CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE MOPOV.
1.Mop strapcový( 350g,400g,600g):
Mokré uptatovanie všetkých druhov podláh aj dlaždice,
kamene, PVC atď., hlavne k vysátou väčšieho množstva
vody. Doporučené pranie do 60ºC
2. Mastermop:
Klasický vreckový neplznucí mop. Na užitkovéj ploche
sú vlákna v slučkách, na krajoch rezané, stabilná
základná vrstva z polyesterovej tkaniny. Je vyprateľný,
znesie aj vyvárku, použitelný s čistiacimi prostriedkami.
Záruka 500 pracich cyklov.
3. Topmop:
Klasický vreckový mop, neplznúci, s podkladovým
materiálom zo 100% polyesteru. Znesie vyvárku, je
odolný voči luhom a kyselinám. Záruka na minim. 500
pracich cyklov
4. Topmopmikroplus:
Klasický mop kombinovaný so zeleným mikrovlákonom zo
100% polyesteru, na odstraňovanie aj odolných znečistení.
Znesie vyvárku, je odolný voči luhom a kyselinám, vhodný
pre použiti s dezinfekčními prostriedkami. Záruka na kvalitu
i po 500 pracích cyklech
5. Topmop flipper:
Klasický mop Topmop, ktorý je prispôsobený pre zaklápacie
držiaky. Jako topmop
6. Mircomop:
Mop zhotovený výlučné z mikrovláken, je použitelný
univerzálne pre každý povrch. Je veľmi dobrý na čistenie
veľmi znečistených hladkých povrchov a na leštenie.
Absorbuje značné množstvo vody a čistí aj za sucha (nabíja
sa statickou elektrinou a viaže na seba prachové nečistoty)
alebo mierne zvlhčený. Znesie vývarku, doporučená teplota
prania je ale 60C. Je odolný voči luhom a kyselinám,
záruka min 300 pracích cyklov

7. Microplus mop
Mop z mikrovlákna s antibakteriálnou úpravou na všetky
strukturované
povrchy.
Zodpovedá
požiadavkám
chmotermickej dezinfekcie. Zabraňuje tvorbe plesní a
množeniu baktérií. Při dalším používaní efekt
antibakteriálnej ochrany postupne klesá. Extrémne saje
vodu, čistí aj silno znečistené povrchy. Zniesie vyvárku, je
odolný voči kyselinám a luhom. Záruka 300 pracích
cyklov.
8. Kartáčový mop:
Špecialne vyvinutý antibakteriálny mop zodpovedajúci
požiadavkám chemotermickej dezinfekcie zdravotnických
a inych priestorov. Zapracovaná spečená vložka je
antibakteriálne upravená – zabraňuje tvorbe plesní a
množeniu baktérií. Při dalším používaní antibakteriálny
efekt postupne klesá. Je vhodný na čistenie veľmi
znečistených povrchov a dlaždíc. Znesie opakované pranie
max do 60C, je odolný voči luhom a kyselinám, záruka
min. na 100 pracích cyklov
9. Micromop bristleplus:
Bielo-modrý mop s kombináciou mikrovlákna a vloženého
kartáčového pruhu. Je to špeciálny mop, ktorý vyniká
vysokým čistiacim efektom aj v mierne vlhkom stave. Je
mimoriadne vhodný na znečistené hladké plochy z PVC,
umelé parkety, laminované materiály atď. Vďaka použitiu
mikrovlákna je možné ušetřit značné množstvo chemikálií.
Je odolný voči kyselinám a luhom, záruka na min 300
pracích cyklov.

