
Mini Open for Jonmaster

Η επανάσταση στον επαγγελµατικό καθαρισµό
Το καρότσι TASKI Mini Open είναι ιδανικό για καθαρισµό µε 
ψεκασµό και νωπό καθαρισµό. Το καρότσι είναι εξοπλισµένο µε 
ό,τι χρειάζεται ο χρήστης. Τα πανιά, οι πανέτες και ο υπόλοιπος 
εξοπλισµός µπορούν να τοποθετηθούν στο καρότσι όπου είναι 
εύκολο να µεταχειριστούν.

Καθαρισµός µε ψεκασµό
Αυξάνει την παραγωγικότητα εξαλείφοντας την ανάγκη για 
επαναλαµβανόµενες αλλαγές του διαλύµατος καθαρισµού και 
είναι το τέλειο σύστηµα για τον καθαρισµό µικρών και µεσαίων 
χώρων.

Νωπός καθαρισµός µε το σύστηµα Jonmaster
Είναι ένα πλήρες σύστηµα καθαρισµού που συνδυάζει τα 
καρότσια TASKI Open και Closed µε µια γκάµα µοναδικών 
προϊόντων από µιρκοϊνα και τα αντίστοιχα εργαλεία 
καθαρισµού. Η µέθοδος καθαρισµού Jonmaster εγγυάται άριστη 
λειτουργικότητα και ανώτερα αποτελέσµατα υγιεινής!

Πλεονεκτήµατα
• Σπονδυλωτή κατασκευή
• Ευελιξία
• Αντοχή
• “Peace of mind”

Οφέλη
• Οικονοµικό
• Αυξηµένη παραγωγικότητα
• Εύκολη συντήρηση
• Κατάλληλο για κάθε βιοµηχανία
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Τεχνικές Πληροφορίες

Μέγεθος (ΜxΠxΥ) 760 x 651 x 1128 mm Τροχοί Ø 125 mm

Βάρος 24 kg Χρώµα Πορτοκαλί/γκρι

Συσκευασία ΚωδικόςΠεριγραφή

TASKI Mini Open for Jonmaster 1 τεµ. 7517354

Προτεινόµενα αξεσουάρ (δεν περιλαµβάνονται): 

TASKI Mop Box 60 1 τεµ. 7517251

TASKI Mop Box 40 1 τεµ. 7517252

TASKI Mop Box 25 1 τεµ. 7517253

TASKI Mop Box Lid 60 1 τεµ. 7517254

TASKI Mop Box Lid 40 1 τεµ. 7517255

TASKI Mop Box Lid 25 1 τεµ. 7517256

Πλεονεκτήµατα
Το σύστηµα TASKI τρόλει προσφέρει πλήρη ευεξία και µεγάλη αντοχή για όλες τις µεθόδους καθαρισµού. Ο καλαίσθητος 
σχεδιασµός του επιτρέπει την µετακίνηση των εργαλείων και των αξεσουάρ του σε πολλές διαφορετικές θέσεις την προσαρµογή 
του σε συγκεκριµένες εργασιακές συνήθειες και διαδικασίες. Πολλά χαρακτηριστικά κάνουν το καρότσι εύκολο και γρήγορο στη 
χρήση, βοηθώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ευελιξίας του.

Χαρακτηριστικά
• Σπονδυλωτή κατασκευή: 3 βασικά µέρη, απεριόστες επιλογές προσαρµογής.
• Εργονοµικό: Εύκολα ρυθµιζόµενη λαβή ώθησης, εύκολα διαχειρίσιµο
• Ασφάλεια: Τροχοί που δεν αφήνουν ίχνη, µε 2 φρένα
• Ανθεκτικότητα: Υλικά υψηλής ποιότητας, µε ειδική επικάλυψη των µεταλλικών µερών στο χρώµα του αλουµινίου
• Υγιεινή: Εµποτισµένες, αντιµικροβιακές λαβές για τηνα ποφυγή επιµολύνσεων
• Παραγωγικότητα: Ενα κουτί µε πανέτες εξέχει από το καρότσι ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί µια καινούργια πανέτα µε τη

µικρότερη δυαντή προσπάθεια

Το καρότσι TASKI Mini Open είναι κατάλληλο για τον καθαρισµό µικρών και µεσαίων χώρων.


