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MOPY I MYJKI

Uchwyt

Mop

Rękojeść

Mopy
- Nieoceniona pomoc do mycia podłogi 

i ścian.

- Można używać na sucho jak i na mokro.

- Ich łatwe zastosowanie spopularyzowało je
wśród profesjonalnych firm jak 
i w domach.

- Poszczególne typy mopa różnią się 
zastosowanym materiałem. Aby zyskać pełną
funkcjonalność należy mop 
doposażyć w plastikowy uchwyt 
(Typ: 6756) i lekką rekojeść (Typ: 6755).

Mop
Typ: 4766 

- 70% poliester, 30% wełna. 

Mop
Typ: 6757

- 70% poliester, 30% wełna.

- Włókna mopa na całym 
obwodzie.

Mop
Typ: 4767 

- Składa się z trzech rodzajów
materiału: mikrowłókien, 
wełny i poliestru.

- Innowacyjny system dla 
wiekszej czystości i higieny.
Zewnętrzna część z
mikrowłókien lepiej czyści
powierzchnię 
i lepiej zbiera brud. Wewnętrzne
włokna wełny i poliestru lepiej
suszą powierzchnię.

Mop
Typ: 4768

- W całości wykonany
z mikrowłókien. 85% poliester, 
15% poliamid. 

- Idealny do czyszczenia mocno
zabrudzonych powierzchni.
Dzięki specjalnej strukturze
mikrowłókien, zwiększona 
jest chłonność wody i środków
czystości.

Uchwyt mopa  Typ: 6756   

- Plastikowy uchwyt umożliwia
dzięki specjalnemu systemowi,
szybkie i pewne mocowanie
mopa.

- Elastyczny przegub rękojeści
umożliwia pracę we 
wszystkich kierunkach.

Rękojeść mopa  Typ: 6755  

- Lekka, dwuczęściowa, 
chromowana rękojeść 
z plastikowym uchwytem.

- Prosta w mocowaniu do
uchwytu mopa (Typ: 6756). Wycieraczka   Typ: 4770

- Profesjonalna wycieraczka do mokrych okien. Uchwyt rękojeści 
z plastiku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej i gumy. Wyrób jest 
w całości odporny na rdzę.

- Dzięki miękkiej i elastycznej gumce następuje szybkie zbieranie
wody zamiast czasochłonnego wycierania. W kombinacji 
z teleskopową rękojeścią możemy wyraźnie rozszerzyć dostępną
powierzchnię (Typ: 4771 lub Typ: 4772).

Rękojeść teleskopowa
Typ: 4771

Typ: 4772

- Aluminiowa, teleskopowa rękojeść z gumowym uchwytem.
Dzięki blokadzie można rękojeść zablokować w pożądanej 
długości. Zakończona gwintem do mocowania wycieraczek 
lub myjek okien. Charakteryzuje się niską wagą i całkowitą 
odpornością na rdzę.

Myjka do okien   
Typ: 4769  

- Plastikowy uchwyt z wymienną
wkładką który się używa się do mycia
okien wodą. Ogranicza kontakt rąk ze
środkami myjącymi.

- W kombinacji z teleskopową rękojeścią
wyraźnie rozszerza dostępną 
powierzchnię (Typ: 4771 lub Typ: 4772).

Stosowany do max. temperatury 90 °C z użyciem standardowych środków czystości. 
Nie stosować z kwasami i chlorem.
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szerokość robocza 35 cm250 g

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

2 x 3 m = 6 m1600 g

szerokość robocza 35 cm

185 g

długość 140 cm, 
Ø 22 mm

660 g

wymiary uchwytu 40 x 11 cm

580 g
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