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Sprzęt i akcesoria do sprzątania

sprzęt do sprzątania
ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY

ŚCIERECZKI

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt
komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki
komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości
zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy
więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.
Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa
skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia
smug.
Skład: 80% poliester, 20% poliamid
Wymiary:
Waga:
Gramatura:
Dostępne kolory:
SYMBOL

KOLOR

IM-AKC-0301R

czerwona

IM-AKC-0301B

niebieska

IM-AKC-0301Y

żółta

IM-AKC-0301G

zielona

30 x 30 cm
20 g
220 g/m2
czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.
Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia
i instrukcję prania.

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY
Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt
komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki
komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości
zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy
więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.
Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa
skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia
smug.
Skład: 80% poliester, 20% poliamid

ŚCIERECZKI

Wymiary:
Waga:
Gramatura:
Dostępne kolory:
SYMBOL

KOLOR

IM-AKC-0302R

czerwona

IM-AKC-0302B

niebieska

IM-AKC-0302Y

żółta

IM-AKC-0302G

zielona

40 x 40 cm
36,8 g
220 g/m2
czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.
Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia
i instrukcję prania.

ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY

ŚCIERECZKI

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt
komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki
komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości
zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy
więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.
Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa
skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia
smug.
Skład: 80% poliester, 20% poliamid
Wymiary:
Waga:
Gramatura:
Dostępne kolory:
SYMBOL

KOLOR

IM-AKC-0303R

czerwona

IM-AKC-0303B

niebieska

IM-AKC-0303Y

żółta

IM-AKC-0303G

zielona

30 x 30 cm.
32,4 g
360 g/m2
czerwony, niebieski, żółty, zielony.

Temperatura prania: 60°C.
Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia
i instrukcję prania.
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ŚCIERECZKA Z MIKROFAZY KOLOR MIX

ŚCIERECZKI

Zastosowanie: Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt
komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki
komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości
zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy
więcej wody niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania.
Sposób użycia: Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia
powierzchni należy zwilżyć ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa
skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka nie rysuje powierzchni i nie pozostawia
smug.
Skład: 80% poliester, 20% poliamid
Wymiary:
30 x 30 cm
Waga:
20 g
Gramatura:
200 g/m2
4 kolory ściereczek w 1 opakowaniu

SYMBOL
IM-AKC-0308C

KOLOR

Temperatura prania: 60°C.
Ściereczki pakowane po 4 sztuki w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia
i instrukcję prania.

czerwona, niebieska, żółta, zielona

NAKŁADKA BAWEŁNIANA 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki
usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe
wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia
nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące
przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na
krawędziach nakładki.
Skład: 100% bawełna
Wymiary:
nakładka:
pasek mocujący:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:

43,5 x 14 cm*
21 x 6 cm*
6,5 x 12 cm*
160 g
90°C

Uprać przed pierwszym użyciem.
SYMBOL
IM-AKC-0001

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.
NAKŁADKA BAWEŁNIANA 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki
usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe
wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia
nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące
przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na
krawędziach nakładki.
Skład: 100% bawełna
Wymiary:
nakładka:
pasek mocujący:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:

43,5 x 14 cm*
21 x 6 cm*
6,5 x 12 cm*
170 g
90°C

Uprać przed pierwszym użyciem.
SYMBOL
IM-AKC-0001B

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.
4
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NAKŁADKA BAWEŁNIANA DUO 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych
zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia
bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi
wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów
w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w
zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są
do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach
nakładki.
Skład: 100% bawełna
Wymiary:
nakładka:
trapezy:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:
SYMBOL

42,5 x 14 cm*
6 x 9,5 x 8 cm*
6,5 x 11,5 cm*
190 g
95°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0006

NAKŁADKA BAWEŁNIANA DUO 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych
zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia
bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi
wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów
w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w
zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są
do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach
nakładki.
Skład: 100% bawełna
Wymiary:
nakładka:
trapezy:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:
SYMBOL

42,5 x 14 cm*
6 x 9,5 x 8 cm*
6,5 x 11,5 cm*
180 g
95°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0006B

NAKŁADKA BAWEŁNIANA DUO 50 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych
zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami
z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada
cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od
rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej
podstawy za pomocą 5 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki.
Skład: 100% bawełna
Wymiary:
nakładka:
trapezy:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:

