
Single & Duo Mop Systems

Ιδανικό για το αποτελεσματικό
υγρό σφουγγάρισμα
Οφέλη
• Ανθεκτικό
• Έύκολο στη διαχείριση
• Ασφαλές & υγιεινό

Πλεονεκτήματα
• Ανθεκτική κατασκευή
• Έλαφρύ
• Χρωματική κωδικοποίηση

Το σύστημα TASKI Duo Mop περιέχει εργαλεία και αξεσουάρ 
υψηλής ποιότητας για το υγρό σφουγγάρισμα. Χάρη
στην ανθεκτική του κατασκευή, το σύστημα προσφέρει
μέγιστη αντοχή.

Σύστημα TAKSI Duo Mop
Σχεδιασμένο για τον αποτελεσματικό υγρό καθαρισμό όλων 
των μεσαίων και μεγάλων περιοχών. Τα πλαίσια του καροτσιού 
μπορούν να μεταφέρουν δύο κουβάδες με χρωματική 
κωδικοποίηση. Το σύστημα με δύο κουβάδες (duo bucket) 
επιτρέπει το διαχωρισμό του καθαρού με το βρώμικο νερό.

Στίφτης TASKI
Ο ανθεκτικός στίφτης έχει σχεδιαστεί για το εύκολο και πλήρες 
στύψιμο της σφουγγαρίστρας.

Κρόσσια σφουγγαρίστρας TASKI
Τα υψηλής ποιότητας κρόσσια της σφουγγαρίστρας εγγυώνται 
μέγιστη απορρόφηση σε απαλές και σκληρές επιφάνειες.
Η χρωματικά κωδικοποιημένη ετικέτα απλοποιεί την επιλογή
της σφουγγαρίστρας για χώρους με ειδικές απαιτήσεις 
καθαρισμού και υγιεινής. Η σφουγγαρίστρα TASKI με κρόσσια 
είναι διαθέσιμη σε μέγεθος των 450 g.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό πλαισίου μεταφοράς PP, Fe, Alu Χρώμα πλαισίου μεταφοράς Γκρι

Υλικό κουβάδων PP Χρώμα κουβάδων Κόκκινο & Μπλε

Υλικό στίφτη PP, Fe, Alu Χρώμα στίφτη Γκρι

Συσκευασία Συσκευασία Κωδικός

Καρότσι TASKI Duo Bucket
(περιλαμβάνει πλαίσιο για δύο κουβάδες, λαβή 
χειρισμού, στίφτη, κουβά 15 L κόκκινο, κουβά 
15 L μπλε, και βίδες για τη συναρμολόγηση)

1 τεμ. 7518867

Κεφαλή  Σφουγγαρίστρας TASKI Duo Mop 1 τεμ. 7506410

Σφουγγαρίστρα TASKI Duo Mop 450 g 5 τεμ. 7511246

Τηλεσκοπικό Κοντάρι TASKI Vario 1 τεμ. 7523259

Πρόσθετα Εξαρτήματα

Το σύστημα TASKI Duo Mop περιλαμβάνει τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα:
 • Προσαρμογέας για στύψιμο πανιών TASKI Duo Mop – συμβατός με τα κοντάρια TASKI
 • Κοντάρι TASKI Vario - Προσαρμόζεται στο κατάλληλο ύψος εργασίας για κάθε χρήστη
 • Σήμα Ένδειξης Κινδύνου Diversey – Για αποφυγή ατυχημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σφουγγαρίστρες TASKI, ανατρέξτε στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος.

*
*
*

*Σημειώστε ότι η Κεφαλή σφουγγαρίστρας TASKI Duo Mop, η Σφουγγαρίστρα TASKI Duo Mop 450gr & το Τηλεσκοπικό Κοντάρι TASKI Vario δεν 
περιλαμβάνονται στο βασικό Σετ του Καροτσιού TASKI Duo Bucket και θα πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά. Όμως τα παραπάνω προϊόντα 
συμπληρώνουν συνολικά την ορθή λειτουργία του συστήματος. 




