Baudoin Wash Systems b.v. is continue bezig met nieuwe ontwikkelingen, technieken en innovaties op het
gebied van glas- en gevelreinigingsinstallaties. Bij Baudoin staat de vraag uit de markt centraal, waardoor alle
producten voor én door de schoonmaak industrie worden ontwikkeld. Met 25 jaar ervaring in de
schoonmaakbranche en sinds 2003 actief op de markt, nationaal en internationaal, als producent van diverse
was systemen, biedt Baudoin een antwoord en oplossing op ieder probleem!
De producten van Baudoin Wash-Systems b.v. worden in eigen werkplaats vervaardigd en geassembleerd.
Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van onze producten continue waarborgen. Door de korte lijnen binnen ons
bedrijf en dealer netwerk zijn wij in staat om snel, vakkundig en flexibel te communiceren naar onze klanten.
Naast onze 100% custom made producten hebben wij het afgelopen jaar ook een lijn opgebouwd met een
product range welke in elke aanhangwagen of bedrijfswagen als pakket in te bouwen is. Indien uw wensen
verder gaan als in deze brochure beschreven staan, kan Baudoin of een van haar dealers, met u persoonlijk
een maatwerk product ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoge- en lage druk combinatiesystemen,
chemie injecteersystemen inbouw van grote vrachtwagen, hoog werkers of systemen compleet met op water
roterende wasborstel
Kortom: Iedere wens kan bij ons worden ingevuld.
Waarom Baudoin?
* Hoge kwaliteit *Betrouwbaarheid
*Flexibel
*Leverancier van een totaal concept
*Ergonomisch
*Innovatief

Baudoin Aqua Force Pure Water Unit
Baudoin produceert en ontwikkeld al sinds jaar en dag zelf zijn zuiver water units. Om elke klant een passende
oplossing te kunnen bieden hebben wij een breed assortiment op het gebied van mobile of vast units. Deze
Units zijn uit te voeren van 160 liter tot 2000 liter per uur. Omdat zuiver water immers het belangrijkste is om
een streeploos en glansrijk resultaat te behalen heeft Baudoin echter alleen voor de beste materialen gekozen
om zo een continue hoge kwaliteit water te kunnen leveren. Daarbij komt dat deze 100% self operating
machines eenvoudig te bedienen zijn en weinig onderhoud nodig hebben.
SMA200 Baudoin Aqua Force Smart 200
De kleinste water unit in onze product range. Inzetbaar voor kleine project
-160 liter puur water productie per uur
-Zonder computer
-RVS frame 75x38x38 met 2 wielen en
-geïntegreerd water filter
handvat

BAFC250 Baudoin Aqua Force compact 250
De kleinste vol automatische water unit in onze product range. Te plaatsen op ieder
bestaande systeem of op te bouwen in bedrijfsruimtes
-200 liter puur water productie per uur
-met computer
-RVS frame 75x38x59
-geïntegreerd water filter
-flow meter
BAFC500 Baudoin Aqua Force compact 500
Deze vol automatische water unit is voor diegene we graag veel water tot zijn beschikking
heeft. Te plaatsen op ieder bestaande systeem of op te bouwen in bedrijfsruimtes
-400 liter puur water productie per uur
-met computer
-RVS frame 75x38x59
-geïntegreerd water filter
-flow meter
-voor druk pomp
BAFCM250 Baudoin Aqua Force compact 250
De kleinste vol automatische water unit in onze product range. Deze unit is uiterst geschikt als
een mobile oplossing op daken, havens, trein stations etc.
-200 liter puur water productie per uur
- geïntegreerd water filter
-RVS frame 75x38x130
- RVS haspel inclusief 70meter slang
-flow meter
- met computer
- Transport kit: 4 wielen & handvat
BAFCM500 Baudoin Aqua Force compact 500
Deze vol automatische water unit is voor diegene we graag veel water tot zijn beschikking
heeft. De unit is uiterst geschikt voor 2 personen als een mobile oplossing op daken, havens,
trein stations etc.
-400 liter puur water productie per uur
- geïntegreerd water filter
-RVS frame 75x38x130
- RVS haspel inclusief 70meter slang
-flow meter
- met computer
- Transport kit: 4 wielen & handvat
- voor druk pomp
BAFCOM500 Baudoin Aqua Force Combi Mobiel 500
Deze vol automatische water unit is voor diegene we graag veel water tot zijn beschikking
heeft en d.m.v. het 80 liter buffertank je en zware pomp ook nog druk heeft. De unit is uiterst
geschikt voor 2 personen als een mobile oplossing op daken, havens, trein stations etc.
-400 liter puur water productie per uur
- RVS haspel inclusief 70meter slang
-RVS frame 75x63,5x130
- Transport kit: 4 wielen & handvat
-flow meter
- voor druk pomp
- met computer
- druk pomp
-geïntegreerd water filter
- buffertank
BAFCOM500 Baudoin Aqua Force compact 500 Vast:
Deze vol automatische water unit heeft een mooi gesloten design waarin alle fase van filtratie
verwerkt zijn. Deze unit kan in elke bedrijfshal of op bedrijfspanden geplaatst worden.
-400 liter puur water productie per uur
- geïntegreerde filters
-RVS frame 70x80x190
- diverse druk pompen

Carbo Clean Pole
Baudoin biedt u een ruime keuze aan professionele reinigingssystemen, die u als klant helpen bij de bewassing
van glas en gevel oppervlakten. Met behulp van een van de onderstaande systemen, wordt u in staat gesteld
om eenvoudig glas, gladde gevel beplating, zonnepanelen, etc. te bewassen. Er bestaat de keuze uit 1 of 2
persoonssystemen, uitgevoerd met een zuiver water installatie en/of warm water installatie. Al onze systemen
zijn opgebouwd met een speciaal ontworpen tank s welke schommelen van het water tegen gaan. Daarnaast
zitten deze tanken opgesloten in solide rvs frames waarop alle elektra, pompen en haspels aan bevestigd
zitten. Onderstaande units zijn vrijwel in elke voertuig in te bouwen.

CCP660
Carbo Clean Pole inbouw systeem 660 liter
3 tanks á 220 liter in RVS frame
1 RVS haspel inclusief 120 meter slang
1 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling

CCP660RO
Carbo Clean Pole inbouw systeem 660 liter
3 tanks á 220 liter in RVS frame
1 RVS haspel inclusief 120 meter slang
1 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling
Baudoin Aqua Force puur water Unit 250

CCP660ROM
Carbo Clean Pole inbouw systeem 660 liter
3 tanks á 220 liter in RVS frame
1 RVS haspel inclusief 120 meter slang
1 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling
Baudoin Aqua Force puur water Unit 250
Aqua Heating Unit M inclusief 40 liter diesel tank

CCP660
CCP880
Carbo Clean Pole inbouw systeem 880 liter
4 tanks á 220 liter in RVS frame
2 RVS haspel inclusief 120 meter slang
2 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling

CCP880RO
Carbo Clean Pole inbouw systeem 880 liter
4 tanks á 220 liter in RVS frame
2 RVS haspel inclusief 120 meter slang
2 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling
Baudoin Aqua Force puur water Unit 250

CCP880ROM
Carbo Clean Pole inbouw systeem 880 liter
4 tanks á 220 liter in RVS frame
2 RVS haspel inclusief 120 meter slang
2 pomp 10 bar met 12V waterhoeveelheidregeling
Baudoin Aqua Force puur water Unit 250
Aqua Heating Unit M inclusief 40 liter diesel tank

CCP220E

CCP220E
Carbo Clean Pole 220 liter tank welke aan bovengenoemde skits
gekoppeld kan worden voor meer water volume.
CCPE210
Carbo Clean Pole elektra groep. Deze dient op alle bovenstaande
tanksystemen toegepast te worden
batterij 210 AH, 12 volt, in PE box
- lader 25Ah, 12V
Stroom groep bestaande ui: 2 stopcontacten/zekeringen
10 meter stroomkabel