SYMBOL

51 x 14,5 cm*
10 x 11 x 8 cm*
7 x 12 cm*
250 g
90°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0011
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NAKŁADKA BAWEŁNIANA DUO PREMIUM 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych
powierzchni podłogowych. Posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych
zakładek umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki, oraz system kieszeniowy.
Trapezowe zakładki usztywnione za pomocą specjalnych wsadów z tworzywa
sztucznego, zapewniające stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Bawełniane pętelki
myjące przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz
2 na krawędziach nakładki.
Skład: 100% bawełna

Wymiary:
nakładka:
trapezy:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:
SYMBOL

42,5 x 14 cm*
6 x 9,5 x 8 cm*
6,5 x 11,5 cm*
200 g
90°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0013

NAKŁADKA Z MIKROFAZY PĘTELKOWA 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka pętelkowa z mikrofazy przeznaczona do mycia podłóg. Dzięki strukturze gęsto
ułożonych długich miękkich włókien w kształcie pętelek dobrze dociera w trudno dostępne
miejsca tj. szczeliny, fugi, nierówności powierzchni oraz bardzo dokładnie usuwa, pochłania i zachowuje w swojej strukturze zabrudzenia. Dzięki właściwości równomiernego
oddawania substancji ciekłych idealnie nadaje się do nakładania akrylu. Posiada
kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący, umożliwiający
bezdotykowe wyciskanie nakładki.
Skład: 80% poliester, 20% poliamid

Wymiary:
nakładka:
pasek mocujący:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:
SYMBOL

41 x 14,5 cm*
2,5 x 6 cm*
7 x 12,5 cm*
100 g
60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0004

NAKŁADKA Z MIKROFAZY 40 cm
DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek.
Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych. Dzięki
szorstkim paskom nylonowym dobrze doczyszcza trudne do usunięcia zaschnięte plamy.
Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu i zatrzymywanie go w swojej strukturze. Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny
pasek mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki.
Skład: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester

Wymiary:
nakładka:
pasek mocujący:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:
SYMBOL

46 x 16 cm*
20 x 6 cm*
6 x 12 cm*
80 g
60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

IM-AKC-0005
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NAKŁADKA Z MIKROFAZY 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych powierzchni
zmywalnych. Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele,
płytki, wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na
sucho. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia
w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Dzięki strukturze gęsto ułożonych
ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je
w strukturze materiału. Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni
zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączanie wody. Nakładka
posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe wyciskanie.
Skład: 100% mikrofibra
Wymiary:
nakładka:
pasek mocujący:
kieszeń:
Waga:
Temperatura prania:

45 x 16,5 cm*
20 x 6 cm*
7,5 x 12 cm*
80 g
60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

SYMBOL
IM-AKC-0002

NAKŁADKA Z MIKROFAZY DUO 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe
rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta
i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale.
Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności
od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki
usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających
bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody.
Skład: 100% mikrofibra
Wymiary:
nakładka:
trapezowe zakładki:
kieszeń:
trójkątne wycięcia w kieszeniach:
Waga:

45 x 16 cm*
6 x 9 x 8,5 cm*
6,5 x 12 cm*
2 x 2 x 3 cm*
103 g

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.

SYMBOL
IM-AKC-0007

NAKŁADKA Z MIKROFAZY DUO 40 cm

NAKŁADKI

Zastosowanie:
Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe
rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta
i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale.
Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności
od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki
usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających
bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem
umożliwiającym odsączanie wody.
Skład: 100% mikrofibra

SYMBOL

KOLOR

IM-AKC-0016

biało - czerwony

IM-WYP-0003B

biało - niebieski

Wymiary:
nakładka:
trapezowe zakładki:
kieszeń:
trójkątne wycięcia w kieszeniach:
Waga:
Temperatura prania:

44,5 x 16 cm*
6 x 9 x 9 cm*
6,5 x 12 cm*
2 x 2 x 3 cm*
90 g
60°C

*Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok. ± 1 cm.
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NAKŁADKA DO DUSTMOPA
Zastosowanie:
Nakładka bawełniana przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni podłogowych
takich jak panele, parkiet, płytki, itp. Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci
z nawierzchni sportowych, w szkole, w strefie wejścia do budynku, itp. Część robocza
nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej,
do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę do stelaża.

