
VENTILATIEKANALEN 
REINIG JE VOORTAAN MET MOBBIT
grondig en efficiënt



MOBBIT, HET EERSTE SYSTEEM DAT VENTILATIELEIDINGEN HELEMAAL ZUIVERT  
De MOBBIT is een innovatieve uitvinding die, op basis van een bicomponente 
microvezel, ventilatieleidingen al dweilend helemaal zuivert. Ook voor de 
reiniging van grondbuizen en andere kanaalsystemen is de MOBBIT een nuttig 
instrument. A-priori, de onderneming achter MOBBIT, patenteerde deze 
innovatieve uitvinding die op basis van een bicomponente microvezel als eerste 
systeem ventilatieleidingen al dweilend helemaal zuivert. 

WAAROM IS MOBBIT ONMISBAAR?  
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de mechanische ventilatie in een huis 
binnen 2 jaar nog maar een rendement heeft van 50%. Door de hoeveelheid stof 
die in de kanalen en de afzuigunit blijft zitten gaat het rendement snel achteruit 
waardoor bacteriën en ziektekiemen in huis worden verspreid. Niet onderhouden 
ventilatiekanalen vormen een gevaar voor de gezondheid en kunnen aanleiding 
geven tot onaangename geuren in woningen en appartementen. Ook de capaciteit 
en de werking van het verluchtingssysteem boet in aan effectiviteit en efficiëntie 
door de opgestapelde vervuiling in de leidingen. Mogelijk gevolg? Een ongezonde 
leefsituatie en een toename van energiegebruik en geluidsoverlast.

“De ontwikkeling van MOBBIT kwam er op verzoek van tal van mensen die zich 
terecht vragen stelden bij de reiniging van hun verluchtingssysteem. Ons revolutionair 
hulpmiddel biedt nu een efficiënt antwoord.”

SPAAR UW TIJD … 
MOBBIT neemt al uw zorgen als 
installateur weg. Letterlijk én 
figuurlijk. Nooit meer sleuren met 
grote stofzuigers en kabelhaspels 
die te veel plaats innemen in 
de bestelwagen. Gedaan met 
ingewikkelde werkmethoden en 
uitgebreide handleidingen, iedereen, 
man of vrouw, kan de MOBBIT en de 
bijhorende koffer zonder problemen 
installeren in minder dan 5 minuten. 
Gedaan met leidingen door te zagen 
of kasten af te breken wat kan zorgen 
voor extra kosten.

…. ÉN KOSTEN 
Voor de voordelige kostprijs van de 
MOBBIT krijgt u bijzonder veel: veel 
tijdswinst, groot gebruiksgemak, 
gezonde luchtkwaliteit, tevreden 
klanten, zuivere ventilatiesystemen 
… Kortom, MOBBIT is een onmisbaar 
hulpmiddel in uw bestelwagen!

WAT IS MOBBIT?



SNEL EN EENVOUDIG GEBRUIK
MOBBIT reinigt ventilatiekanalen op de meest efficiënte en grondige wijze die 
met geen enkel ander systeem vergelijkbaar is. Reguliere systemen vandaag 
op de markt, borstelen de kanalen schoon en 
zuigen het losgekomen stof op. Deze methodes 
laten zonder twijfel nog vuil en bacteriën achter. 
Ze zijn omslachtig, tijdrovend en onaangenaam 
voor de huiseigenaar. MOBBIT onderscheidt 
zich van deze werkwijze omdat het als enige 
enkel water en detergent gebruikt. MOBBIT 
dweilt grondbuizen en binnenleidingen met 
water en zeep, van ventiel tot ventiel. Het 
gebruik is snel en eenvoudig. Resultaat? 
Verluchtingssystemen die echt zuiver  
en gezond zijn.
“Prijsbewust, zeer flexibel inzetbaar én eenvoudig  
in gebruik, dat is MOBBIT.”

