TASKISUM
Microvezel mop voor eenmalig gebruik
Beschrijving
TASKISUM disposable microvezel moppen zijn van uitstekende
kwaliteit en geschikt voor gebruikers die een hoge hygiëne
standaard hanteren. Door het eenmalig gebruik van de moppen
hoeft er geen wasproces georganiseerd te worden.
De dichte cellulosekern kan meer vloeistof vasthouden en verdelen
dan een reguliere disposable mop. Met één TASKISUM mop kan 20
m2 oppervlak gereinigd worden.
De TASKISUM moppen kunnen droog of vochtig worden gebruikt.
Gebruik ze voor het beste resultaat met het TASKI Jonmaster
mopsysteem en TASKI Trolley accessoires.
Belangrijkste eigenschappen
• Hoge kwaliteit microvezel
• Uitstekende hechting van stof en vuil
• Effectieve verwijdering van bacteriën
• Microvezel mop voor eenmalig gebruik
• Kan droog of vochtig gebruikt worden
Voordelen
• Uitstekende schoonmaakprestaties
• Gemak van eenmalig gebruik
• Vergelijkbare prestaties met wasbare moppen
• Uitstekende vuilhechting en vloercontact
• Geen wasproces nodig

TASKISUM
Gebruiksinstructies
De moppen worden droog geleverd en kunnen op elke gewenste locatie handmatig bevochtigd worden.
• Bevestig de mop aan het frame met het logo aan de bovenzijde
• Verwijder na gebruik de mop van het frame en deponeer deze in de afvalzak

Technische gegevens
Materiaal

100% microvezel

Gewicht mop 40 cm

23,2 gr (+/-3 gr)

Afmeting Mop 40 cm

45 x 12,5 cm

Gewicht Mop 60 cm

33,5 gr (+/- 3 gr)

Afmeting Mop 60 cm

65 x 12,5 cm

Kleur

Wit

Product

Afmetingen

Verpakking

Artikelcode

TASKISUM Mop

40 cm

25 stuks

7523512

TASKISUM Mop

60 cm

25 stuks

7523513

Accessoires

Afmetingen

Verpakking

Artikelcode

TASKI mop container

40 cm

1 stuk

7517252

TASKI deksel voor mop container

40 cm

1 stuk

7517255

TASKI mop container

60 cm

1 stuk

7517251

TASKI deksel voor mop container

60 cm

1 stuk

7517254

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame

40 cm

2 stuks

7514597

TASKI Jonmaster Ultra Mop Frame

60 cm

2 stuks

7514595

TASKI Jonmaster Ultra Telescoopsteel lang

100-170 cm

2 stuks

7514586

TASKI Jonmaster Ultra Telescoopsteel kort

60-105 cm

2 stuks

7514588

1 stuk

7522264

TASKI Pre-wet beker (incl. Stickerset)
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