Mop płaski typu Speedy mikrofibra 40 cm
kod produktu: 352589
kategoria: Kategorie produktów > Sprzęt do sprzątania > Stelaże i mopy

Producent: Clean
Cena netto: 12,70 zł
Cena brutto: 15,62 zł
Opcje produktu:

Wszechstronny mop z chłonnymi włóknami mikrofibry dla
kijów Speedy
Wymiary: 40 cm
Kolor: biały
Włókno: mikrofibra
Skład: poliester
Ścieralność: 3%
Mocowanie: za pomocą obustronnych uszu z dwoma dziurkami
Przystosowany do uchwytów płaskich kieszeniowych typu Speedy
Przeznaczony do mycia na mokro i sucho
Suszyć maksymalnie w temperaturze do 50ºC
Prać w temperaturze do 95ºC. Nie używać środków zmiękczających, wyprać przed
pierwszym użyciem

Mop płaski typu Speedy to przystosowany do intensywnej eksploatacji i pozwalający zachować
najwyższy poziom higieny profesjonalny produkt do sprzątania, zaprojektowany z myślą o
skutecznym czyszczeniu szerokiego zakresu różnorodnych powierzchni, wśród których wyróżnić
można między innymi panele podłogowe, gres, ceramikę oraz kamień naturalny i sztuczny.
Dzięki kompatybilności ze specjalnymi stelażami CleanPRO Speedy, stworzonymi dla największej
wygody codziennego mycia pomieszczeń i korytarzy, mop ten można obsługiwać bezdotykowo,
co znacząco wpływa nie tylko na efektywność pracy, ale też pozwala zachować najwyższe
standardy czystości i higieny. W połączeniu z doskonale wchłaniającymi wilgoć i brud włóknami z
mikrofibry powoduje to, że produkt ten jest uniwersalnym i znacząco zwiększającym wydajność
rozwiązaniem sprawdzającym się w biurach, domach, a nawet w placówkach oświatowych i
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innych publicznych instytucjach.

Zalety mopa płaskiego CleanPRO Speedy
Bezdotykowa obsługa
Wysoka chłonność
Wszechstronność
Przystosowanie do prania

Odbiorcy uniwersalnego mopa z włóknami z mikrofibry
Biura
Domy
Hotele
Placówki oświatowe

CleanPRO oferuje szeroką gamę produktów do profesjonalnego
czyszczenia pomieszczeń

Wykorzystująca najwyższej jakości materiały do tworzenia wyspecjalizowanych produktów,
projektowanych specjalnie z myślą o profesjonalnych firmach sprzątających, należąca do
działającej w Polsce i poza jej granicami Grupy Impel, marka CleanPRO znana jest z
pozwalających zachować nieskazitelną czystość w każdych warunkach materiałów
eksploatacyjnych, detergentów oraz środków ochrony osobistej. Co przy tym istotne,
przeznaczona nie tylko do łazienek, ale też do kuchni i wszelkiego rodzaju powierzchni w
domach, hotelach, magazynach i zakładach przemysłowych, chemia gospodarcza, jest doskonale
uzupełniana przez bogaty asortyment akcesoriów i sprzętu do sprzątania, wśród którego na
szczególne wyróżnienie zasługują liczne modele wózków do sprzątania, mopów, ścierek, gąbek
oraz rękawic.
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