NAKŁADKI

Wymiary:
nakładka:

110 x 15 cm

SYMBOL
IM-AKC-0012

ZESTAW DO RĘCZNEGO
DOCZYSZCZANIA POWIERZCHNI
Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do ręcznego czyszczenia powierzchni w miejscach niedostępnych
dla maszyn. Idealny do czyszczenia powierzchni rogowych, doczyszczania miejscowego,
prac domowych, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu.

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

W skład zestawu wchodzi:
pad ręczny czarny 115 x 20 mm,
uchwyt do padów ręcznych 23 cm,
drążek aluminiowy 140 cm.

SYMBOL
IM-AKC-0722

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY
STANDARD BAWEŁNA 40 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni podłogowych. W skład
zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek STANDARD, nakładka
bawełniana 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, specjalny pasek
mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie oraz wszywki w czterech kolorach,
służące do określania przeznaczenia nakładki np. w zależności od rodzaju sprzątanych
pomieszczeń.
Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

SYMBOL
IM-AKC-0700
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sprzęt do sprzątania
ZESTAW SPRZĄTAJĄCY
STANDARD MIKROFAZA 40 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do czyszczenia gładkich powierzchni podłogowych tj. panele, płytki,
wykładziny itp. Odpowiedni do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho. W skład
zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek STANDARD, nakładka
z mikrofazy 40 cm. Nakładka posiada kieszeniowy system mocowania, specjalny pasek
mocujący, umożliwiający bezdotykowe wyciskanie.
Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

SYMBOL
IM-AKC-0701

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY CLIP 40 cm
CLIP 40 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do mycia różnego rodzaju gładkich powierzchni podłogowych.
System mocowania typu CLIP umożliwia szybkie, bezdotykowe odsączanie nakładek.
W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm, uchwyt do nakładek CLIP, nakładka
bawełniana Duo 40 cm. Nakładka wyposażona w dwa systemy mocowania nakładek:
kieszeniowy i zakładek trapezowych CLIP. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia
zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu.
Każdy z elementów zestawu do kupienia również osobno.

SYMBOL
IM-AKC-0715

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY KENTUCKY

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek
o nierównej powierzchni.
W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky oraz mop
sznurkowy Kentucky 400 g wykonany z bawełnianych sznurków. Mop wykonany z bawełny
o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody,
a także usuwania dużych ilości brudu. Mop mocowany jest do drążka za pomocą systemu
zapinek agrafkowych.

SYMBOL
IM-AKC-0702
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sprzęt do sprzątania
ZESTAW SPRZĄTAJĄCY KENTUCKY DELUX

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek
o nierównej powierzchni. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką
Kentucky Deluxe oraz mop sznurkowy Kentucky Deluxe 400 g wykonany z bawełnianych
sznurków. Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością
wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Mop
mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki.

SYMBOL
IM-AKC-0705

ZESTAW DUSTMOP
110 cm

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele,
parkiet, płytki, itp. Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni
sportowych, w szkole, strefie wejścia do budynku, itp. Zestaw składa się z aluminiowego
drążka, stelaża wykonanego z metalowych drutów, nakładki oraz klamrowego uchwytu
łączącego stelaż i drążek. Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy
mocujące nakładkę na stelażu.

Wymiary:
Nakładka: 110 x 15 cm
Drążek:
140 cm

SYMBOL
IM-AKC-0703

UCHWYT STANDARD 40 cm
40 cm
Zastosowanie:
Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na
bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie
końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący.
Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz
wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do
mocowania ścierki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne
i proste.

UCHWYTY

Wymiary:
Waga:
Materiał:
Kolor:

SYMBOL
IM-AKC-0100
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40 x 11 cm
350 g
polipropylen
grafitowo - żółty.

sprzęt do sprzątania
UCHWYT MAGNESOWY 40 cm / 50 cm
40 cm, 50 cm
Zastosowanie:
Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy
system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża
w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający
bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie
uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni
do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu
sprzątanie jest dokładne i łatwe.

UCHWYTY

Symbol:
Wymiary:
Waga:
Materiał:
Kolor:

SYMBOL

IM-AKC-0103
40 x 11 cm
500 g
polipropylen
niebieski

IM-AKC-0105
50 x 11 cm
600 g
polipropylen
niebieski

DŁUGOŚĆ

IM-AKC-0103

40 cm

IM-AKC-0105

50 cm

UCHWYT PADÓW RĘCZNYCH
23 x 10 cm
Zastosowanie:
Uchwyt do mocowania padów ręcznych o wymiarach 23 x 10 cm. Wykonany jest
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Pad jest mocowany na stelażu dzięki
specjalnej powierzchni ostrych kolców typu „rzep”, które chwytają pad i zapobiegają jego
odczepianiu się od uchwytu. Uniwersalny zacisk pozwala na montaż uchwytu na kiju
o średnicy od 20 do 24 mm. Uchwyt pasuje do drążka aluminiowego 140 cm oraz do
drążków teleskopowych.

UCHWYTY

Wymiary:
Waga:
Materiał:
Kolor:

23 x 10 cm
165 g
polipropylen
niebieski

SYMBOL
IM-AKC-0102

UCHWYT MAGNESOWY CLIP 40 cm
40 cm
Zastosowanie:
Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy
system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie trapezowych zakładek
w klipsowych zapięciach stelaża. Posiada dwa przeguby oraz przycisk nożny
umożliwiający szybkie, bezdotykowe odsączanie oraz wymianę nakładek. Magnes
znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu
otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia
dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe.

UCHWYTY

Wymiary:
Waga:
Materiał:
Kolor:

SYMBOL
IM-AKC-0101
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40 x 11 cm
600 g
polipropylen
niebieski

sprzęt do sprzątania
MOP SZNURKOWY KENTUCKY
Zastosowanie:
Klasyczny mop sznurkowy, grzbietowy, przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych
lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni. Mocowany do systemu zapinek
agrafkowych typu Kentucky. Wykonany z włókna bawełnianego skręcanego w sznurki,
w formie pętelek. Sznurki połączone ze sobą w trzech miejscach - na środku za pomocą
taśmy oraz na brzegach za pomocą dwóch symetrycznych przeszyć. Bawełna o dużej
trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania i rozprowadzania wody, a także
usuwania dużych ilości brudu. Pasuje do uchwytów klamrowych i agrafkowych.

MOPY

Waga: 400 g.

SYMBOL
IM-AKC-0009

MOP SZNURKOWY KENTUCKY DELUX

MOPY

Zastosowanie:
Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek
o nierównej powierzchni. W skład zestawu wchodzi: drążek aluminiowy 140 cm z zapinką
Kentucky Deluxe oraz mop sznurkowy Kentucky Deluxe 400 g wykonany z bawełnianych
sznurków. Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością
wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu. Mop
mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki.

SYMBOL
IM-AKC-0008

DRĄŻEK ALUMINIOWY
140 cm
Zastosowanie: Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek.
Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone
w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka).
Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym
lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożli-wiający zawieszenie drążka
na haku.

DRĄŻKI

Długość drążka:
Długość plastikowej rączki:
Średnica drążka:
Grubość ścianki drążka:
Kolor uchwytu drążka:

SYMBOL
IM-AKC-0200
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140 cm
13 cm
2,3 cm
1,1 mm
czarny, grafitowy

sprzęt do sprzątania
DRĄŻEK ALUMINIOWY TELESKOPOWY
2,4 m, 3 m, 4 m, 6 m

UCHWYTY

Zastosowanie:
Drążek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach.
Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki do mycia
okien, itp.). Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną
z tworzywa sztucznego. Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki
z gwintem (poprzez wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość
zamontowania za pomocą śruby. Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drążka w
dowolnym ich położeniu.

SYMBOL
IM-AKC-0201

DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA
2,4 m

IM-AKC-0202

3m

IM-AKC-0203

4m

IM-AKC-0204

6m

Wymiary:
Długość max
Długość min
Średnica zewnętrzna
Ilość elementów (sekcji)
Waga:

IM-AKC-0201
2,4 m
1,58 m
2,6 cm
2
0,60 kg

IM-AKC-0202
3m
1,60 m
2,6 cm
2
0,65 kg

IM-AKC-0203
4m
1,69 m
3,1 cm
3
1,10 kg

IM-AKC-0204
6m
2,17 m
3,1 cm
3
1,50 kg

ZESTAW ŚCIĄGACZKA DO PODŁOGI
56 cm, 76 cm
Zastosowanie:
Zestaw: ściągaczka do podłogi z drążkiem aluminiowym. Składa się z listwy wykonanej
z tworzywa sztucznego, na której mocowana jest specjalna, trwała pianka służąca do
usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych. Ściągaczka wykonana jest
z materiałów odpornych na korozję. Do wykorzystania w miejscach, gdzie występują duże
ilości wody np. myjnie, zakłady przemysłowe. Przydatny także przy stripowaniu i akrylowaniu podłóg.

