
10 бр.

Съхранявайте на сухо място.

Съхранение

25 cм работна ширина

Рамер

Арт. № 4431203300

Съдържание на опаковката

-

Инструкция за безопастност

1 бр.

-

Storage

Store dry!

Outer carton

10 pieces

Референции

Под: Да се използва с алуминиева дръжка (Арт. № 4430901300) и

cleanPAD (Арт. № 4431200500)

Прозорци: Да се използва с алуминиева дръжка (Арт. № 4430901300) и

cleanGLASS PAD (Арт. № 4450601100).

Floor: To be used with the aluHANDLE (Art.-No. 4430901300) and 

cleanPAD (Art.-No. 4431200500)

Window: To be used with the aluHANDLE (Art.-No. 4430901300) and 

cleanGLASS PAD (Art.-No. 4450601100).

References

Опаковъчен картон

Velcro holder made of robust plastic equipped with flexible swivel and lock-

system. To be used with different HAGLEITNER pads, for both floor

cleaning and window cleaning. In connection with the scrub fleece cleanPAD

for floors. In connection with the micro fiber pad cleanGLASS PAD for

windows, shiny and smooth surfaces.

Dimensions

25 cm work width

Packaging units

Safety information

Art.-No. 44312033001 piece

uni cleanPAD държач

Field of application/use

The respective pad can be attached easily with the Velcro strip. uni

cleanPAD HOLDER is used with aluHANDLE.

Floor cleaning in combination with cleanPAD: Used for basic cleaning to

clean difficult-to-access locations (corners, sides,…).

Window cleaning in combination with cleanGLASS PAD: Used to clean

smooth, shiny surfaces, especially windows. Designed to clean difficult-to-

access locations (high windows) with aluHANDLE.

Велкро държача е изработен от здрава пластмаса, оборудван с

въртящ се механизъм и заключваща се функция. За да се използва с

различни Хаглайтнер падове, както за почистване на пода така и за

миене на прозорци. Във връзка с почистващият cleanPAD за подове.

Във връзка с микрофибърния пад cleanGLASS PAD за прозорци, лъскави

и гладки повърхности.

Описание на продукта

Съответната подложка може да бъде прикрепена лесно с велкро

лента. uni cleanPAD държач се използва с алуминиева дръжка. 

Подовото почистване в комбинация с cleanPAD: Използва се за основно

почистване на труднодостъпни места (ъгли, страни, ...)..

Почистване на прозорци в комбинация с cleanGLASS PAD: Използва се

за почистване на гладки, лъскави повърхности, особено за прозорци.

Създаден, за почистване на труднодостъпни места (високи прозорци)

с алуминиева дръжка.

Приложение/области на приложение

Product description

Innovative Hygiene.

uni cleanPAD HOLDER
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