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UPRATOVACIE PROSTRIEDKY

Držiak

Mop

Násada

Mopy
- Veľmi šikovný pomocník pre upratovanie podláh 

a stien.

- Je možné využiť ako za sucha , tak aj za mokra.

- Jeho ľahké využitie rozšírilo tento systém 
v profesionálnych firmách aj domácnostiach.

- Jednotlivé typy mopov sa delia použitým
materiálom. Na získanie funkčnej sady je nutné
mop vybaviť plastovým držiakom 
mopu (typ: 6756) a ľahkou násadou 
(Typ: 6755).

Mop
Typ: 4766   

- 70% polyester, 30% vlna. 

Mop
Typ: 6757  

- 70% polyester, 30% vlna.

- Vlákna mopu po celom obvode. 

Mop
Typ: 4767   

- Zloženie z troch druhov 
materiálov: mikrovlákno, vlna, 
polyester.

- Inovatívny systém pre vyššiu
dezinfekciu a čistotu. Vonkajšia
časť z mikrovlákna lepšie čistí
povrch a zbiera nečistoty.
Vnútorné vlákna z vlny
a polyesteru leštia a sušia
povrch.

Mop
Typ: 4768   

- Kompletne vyrobený 
z mikrovlákna, 85% polyester,
15% polyamid.

- Ideálny na odstránenie prachu,
suchých, mokrých a mastných
nečistôt. Nezanecháva škvrny.
Vďaka špeciálnej štruktúre
mikrovlákna je zvýšená
absorpcia kvapalín a čistiaci
účinok.Držiak mopu   Typ: 6756 

- Plastový držiak umožňujúci
vďaka špeciálnemu systému
rýchle a pevne uchytiť
ktorýkoľvek z ponúkaných
mopov. Kĺbové uchytenie
držiaku násady umožňuje
max. manévrovateľnosť do
všetkých strán. 

Násada mopu   Typ: 6755  

- Ľahká chrómovaná dvojdielna
násada s plastovou rukoväťou.

- Ľahko uchopiteľná do 
plastového držiaka mopu 
(Typ: 6756).

Čistiaca stierka   Typ: 4770  

- Profesionálna stierka na mokré okná. Držiak násady z plastu.
Ostatné z nerez ocele a gumy. Výrobok je kompletne odolný voči
hrdze.

- Vďaka jemnej a priľnavej stieracej gume postačuje sušené miesto
zotrieť len raz. V kombinácii s teleskopickou násadou je možné 
výrazne rozšíriť čistenú plochu. (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

Teleskopická násada
Typ: 4771

Typ: 4772

- Hliníková teleskopická násada s gumovou rukoväťou. Pomocou
plastových aretácií je možné násadu zafixovať v požadovanej dĺžke.
Ukončená euro závitom na upevnenie na akýkoľvek čistič okien alebo
čistiacu stierku okien. Vyznačuje sa veľmi nízkou hmotnosťou 
a kompletnou odolnosťou voči hrdzi.

Čistič okien   Typ: 4769   

- Plastový držiak s odnímateľným 
návlekom, ktorý je využívaný na 
čistenie okien mokrou metódou.
Nahrádza používanie tradičnej 
huby. Zamedzuje dotyku rúk so 
zašpinenými mycími prostriedkami.

- V kombinácii s teleskopickou násadou
je možné výrazne rozšíriť čistenú
plochu (Typ: 4771 alebo Typ: 4772).

Doporučené do max. teploty 90 °C s využitím štandardných čistiacich prostriedkov na 
textílie. Nepoužívať s kyselinou a chlórom.
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pracovná šírka 35 cm250 g

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

2 x 3 m = 6 m1600 g

pracovná šírka 35 cm

185 g

dĺžka 140 cm, Ø 22 mm

660 g

rozmery držiaku 40 x 11 cm

580 g

Zmeny technických špecifikácií a cien vyhradené. 
Katalógové ceny predstavujú nezáväzné ceny bez DPH.
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