ŚCIĄGACZKI

Szerokość robocza listwy:
Długość drążka:
Kolor:

SYMBOL

56 cm / 76 cm
140 cm
szary

DŁUGOŚĆ

IM-AKC-0704

56 cm

IM-AKC-0717

76 cm

ŚCIĄGACZKI DO SZYB
35,5 cm, 45,7 cm
Zastosowanie:
Ściągaczka do szyb wykonana ze stali nierdzewnej z wymienną gumową częścią robocza.
Przeznaczona do mycia okien, luster i innych gładkich powierzchni. Rączka ściągaczki
pokryta gumą. Ściągaczka pasuje do drążków teleskopowych. Istnieje możliwość zakupu
wymiennych gum do ściągaczki.

ŚCIĄGACZKI

Szerokość robocza listwy: 35,5 cm, 45,7 cm

SYMBOL

DŁUGOŚĆ

IM-AKC-0600

35,5 cm

IM-AKC-0602

45,7 cm
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sprzęt do sprzątania
GUMY WYMIENNE DO ŚCIĄGACZEK
Zastosowanie:
Gumy wymienne do ściągaczek do szyb.

GUMY DO ŚCIĄGACZEK

Wymiary: 35,5 cm i 45,7 cm

SYMBOL

DŁUGOŚĆ

IM-AKC-0601

35,5 cm

IM-AKC-0603

45,7 cm

UCHWYT DO MYCIA OKIEN
Z NAKŁADKĄ 40 cm
Zastosowanie:
Uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką “Baranek”. Uchwyt wykonany z plastiku,
nakładka wykonana z mikrofazy. Zestaw pasuje do drążków teleskopowych oraz drążka
aluminiowego 140 cm.

ŚCIĄGACZKI

Długość uchwytu:
Długość rączki uchwytu:
Nakładka:

40 cm
7,5 cm
40 x 7,5 cm

SYMBOL
IM-AKC-0706 - uchwyt z nakładką
IM-AKC-0714 - nakładka "BARANEK"

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY DO MYCIA OKIEN
14 ELEMENTÓW

ZESTAWY SPRZĄTAJĄCE

Zestaw akcesoriów do mycia okien - zawiera 14 elementów umieszczonych w specjalnie
przystosowanym pudełku:
- uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką z mikrofzay,
- łącznik przegubowy,
- gąbka,
- guma ściągająca 4 szt. (10",14",18",42"),
- skrobaczka,
- duże ostrze ze stali nierdzewnej i trzymak ostrza,
- łącznik prosty mały,
- drążek teleskopowy 2 - łączeniowy (1,2 m).

SYMBOL
IM-AKC-0607
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sprzęt do sprzątania
SKROBACZKA Z RĄCZKĄ
Zastosowanie:
Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową czarną rączką i wymienną częścią roboczą.
Przeznaczona do gładkich powierzchni; idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego
brudu, naklejek, gum do żucia itp.

SKROBACZKI

Długość całkowita: 25 cm
Szerokość ostrza: 10 cm

SYMBOL
IM-AKC-0604

SKROBACZKA KIESZENIOWA
Zastosowanie:
Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową rączką. Przeznaczona do gładkich
powierzchni; idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum
do żucia itp. Szybka i bezpieczna wymiana ostrza.

SKROBACZKI

Długość całkowita: 12 cm
Szerokość ostrza: 4,5 cm
Kolor:
czerwony

SYMBOL
IM-AKC-0606

NOŻYKI ZAPASOWE DO SKROBACZKI
Zastosowanie:
Nożyki zapasowe do skrobaczki z rączką.

SKROBACZKI

Długość:
10 cm
Materiał:
stal nierdzewna
Opakowanie: 5 szt.

SYMBOL
IM-AKC-0605
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sprzęt do sprzątania
TABLICA OSTRZEGAWCZA
Zastosowanie:
Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem oraz
znakiem ostrzegawczym "Uwaga ślisko". Odpowiednia do wykorzystania podczas prac
porządkowych lub konserwacji powierzchni w miejscach publicznych.

TABLICA OSTRZEGAWCZA

Wymiary:
62 x 30 cm
po rozłożeniu: 57 x 30 cm
rozstaw boków: 50 cm

SYMBOL
IM-AKC-0927

ZESTAW LENIUCH Z POKRYWĄ
Zastosowanie:
Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci.
Zawiera szufelkę z pokrywą zapobiegającą wysypywaniu się śmieci oraz zmiotkę.

