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Blizzard ® Combiset

Blizzard moppe med stor suge- og vaske-
kraft.

Enkel, let transportabel og robust 18 liter
polypropylen mopvogn med letløbende gode
hjul.

Kraftig og effektiv vertikal moppresse
til direkte påsætning på mopvognen.

Slidstærk, effektiv og arbejdsrigtig mopstativer
med velfungerende og arbejdslettende åbne-
og lukke-eknik.

3 - delt aluskaft der kan samles og skilles efter
behov. Ideel også til - i den korte version -
vægrengøring.

BESKRIVELSE:
Blizzard Combiset er et komplet sæt til gulv-
rengøring med en spand på hjul, presse, Blizzard
moppe og fremfører med skaft - alt i en karton.

MONTERING:
1. Vertikalpressen "hænges" på spanden.
2. Skaftets 3 dele samles ved at "klik - skubbe" de enkelte

rør ind i hinanden. Skaftet monteres på stativet med
     skrue og møtrik.
3. Moppen dyppes i rengøringsvandet, presses og lægges

på gulvet. Mopstativet føres ind i den tomme moplomme
og stativet lukkes med en nedadgående bevægelse.

Blizzard® Combiset har
ekstra fordele:
Velegnet til trapperengøring:
Kan udstyres med håndtag og ekstra
spand

Kørehåndtag
6 liters plastspand
(rød, blå, gul eller hvid)

Længde:
Bredde:
Højde:
Blå spand:
Rød spand:
Totalvægt:

55 cm
39 cm
44 cm

18 ltr.
6 ltr.

8,9 kg

Mopstativ:
Fodpedal:
Skaftholder:
Størrelse:
Vægt:
Skaft 3 delt:

Polypropylen
Rustfrit stål
Nylon
ca. 40 x 10 cm
ca. 500 gram
47 cm  pr. del

Dækblad:
Lommer:
Garner:

Holdbarhed:
Vask op til:
Størrelse:
Vægt:

Treviravævet polyester
Treviravævet polyester
Ca. 35% polyester,
50 % bomuld, og
15% viskose.
300 - 400 vask
95OC
ca. 42 x 12 cm
ca. 150 gram

Blizzard mop:Blizzard vogn: Blizzard mopstativet:
Tekniske data:

Ekstra tilbehør:


