
Produktbeskrivning:
Mop n’dry är ett nytt system på gammalt 
sätt. Enkelt och mycket effektivt sätt att 
moppa och torka av golv.
• MultiSqueegee gummiraka med alumi-

niumskena och flexibelt gummiblad av 
hög kvalitet.

• Kardborre för enkel fästning av duken 
på rakan.

• MicroMulti duk: en stickad textilduk av 
mikrofiber med ränder i polyesterfiber.

Användningsområde:
• För lätt smutsade golv.
• Hemstäd, kontor, vårdhem och hotell-

städ.

Kundfördelar:
  Enkelt - lätt och smart moppmetod - 
nytt på gammalt vis - med golvraka och 
duk. 

  Effektivt - kombinationen av mikrofi-
berduk och golvraka garanterar bästa 
rengöringsresultat med minsta möjliga 
fukt.

  Ergonomiskt - med förfuktade moppdu-
kar behövs inga tunga hinkar.

  Hållbart - en moppduk är mycket lättare 
än en traditionell mopp det innebär fler 
dukar i varje tvätt - det ärbra för miljön.  
   Det innebär även att det blir lättare att 
transportera och bära dukarna - det är 
bra både för ergonomin och miljön.

  Smart - när det behövs så har du en 
„knivskarp“ gummiraka till hands som 
fångar såväl torr, fuktig som våt smuts på 
en och samma gång.

  Hygien. Gummibladen är homogena, en-
kla att hålla rena och gömmer inte några 
smutsfällor. Gummibladen kan tvättas 
upp till 70°C och är enkla att ta bort och 
bytas ut. 

Användarguide:
1. Ta en ren duk och fäst den i kardborren.
2. Börja moppa.
3. När duken är smutsig under gummibla-

det vik duken som ett S, för en ny ren 
yta under gummibladet. När hela duken 
är smutsig lägger du den i tvätten och 
tar en ny. 

 OBS!  Båda sidorna på duken kan använ-
das.

Mop n’Dry & CS MicroMulti
Nytt på gammalt sätt! Mikrofiberduk för golvmoppning.
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Art.nr Namn Färg Storlek (cm) St/fp Fp/kart

114467  MultiSqueegee inkl. kardborrefäste Blå 35 1 1

114474  MultiSqueegee inkl. kardborrefäste Blå 50 1 1

151710  CS MicroMulti Grå 22 x 44 10 10

144241 Swep Squeegee mopp Grå 35 x 60 1 30
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