ZESTAWY DO ZAMIATANIA

Materiał:
Wymiary:
Kolor:

polipropylen
94 x 32 x 12 cm
szary

SYMBOL
IM-AKC-0707

ZESTAW LENIUCH
Zastosowanie:
Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci.
Zawiera szufelkę oraz zmiotkę.

ZESTAWY DO ZAMIATANIA

Materiał:
Wymiary:
Kolor:

SYMBOL
IM-AKC-0708
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polipropylen
94 x 32 x 12 cm
szary

sprzęt do sprzątania
WÓZEK JEDNOWIADERKOWY 20 L
Zastosowanie:
Wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, przeznaczony do mycia
powierzchni. Wykonany z polipropylenu. Do wiaderka przymocowana jest metalowa
rączka umożliwiająca przemieszczanie wózka. Wiadro zawiera ruchomą przegrodę,
dzielącą je na 2 komory. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm. Napis
ostrzegawczy na wózku oraz znak "Uwaga ślisko”. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

Wymiary:
Waga:

40 x 27 x 46 cm
3,6 kg

SYMBOL
IM-SPR- 0400

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 17 L
Zastosowanie:
Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia
powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PPN. Do stelaża
przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie wózka. Posiada
4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

Wymiary:
Waga:

65 x 45 x 72 cm
7,3 kg

SYMBOL
IM-SPR-0500

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 23 L
Zastosowanie:
Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 23 l z prasą, przeznaczony do mycia
powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PPN.
Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka.
Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

Wymiary:
Waga:

SYMBOL
IM-SPR- 0501
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77 x 43 x 85 cm
7,1 kg

sprzęt do sprzątania
WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 23 L
Z KOSZYCZKIEM
Zastosowanie:
Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2 x 23 l z prasą, przeznaczony do mycia
powierzchni. Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim. Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PPN.
Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie wózka.
Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować i metalowy koszyczek.

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

Wymiary:
Waga:

77 x 43 x 85 cm
7,1 kg

SYMBOL
IM-SPR- 0514

WÓZEK DWUWIADERKOWY 2 x 17 L
Zastosowanie:
Wózek dwuwiaderkowy, o pojemności całkowitej 2 x 17 l z prasą, przeznaczony do mycia
powierzchni. Składa się ze stelaża, dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim,
uchwytu na 1 worek i metalowego koszyczka mocowanego na poręczy wózka. Posiada
4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm. Wózek wyposażony jest w prasę do
wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.
Wyposażenie opcjonalne: worek tekstylny 120 l.

WÓZKI SPRZĄTAJĄCE

Wymiary:
Waga:

95 x 32 x 85 cm
7,3 kg

SYMBOL
IM-SPR- 0502

WIADERKO DO WYŻYMANIA NA KÓŁKACH
Zastosowanie:
Ręczne wiaderko przeznaczone do wyżymania uchwytu do mycia okien z nakładką
“BARANEK” IM-AKC-0706. Wykonane z tworzywa sztucznego PPN. Wbudowane sitko
umożliwia bezdotykowe odsączanie nakładki. Posiada 4 gumowane kółka jezdne
o średnicy 5 cm oraz rączkę umożliwiającą przemieszczanie wiaderka.

WIADRA

Wymiary:
Waga:
Kolor:

SYMBOL
IM-SPR- 0403
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56 x 29,5 x 34 cm
2,4 kg
żółty

IM-AKC-0706

sprzęt do sprzątania
WÓZEK SERWISOWY MAXI

WÓZKI SERWISOWE

Zastosowanie:
Zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów
na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy
z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm
z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności
użycia narzędzi.
W skład zestawu wchodzi:
- podstawa jezdna,
- stelaż wykonany z metalu,
- 2 wiaderka 14 l,
- 2 wiadra 20 l,
- prasa do wyciskania,
- 2 kuwety na akcesoria,
- uchwyt na worek,
- worek nylonowy 75 l.
Wymiary:
wysokość: 120 cm
szerokość: 80 cm
120 cm
długość:

SYMBOL
IM-SPR-0519

KOSZYCZEK DO WÓZKA IM-SPR-0501

AKCESORIA DO WÓZKÓW SPRZĄTAJĄCYCH

Zastosowanie:
Metalowy koszyczek przeznaczony do umieszczania środków czystości i akcesoriów
do sprzątania. Pasuje do wózków dwuwiaderkowych: IM-SPR-0500 i IM-SPR-0501.