Carbo Clean Pole Stelen
Baudoin Wash-Systems b.v. heeft in 2003 een eigen ergonomische wassteel ontwikkeld.
Er bestonden voorheen alleen zware, moeilijk te hanteren uitschuifstelen, welke veel irritaties veroorzaakte
binnen de branche. Het assortiment van Baudoin bevat een 150 cm en 170 cm carbon steel, die in losse delen
van respectievelijk 1,5m tot 13,5m op te bouwen zijn. Voordelen van deze steel ten opzichte van andere stelen
zijn het gewicht, de vorm, stijfheid, materiaal, easy connect systeem waardoor de steel eenvoudig en snel is te
verlengen. Kortom de beste steel welke te op de markt te verkrijgen is.
Ook bieden wij een geruime hoeveelheid standaard borstels met of zonder vensterbank borstel aan. Doordat
Baudoin alles in eigen beheer vervaardigt, kunnen wij u ook altijd voorzien in maatwerk borstels.

CCP35TL6
Carbo Clean pole Trend Line 35 set 6:
-3 stelen met een lengte van 150cm
-1 steel van 120cm met rubber beschermdop
-1 borstelkop compleet met borstel 28cm
-werkslang 10 meter

CCP35TL6
Carbo Clean pole Trend Line 35 set 9:
-5 stelen met een lengte van 150cm
-1 steel van 120cm met rubber beschermdop
-1 borstelkop compleet met borstel 28cm
-werkslang 10 meter

CCPL28W
Carbo Clean Pole borstel 28cm breed
CCPL25WS
Carbo Clean Pole borstel 28cm breed met
vensterbank borstel
CCPL20W
Carbo Clean Pole borstel 20cm breed
CCPL20B
Carbo Clean Pole borstel 20cm breed Soft

CCP45TL83
Carbo Clean pole Trend Line 45 set 8,3:
-4 stelen met een lengte van 170cm
-1 steel van 120cm met rubber beschermdop
-1 borstelkop compleet met borstel 28cm
-werkslang 15 meter
CCP45TL134
Carbo Clean pole Trend Line 45 set 13,4:
-7 stelen met een lengte van 150cm
-1 steel van 120cm met rubber beschermdop
-1 borstelkop compleet met borstel 28cm
-werkslang 15 meter

Borstelkoppen voor Carbo Clean Pole
Trend Line 35 & Trend Line 45

Trend 35: CCP25D35
Trend 45: CCP25D45
Doodlebug padhouder

Trend 35: CCP28WS35
Trend 45: CCP28WS45
Glaswas borstel inclusief
vensterbankborstel

Trend 35: CCP28VDW35
Trend 45: CCP28VDW45
Damwandborstel 28cm
verticaal

Trend 35: CCP28W35
Trend 45: CCP28W45
Glaswas borstel exclusief
vensterbankborstel

Trend 35: CCP28HDB35
Trend 45: CCP28HDB45
Damwandborstel 28cm
horizontaal

Indoor Clean Pole:
Baudoin Wash-Systems heeft als eerste op de markt in 2005 een Indoor glasbewassing oplossing ontwikkeld
welke inmiddels wereldwijd de markt heeft veroverd en winnaar is van diverse innovation awards. Dit Indoor
was systeem welke verlengbaar is tot 10 meter is de oplossing voor het reinigen van moeilijk bereikbare
plekken maar ook voor regulier glas. Door de jaren heen hebben we een aantal extra hulpstukken ontwikkeld
waardoor het Indoor systeem nog diverse is in te zetten. Verschillende toepassingen kunnen zijn: Glas,
natuursteen, rvs, spiegels, aluminium plafonds etc.

ICP35K150
Indoor Clean Pole Trend Line 150cm
verlengbaar 10 meter.
-Leren ruim 130cm
-Batterij met led indicator
-Lader
-pomp 12 volt
-fles 500ml voor zuiver water
-10 glas pads
- extra zak voor glas pads

ICP35V150
Indoor Clean pole
Trend Line 150cm met
slang en koppelingen

ICPGM26
Indoor Clean Pole
blauw glas pads
26 cm.

ICPMP26
Indoor Clean Pole
multi pads heavy duty
26cm

ICPVT170
Indoor Clean Pole
draagtas

