Swep Duo Levykehykset
Kaksipuolinen levykehys - palkittua muotoilua

75 cm

35 cm ja 50 cm

Käyttöalue:
Swep Duo on useasti palkittu kaksipuolinen moppijärjestelmä, joka on
suunniteltu taloudelliseen ja ergonomiseen siivoukseen.
Swep Duo sopii kaikkiin ympäristöihin, sairaaloista ja toimistoista hotelleihin ja ravintoloihin. Swep Duo soveltuu
myös erinomaisesti sekä pysty- että
tasopinnoille. Siivoat sillä helposti, ergonomisesti ja nopeasti lattiat, portaat,
seinät, pöytätasot ja muut laajat pinnat.
Swep Duo Plus Levykehys 35 cm
ja 50 cm soveltuu erinomaisesti myös
kohteisiin, joissa käsikosketusta likaiseen moppiin tulee välttää.
Tuotekuvaus/materiaali:
Kaksipuolinen, kevyt ja kestävä levykehys, joka puhdistaa tehokkaasti myös
kulmat ja mahtuu helposti kalusteiden
alle. Keskitetty 3D-nivel helpottaa työskentelyä ja mahdollistaa monenlaisten
pintojen siivouksen. Kehyksen kahvasta saa tukevan otteen, mikä helpottaa
mopin paikalleen laittamista.
35 cm ja 50 cm työleveydessä vipu
likaisen mopin poistamista varten.
Tekninen seloste: Valmistettu polypropyleenista.

Hyödyt asiakkaalle:
• Tehokkuus: Kaksipuolisella jörjestelmällä voidaan siivota enemmän
neliöitä samassa ajassa yksipuolisiin
verrattuna. Samalla moppien tarve
vähenee. Mopit ovat monipuolisia ja
soveltuvat sekä taso- että pystypinnoille ja kaikkiin käyttöympäristöihin.
Swep Duo levykehys soveltuu myös
Swep Single - järjestelmän mopeille
• Taloudellisuus: Kaksipuolisessa
moppijärjestelmässä siivous on
nopeampaa ja moppeja tarvitaan
vähemmän. Näin ollen käyttökulut,
alkuinvestointi ja moppien käsittelykulut käytössä ovat pienemmät.
• Ergonomia: Ergonomisesta ja innovatiivisesta suunnittelustaan useasti
palkitut Swep Duo levykehykset ovat
erittäin kevyitä, mikä vähentää kehon
kuormitusta. Levykehykset soveltuvat
myös sekä taso- että pystypinnoille,
mikä mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.
• Hygienisyys: 35 cm ja 50 cm työleveyden Swep Duo Plus Levykehykseen on lisätty vipu, jonka avulla
likainen moppi on mahdollista poistaa kehyksestä ilman käsikosketusta
parhaan mahdollisen hygienian varmistamiseksi.

Käyttö:
Swep Duo levykehys sopii sekä Swep
Duo - että Swep Single - järjestelmien
mopeille.
35 cm ja 50 cm leveän Swep Duo
Plus Levykehyksen vipu poistaa mopin
kehyksestä helposti ilman käsikosketusta likaiseen moppiin. Nosta kehys
pyykkisäkin ylle, käännä vivusta ja likainen moppi putoaa säkkiin.
Puhdista levykehys pyyhkimällä huolellisesti aina käytön jälkeen.
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143062

Swep Duo Plus Levykehys (poistovipu)

Harmaa

35

1

10
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Swep Duo Plus Levykehys (poistovipu)

Harmaa

50

1

10

116868

Swep Duo Levykehys
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1
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