
ECO SMART 2200 
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

1700 PSI
PRESSÃO MÁXIMA1750 W



SEM DESPERDIÇAR ÁGUA
LIMPE SUA CASA

Conheça a solução mais eficiente, econômica e 
sustentável para sua limpeza.



Ideal para:

BICICLETA MOTO CARRO

JARDIM PAREDE CALÇADA

1700 PSI
PRESSÃO MÁXIMA

390 L/h
VAZÃO

1750 W
ROBUSTA E EFICIENTE

Limpa sujeiras incrustadas com 
agilidade e economia.



A lavadora de alta pressão Eco Smart 2200 possui 
exclusivo reservatório de 23 litros que possibilita 
utilizar água de reúso ou captar água da chuva para 
limpar todos os ambientes.

A WAP ECO SMART 2200 
REUTILIZA ÁGUA

CUIDE DA SUA CASA E DO MEIO AMBIENTE



• Pistões em aço inox com bomba axial e
cabeçote em alumínio.
• Componentes que aumentam a resistência
do produto.

• Cabo elétrico de 5 metros
• Mangueira de alta pressão de 5 metros

Permite acomodar a lavadora e acessórios 
em seu balde, proporcionando um trabalho 
muito mais organizado e dinâmico.

Faça tudo em um clique. Graças aos seus 
engates rápidos que dispensam uso de 
ferramentas para instalação da lavadora.

Mais resistente!

Mais mobilidade

Compacta para guardar

Montagem rápida e fácil

VERSÁTIL
A WAP Eco Smart 2200 
também pode ser utilizada de 
forma tradicional conectada a 
uma mangueira de jardim.



APLICADOR DE 
DETERGENTE
Acompanha aplicador de detergente 
para facilitar a limpeza do dia a dia.

Além disso, possui lança com bico 
regulável para ajustar o nível de saída da água 

para a ocasião que precisar.

Jato Concentrado Jato Leque



DESIGN MODERNO E COMPACTO
Incrível design compacto e moderno com alças que facilitam o transporte. 

A WAP Eco Smart 2200 é ideal para uma faxina sustentável, além de 
proporcionar mais economia enquanto cuida do nosso planeta!



ECONOMIZE COM A WAP

ECO SMART 2200
Poupe até 80% de água em relação às 

mangueiras tradicionais.

Conteúdo da Caixa

1 Pistola de alta pressão com trava de segurança.

1 Lança com bico regulável (leque e concentrado).

1 Mangueira de alta pressão de 5 metros.

1 Engate rápido.

1 Aplicador de detergente com conexão rápida.

1 Agulha de limpeza do bico.

Componentes

Bomba axial com cabeçote de alumínio.

Pistões em aço inox.

Cabo elétrico de 5 metros.

Reservatório de 23 Litros.

Filtro para água de reúso.

Alça para Transporte.

Sistema Stop Total.



LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

WAP ECO SMART 2200

Wap tem que ser da

A melhor alternativa de limpeza 
sustentável.