Kolor: szary
Wymiary: 30 x 13 x 14 cm
Zaczepy: 11 cm

SYMBOL
IM-WYP-0921

AKCESORIA DO WÓZKÓW SPRZĄTAJĄCYCH

PRASA DO WYCISKANIA
Zastosowanie:
Prasa szara przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy. Wykonana
z szarego tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką.Pasuje
do wózków IM-SPR-0500, IM-SPR-0501 oraz IM-SPR-0502.
Wymiary:
wysokość: 33 cm
szerokość: 22 cm
25 cm
długość:
2,2 kg
waga:
Zastosowanie:
Prasa niebieska przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy.
Wyposażona w system bocznych skrzydełek wyciskających. Wykonana z niebieskiego
tworzywa sztucznego PPN z metalowym uchwytem i plastikową rączką.

SYMBOL
IM-WYP-0922
IM-WYP-0922B

KOLOR
szara

Wymiary:
wysokość:
szerokość:
długość:
waga:

niebieska
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33 cm
22 cm
25 cm
3,2 kg

systemy dozujące
DOZOWNIKI ŁOKCIOWE

DOZOWNIKI ŁOKCIOWE

Zastosowanie:
Dozowniki łokciowe do mydła, żelu i płynu.

Materiał:
plastik ABS
Kolor:
biały - kremowy
Pojemność: 0,5 l, 1 l
Pasuje do butelek płynów do higieny rąk.

SYMBOL

POJEMNOŚĆ

IM-DEZ-ML011

500 ML

IM-DEZ-ML011

1000 ML

SPRYSKIWACZ DO KANISTRÓW

SPRYSKIWACZ DO KANISTRÓW
Zastosowanie:
Spryskiwacz do kanistrów 5 l z wydłużonym wężykiem Medi-line.

SYMBOL
IM-AKC-0033

POMPKA DO KANISTRA

POMPKA DO KANISTRA

Zastosowanie:
Pompki do kanistrów 5 l. Dozowanie 25 ml. Występuje w dwóch wariantach do kanistrów z
małą i dużą średnicą.

SYMBOL
MS-CHE-PODS

duża średnica

MS-CHE-POMS

mała średnica

DOZOWNIK Z PODZIAŁKĄ DO BUTELEK

DOZOWNIK Z PODZIAŁKĄ

Zastosowanie:
Dozownik kieliszek z podziałką co 5 ml do butelek MEDICLEAN 1 l. Pojemność 25 ml.

SYMBOL
MS-CHE-DOZK1L

20

systemy dozujące
SYSTEM DOZOWANIA CHEMII DO BUTELKI 1 L

SYSTEM DOZOWANIA

Zastosowanie:
Przenośny system dozowania z nakrętką na standardowy gwint 28/410 (jak przy
rozpylaczach z szyjką o wysokości do 15 mm) pasujący do butelek od 500 ml do 2 l.
Dostępne z innymi typami nakrętek.
Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, szary.

SYMBOL
IN-CHG-0185

SYSTEM DOZOWANIA

SYSTEM DOZOWANIA CHEMII DO KANISTRA 5 L
Zastosowanie:
Przenośny system dozowania
z wężem spustowym 2 mb,
polecany do kanistrów o pojemności od 5 l do 30 l. Idealny do
napełniania małych maszyn
szorująco-zbierających o pojemności zbiornika do 80 l, wytwornic
piany, opryskiwaczy (zestaw
nie zawiera kanistra).

SYMBOL

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, szary.

IN-CHG-0186

SYSTEM DOZOWANIA FOAM CHEMII
DO BUTELKI 1L

SYSTEM DOZOWANIA

Zastosowanie:
Przenośny system pianowania niskiego ciśnienia, szybko i skutecznie wytwarza gęstą
pianę. Standardowo montowane nakrętki z gwintami 28/400 lub 28/410 (jak przy
rozpylaczach) pasujące do butelek od 500 ml do 2 l. Dostępne z innymi typami nakrętek.

Dostępne kolory: szary, czarny.

SYMBOL
IN-CHG-0187

SYSTEM DOZOWANIA PROMAX 4

SYSTEM DOZOWANIA

System rozcieńczania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania
maksymalnie 4 środków chemicznych. Natężenie przepływu wynosi 16 l/min. Dozownik
posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania. W komplecie
zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na przygotowanie
roztworów o stężeniu od 0,1% do 13%.

