MultiDuster

Hygiejnisk rengøring af sværttilgængelige områder
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Produktbeskrivelse:

Kundefordele:

MultiDuster-stativet er fremstillet af polypropylen med et
håndtag af polyoxymetylen.
MicroPlus-moppen er en mikrofibermoppe af polyester med en
bagside af polypropylen – Svanemærket. Tænk på miljøet og økonomien – vask ved lav temperatur rek. 60° og maks. 95°.

Let at komme til at rengøre sværttilgængelige overflader
Let at skifte form på stativet – bøj de forskellige led
Stabilt – holder formen under arbejdet – også ved hårdt tryk
Hygiejnisk – let at rengøre stativet
Passer til teleskopskaft – kan rengøre i op til 5 meters højde
MicroPlus-moppe – kortklippet mikrofibermoppe til
universalrengøring

Anvendelsesområde:
MultiDuster er en interiør- og radiatormoppe, der er udviklet
til nem rengøring af sværttilgængelige overflader, f.eks. smalle
passager bag radiatorer og højtplacerede overflader som lamper
og boghylder på en ergonomisk og hygiejnisk måde.
Den nye MultiDuster er leddelt og bøjes til en valgfri form:
U-formen rengør ventilationsrør og lampearmaturer hele vejen
rundt – og ikke kun ovenpå. Med en vinkel på 90° kommer du
nemt oven på eller under boghylder og skabe. Når stativet er lige,
kommer du let ud i de mindste hjørner og kroge. Stativet forbliver
i samme position, mens den anvendes. Og når du er færdig, kan
den rettes ud til lige position igen.
Til rengøring af boghylder højt oppe samt lampearmaturer m.m.,
kan håndtaget nemt forlænges med et teleskopskaft.
MultiDuster kan anvendes til det meste, også når der stilles
store krav til hygiejnen.

Art.nr.

Navn

151612
151719

Brugsvejledning:
MultiDuster har en unik mekanisme og kan bøjes til en valgfri form.
1. Tag fat i begge sider om det pågældende led, og bøj den
til en valgfri form. Stativet kan også bøjes, når moppen er
påsat.
2. Sæt moppen på stativet.
3. Før MultiDusteren over den område, der skal rengøres. Læg
ekstra tryk på håndtaget, når det er nødvendigt. Dette kan
gøres, uden at stativet ændrer form.
4. Bøj efter anvendelse stativet tilbage til lige position for
minimal opbevaring.
5. Tag hånd om dine redskaber – rengør stativet regelmæssigt.

Størrelse (cm)

Antal Stk/pk

MultiDuster Maxi stativ

66

1

10

MultiDuster Maxi MicroPlus mopp (CC)

50

1

20
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