Voor  Na



REVOLUTIONAIR HULPMIDDEL  
De MOBBIT ‘dweilt’ de ventilatiekanalen met een sopje van water en detergent. 
Het toestel, een volume bestaande uit synthetische noppen, maakt geen gebruik 
meer van borstels of ronddraaiende bewegingen en is dus niet belastend 
voor de leidingen. Dankzij de unieke en doordachte structuur kan MOBBIT 
buizensystemen van verschillende diameters reinigen. Het voortdurend contact 
tussen de MOBBIT en de kanaalwand garandeert dat het volledige wandoppervlak 
gereinigd achter blijft.  

HOE WERKT MOBBIT?

Om een ventilatiesysteem 
te reinigen, is de opbouw 
van het kanalennet 
bepalend. De diameters 
en de lengte van de 
verschillende leidingen 
bepalen het type MOBBIT. 
De systeemonderdelen van 
de MOBBIT zijn beschikbaar 
in verschillende maten, om 
aan ieders wens te voldoen. 

VENTILATIEKANALEN REINIGEN? SUPERSNEL KINDERSPEL!
Met behulp van een traditionele stofzuiger wordt een touw in het kanalennet 
getrokken. Dit touw hangt vast aan de MOBBIT die gedrenkt is in water en 
detergent. De MOBBIT wordt meermaals door de leiding getrokken tot het 
spoelwater van de MOBBIT helder achterblijft en al het vuil weg is.
De reiniging gebeurt van ventiel naar ventiel. Toezichtluiken zijn dus niet meer 
nodig en het demonteren van onderdelen van het leidingnet behoort  
tot de verleden tijd. 



DE KRACHT VAN MICROVEZELS
De MOBBIT-hoes is een bicomponente microvezel met een super reinigende 
oppervlakte, dankzij het capillair effect dat optreedt. Door de chemische splitsing 
van het materiaal ontstaat een exponentieel groot oppervlak waarover het 
mengsel van water en detergent het vuil kan opnemen. Dat is pas gemakkelijk!

MOBBIT & BUIZEN, DÉ PERFECTE MATCH! 
Wil je verluchtingssystemen die écht zuiver zijn zonder grote toestellen of uren 
werk? Bestel nu ook de MOBBIT! Stuur een mail naar info@mobbit.be of bel op het 
nummer +32 475 86 20 52. Je buizen zullen je dankbaar zijn! 
 
Ekkelgaarden 6Q  .  BE-3500 Hasselt  .  Tel. + 32 475 86 20 52  .  info@mobbit.be

• Noppenstructuur die doordringt in 
elke oneffenheid

• Grote flexibiliteit en beweeglijkheid 
in het binnenwerk

• Ring die centraal staat en zorgt voor 
een non-fixatie

• Speciale naad zonder verlies van 
noppen

• Ritssluiting rond het binnenwerk
• Sterkt geconfectioneerd geheel
• Grote densiteit van aantal noppen
• Verschillende diameters mogelijk
• Capillair effect van de noppen
• Dweilen versus borstelen 
• En dit voor een supervoordelige 

kostprijs!

DE MOBBIT SAMENGEVAT



SYSTEEMONDERDELEN

MOBBIT-hoes 
• Noppenstof: Microvezel 88% PE 

(polyester) -12% PA(polyamide) 
• Voeringsstof: 100% PE
• Rits: Zink legering
artikelnr diameter (mm) kleur
MH-200 200 blauw
MH-160 160 blauw
MH-100 100 blauw

MOBBIT-trektool 
Aluminium greep

artikelnr lengte (mm) Touwdiameter 
(mm)

MT-1 189 3 tot 6



MOBBIT-dop 
Kunststof deksel met aansluitstuk 
stofzuiger
artikelnr diameter (mm) kleur
MD-200 200 blauw

MD-160 160 blauw
MD-180 180 blauw

MD-125 125 blauw
MD-100 100 blauw

MOBBIT-brush 
Ronde borstel met PVC-kern en  
polyester borstelharen

artikelnr diameter (mm)
MB-200 130
MB-160 100

MOBBIT-draad 
Draad uit polyester met kern

artikelnr lengte (m) Touwdiameter 
(mm)

MTD-1 100 4
MTD-2 100 2

MOBBIT-sleutel 
Gesneden sleutel uit staal, verzinkt

artikelnr type
MS-1 getand
MS-2 schroef
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