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Mop
Typ: 4766

- 70 % polyester, 30 % vlna. 

Mop
Typ: 6757

- 70 % polyester, 30 % vlna.

- Vlákna mopu po celém obvodu.

Mop
Typ: 4767

- Složení ze tří druhů materiálů:
mikrovlákno, vlna, polyester.

- Inovativní systém pro vyšší
desinfekci a čistotu. Vnější část
z mikrovlákna lépe čistí povrch
a sbírá nečistoty. Vnitřní
vlákna z vlny a polyesteru leští
a suší povrch.

Mop
Typ: 4768

- Kompletně vyroben 
z mikrovlákna. 85 % polyester,
15 % polyamid. 

- Ideální na odstranění prachu,
suchých, mokrých a mastných
nečistot. Nezanechává skvrny.
Díky speciální struktuře
mikrovlákna je zvýšena
absorpce kapalin a čistící
účinek.

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Držák

Mop

Násada

Mopy
- Velice šikovný pomocník pro úklid podlah i stěn. 

- Lze využít jak za sucha, tak i za mokra. 

- Jeho snadné využití rozšířilo tento systém jak 
u profesionálních firem, tak i v domácnostech. 

- Jednotlivé typy mopů se dělí použitým
materiálem. K získání funkční sady je nutné mop
vybavit plastovým držákem mopu (Typ: 6756) 
a lehkou násadou (Typ: 6755).

Držák mopu
Typ: 6756

- Plastový držák umožňující
díky speciálnímu systému
rychle a pevně uchytit
kterýkoli z nabízených mopů.
Kloubové uchycení držáku
násady umožňuje max.
manévrovatelnost do všech
stran. 

Násada mopu
Typ: 6755

- Lehká chromová dvoudílná
násada s plastovou rukojetí.

- Snadno uchytitelná 
do plastového držáku 
mopu (Typ: 6756).

Čistící stěrka   Typ: 4770

- Profesionální stěrka na mokrá okna. Držák násady z plastu. 
Ostatní z nerez oceli a gumy. Výrobek je kompletně odolný rzi.

- Díky jemné a přilnavé stírací gumě postačuje sušené místo setřít
pouze jednou. V kombinaci s teleskopickou násadou lze výrazně 
rozšířit čištěnou plochu (Typ: 4771 nebo Typ: 4772). 

Teleskopická násada
Typ: 4771

Typ: 4772   

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukojetí. Pomocí 
plastových aretací lze násadu zafixovat v požadované délce. 
Ukončena euro závitem k upevnění na jakýkoli čistič oken nebo
čistící stěrku oken. Vyznačuje se velice nízkou hmotností
a kompletní odolností proti rzi.

Čistič oken   
Typ: 4769

- Plastový držák se snímatelným
návlekem, který je využíván k čištění
oken mokrou metodou. Nahrazuje
používání tradiční houby. Zamezuje
dotyku rukou se zašpiněnými mycími
prostředky. 

- V kombinaci s teleskopickou
násadou lze výrazně rozšířit čištěnou
plochu (Typ: 4771 nebo Typ: 4772). 

Doporučeno do max. teploty 90 °C s využitím standardních čistících prostředků na textilie.
Nepoužívat s kyselinou a chlorem.
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rozměry držáku 40 x 11 cm

580 g

délka 140 cm, Ø 22 mm

660 g

pracovní šíře 35 cm

185 g

pracovní šíře 35 cm250 g

2 x 1,25 m = 2,5 m700 g

2 x 3 m = 6 m1600 g
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