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Quick‘n Dry
Svampeklud på rulle til det professionelle køkken

Anvendelsesområde
Quick’n Dry er perfekt til aftørring og
rengøring, både til anvendelse i det
professionelle køkken og ude i restau-
ranten.

Produktbeskrivelse
samme materiale som de traditionelle
Wettex klude - 1/3 bomuld og 2/3 cellulose.
De ekstra lange bomuldsfibre giver både en 
slidstærk men samtidig en blød og smidig 
klud. Kombinationen mellem fibrene og 
porerne giver en maksimal sugeevne – 15 
gange sin egen vægt.
Quick’n Dry leveres i en 10 m rulle og  
anvendes nemmest med en Rulle Dispenser 
som nemt kan monteres på væggen eller  
på Origo vognen.

Kundefordele
 Effektiv - Quick’n Dry sparer tid både 

takket være dens overlegen sugeevne og 
idet den er let at skylle ud og vride. Den 
giver et tørt og rent resultat på en og 
samme gang.

 Praktisk - Altid klar til brug – hiv ud og 
riv.

 Ergonomisk - kludene har lav friktion, høj 
sugeevne og smidighed.

 Miljø - Quick’n Dry er et rent natur-
produkt som er biologisk nedbrydelig. 
Fremstillingen er klorfri og farverne som 
anvendes er vandbaseret. Kluden kan 
anvendes en enkelt gang eller vaskes op 
til 95° C og anvendes igen.

Instruktion Quick’n Dry
1. Træk kluden ud af dispenseren frem
til den ønskede længde.
2. Riv kluden af.
3. Gennemfugt og vrid kluden.
4. Fold kluden og tør. Hvis overfladen
er meget våd, lægges kluden plant
og lad den suge væsken op.
5. Skyl og vrid kluden.

Rulle Dispenser
Monteres på væg med skruer eller på
Origo vogn med 2 clip beslag.
Kan også anvendes til MicroRoll.

Art. nr. Navn Farve Størrelse cm Antal stk/pk Antal pk/karton

145631 Quick’n Dry Gul 25 x 1000 1 4

100145 Quick’n Dry Blå 25 x 1000 1 4

129459 Rulle Dispenser 1 4
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