design vertical, alto, leve e 
anatômico, perfeito para 

longas limpezas sem 
desgaste físico.

Mais conforto 
para usar

Utilize para limpar e 
guardar com facilidade.

Design leve, compacto 
e ergonômico



Com escova elétrica oscilante, a 

HIGIENIZADORA WAP COMFORT CLEANER 

PRO esfrega tapetes e carpetes tornando 

ambientes limpos, livre de pelos e sujeiras de 

animais de estimação.

IDEAL PARA QUEM 
TEM PETS



Acompanha escova elétrica oscilante exclusiva para 

pisos frios como cerâmica, porcelanato e mármore.

Esfrega e remove sujeiras mais incrustadas na 

superfície. 

ESCOVA PARA PISO FRIO

Atenção! Este produto não pode ser utilizado para a limpeza de pisos de 

madeira, laminados e similares.

ESCOVA 
PARA PISO FRIO



DIFERENTES TIPOS DE LIMPEZA

RESULTADO DE NÍVEL 
PROFISSIONAL

Incrível poder de sucção torna os ambientes 

limpos com muita praticidade!

Utilize para limpar tapetes, 

carpetes e estofados com 

eficiência.



Conteúdo da Caixa

Higienizadora e Extratora Vertical Comfort Cleaner Pro

Bico extrator pequeno

Mangueira de 2,3m com gatilho spray

Componentes

2 Rodas grandes

Alça de transporte com gatilho spray

Enrolador para cabo elétrico

Cabo elétrico de 7 metros

Recipiente para água limpa com capacidade de 1,5 litros

Recipiente para água suja com capacidade de 1,5 litros

Escova oscilante para tapetes e carpetes

Escova oscilante para piso frio

Especificações

Capacidade: 1,3L

Dimensões (C x L x A): 33 x 39 x 113 cm 

Vácuo: 124 mbar



Limpar nunca foi tão fácil!

WAP COMFORT CLEANER PRO




