
Aspirador de água e pó

GT PROFI 20



1400 W
de potência

O aspirador para 
profissionais 



Aspira sólidos e líquidos

Ganhe mais versatilidade com o 
aspirador ideal para todos os 
tipos de limpeza do seu 
negócio.



Potência e resistência

Com motor de 1400 W, 
capacidade total de 25 L e 
capacidade útil de 17 L para 

líquidos e 19 L para sólidos, em 
um design robusto, moderno e 

funcional. 

Ganhe mais 
mobilidade

Equipado com rodas e alça 
ergonômica que permitem seu 
transporte para qualquer lugar 
com muita facilidade. O cabo 

elétrico de 5 m permite o 
deslocamento sem extensões.



4x mais proteção

WAP GT PROFI 20 possui uma 
filtragem com 4 filtros, sendo eles: filtro 
de papel descartável, filtro de pano, filtro 
permanente e filtro de saída de ar. Isso 
garante mais durabilidade ao motor, por 
impedir a entrada de sujeiras aspiradas.



BICO

CANTO

BICO
UNIVERSAL

Amplo pacote de 
acessórios 

Acompanha bico canto, 
bico múltiplo, bico universal,

2 extensões retas de 
plástico para mais alcance 

e mangueira de 1,8 m 

MANGUEIRA

EXTENSORES

DE BICO

BICO
MÚLTIPLO

Limpeza ágil e 
organizada

Compartimento integrado de 
acessórios para um trabalho 

mais dinâmico. 





Conteúdo da Embalagem
1 Aspirador de água e pó WAP GT PROFI 20

1 Bico canto

1 Bico múltiplo para piso, carpete e tapete

1 Bico universal para estofado

2 Extensões retas de plástico

1 Mangueira de 1,8 m

1 Filtro de pano lavável

1 Filtro de papel descartável

1 Filtro permanente lavável

Especificações
Peso: 8 Kg

Capacidade total/útil: 25 L / 17 L

Capacidade útil do recipiente 
(líquidos/sólidos): 17 L / 19 L

Dimensões: 37,5 cm x 37,5 cm x 54 cm 

Vácuo: 165 mbar

Componentes
Cabo elétrico de 5 metros

Bocal de Sopro

4 Rodas para transporte

Boia para proteção do motor

Porta acessórios

2 Travas do cabeçote



Aspirador de água e pó que 
vai te surpreender.

WAP GT PROFI 20




