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ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Държач

Моп

Дръжка

Мопове
- Отличен помощник при почистване на подове

и стени.

- Може да се използва както за сухо, така 
и за мокро почистване. 

- Лесната му употреба разпространи 
тази система не само сред професионалните
фирми, но и в домашни условия.

- Отделните модели на мопа се различават по
употребения материал. За да получите
функционален комплект е необходимо да
оборудвте мопа с пластмасов държач (тип:
6756) и лека дръжка (тип: 6755).

Моп
Тип: 4766

- 70% полиестер, 30% вълна. 

Моп
Тип: 6757  

- 70% полиестер, 30% вълна.

- С влакна от всички страни.

Моп
Тип: 4767

- Съставен от три вида влакна:
Микрофибър, вълна,
полиестер.

- Иновативна система за 
по-висока дезинфекция 
и чистота. Външната част от
микрофибър по-добре чисти
повърхността и събира
боклука.
Вътрешните влакна от вълна 
и полиестер лъскат и сушат
повърхността. 

Моп
Тип: 4768

- Изцяло изработен от
микрофибър. 85%
полиестер, 15% полиамид.

- Идеален за отсраняване на
прах, сухи, мокри и мазни
мърсотии. Не оставя петна.
Благодарение на
специалната структура на
микрофибъра се повишава
абсорбацията на течности 
и почистващият ефект.

Държач Тип: 6756  

- Пластмасов държач, с чиято
помощ бързо и здраво може 
да се захване всеки от
предлаганите модели мопове.
Захващането е решено чрез
високоподвижна става, което
позволява максимална
маневреност във всички
посоки. 

Почистваща стирка   Тип: 4770

- Професионална стирка за мокри прозорци. Държачът 
е изработен от пластмаса, останалите части - от стомана и гума.
Продуктът е изцяло устойчив на ръжда.

- Благодарение на меката и прилепваща, плътно почистваща
гума е достатъчно да се изтрие мястото само веднъж. 
В комбинация с телескопичната дръжка може да се увеличи
съществено почистената площ (тип: 4771 или тип: 4772).

Телескопична дръжка
Тип: 4771

Тип: 4772

- Алуминиева телескопична дръжка с пластмасова ръкохватка. 
С помощта на пластмасовите застопорители можете да фиксирате
дръжката на желаната дължина. Завършва с евро резба, което
позволява да се използва с всякакви модели мопове и стирки за прозорци.
Отличава се с изключително ниско тегло и устойчивост на ръжда.

Моп за прозорци Тип: 4769  

- Пластмасов държач със свалящо се
покритие, който се използва за
почистване на прозорци на мокро.
Замества употребата на
традиционната гъба. Ограничава
допира на ръката със замърсените
почистващи препарати. 

- В комбинация с телескопичната
дръжка може да се увеличи
съществено почистената площ 
(тип: 4771 или тип: 4772).

Препоръчва се за употреба при максимална температура 90 °С със стандартни
почистващи препарати. Да не се използва с киселина и хлор.

Дръжка   Тип: 6755 

- Лека хромирана дръжка от
две части с пластмасова
ръкохватка. 

- Лесно се поставя на
пластмасовия държач 
на мопа (тип: 6765).
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работна ширина 35 см250 г

2 x 1,25 м = 2,5 м700 г

2 x 3 м = 6 м1600 г

работна ширина 35 см

185 г

дължина 140 см,
Ø 22 мм

660 г

размери на държача 
40 х 11 см

580 г
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