SYMBOL
WA-MED-PSB4F1600000
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dozowniki
DOZOWNIK MEDICLEAN DO MYDŁA
Zastosowanie:
Dozownik do mydła w płynie, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym.
Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia zbiornika. Zamykany
na plastikowy kluczyk, montowany do ściany. Mydło uzupełniane z kanistra, pojemność
zbiornika 1 litr. Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła.

DOZOWNIKI

Wymiary:
wysokość:
szerokość:
głębokość:
waga:
materiał:

19,5 cm
10,5 cm
10,8 cm
320 g
ABS

SYMBOL
IM-DOZ-0001

DOZOWNIK MEDICLEAN DO PAPIERU W ROLI
MINI
Zastosowanie:
Dozownik do papieru w roli, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze
białym.Posiada wizjer umozliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy
kluczyk, montowany do ściany. Przeznaczony dla rolek o maksymalnej średnicy 23 cm.

DOZOWNIKI

Wymiary:
wysokość:
szerokość:
średnica:
waga:
materiał:

26 cm
13 cm
24 cm
675 g
ABS

SYMBOL
IM-DOZ-0104

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW ZZ MINI
Zastosowanie:
Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym.
Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru. Zamykany na plastikowy kluczyk,
montowany do ściany. Jednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników.

DOZOWNIKI

Wymiary:
wysokość:
szerokość:
głębokość:
waga:
materiał:

SYMBOL
IM-DOZ-0101
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27 cm
27 cm
11 cm
750 g
ABS

Urządzenia czyszczące

urządzenia czyszczące
ODKURZACZ 8 L
DO PRACY NA SUCHO
Zastosowanie:
Cichy i lekki odkurzacz przeznaczony do codziennego odkurzania pomieszczeń. Zbiornik
ze stali nierdzewnej, bardzo trwały i wytrzymały. Silnik z dużą mocą zasysania. Kompletne,
wytrzymałe mechanicznie i łatwe w montażu akcesoria, wykonane z wysokiej jakości
materiałów. Do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, małe zakłady
produkcyjne).

ODKURZACZE

Dane techniczne:

Moc
Zasilanie
System chłodzenia
Pojemność
Wysokość
Średnica
Waga
Przepływ powietrza
Głośność
Długość kabla
Wymiary opakowania

1000 W
220 - 240 V
obiegowy
8l
34,1 cm
36 cm
5,2 kg
31 l/s
65 dB
8m
40 x 40 x 52 cm

Akcesoria: - Ssawka do czyszczenia tapicerki
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka okrągła do kurzu

- Szczotka do kurzu
- Metalowa rura
- Worek papierowy na kurz

SYMBOL
IN-CHG-DSY8

ODKURZACZ 15 L
DO PRACY NA SUCHO - MOKRO
Zastosowanie:
Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik
wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany
specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na 4
kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku
profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne). Bezpieczny, dzięki
zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego
zapełnienia zbiornika płynem.

ODKURZACZE

Dane techniczne:

SYMBOL
IM-URZ-MCDV15

Moc
Zasilanie
System chłodzenia
Pojemność
Pojemność robocza
Wysokość
Średnica rury
Waga
Przepływ powietrza
Długość kabla
Wymiary opakowania

1000 W
220 - 240 V
obiegowy
15 l
11 l
59 cm
36 mm
12,2 kg
48 l/s
7,2 m
43 x 43 x 68 cm

Akcesoria: Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody,
szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

ODKURZACZ 30 L
DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

ODKURZACZE

Zastosowanie:
Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik
wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania. Zaprojektowany
specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze. Osadzony na
4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób. Odpowiedni do użytku
profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne). Bezpieczny, dzięki
zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.
Dane techniczne: Moc
Zasilanie
System chłodzenia
Pojemność
Pojemność robocza
Wysokość
Średnica rury
Przepływ powietrza
Siła ciągu
Długość kabla
Wymiary opakowania
Waga
SYMBOL
IM-URZ-MCWDV30

1200 W
220 - 240 V
obiegowy
30 l
25 l
84 cm
40 mm
53 l/s
2000 mm H2O
7,2 m
52 x 43 x 87 cm
13,5 kg

Akcesoria: Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody,
szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki
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urządzenia czyszczące
ODKURZACZ 80 L
DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

ODKURZACZE

Zastosowanie:
Wydajny 3-silnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Łatwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Cicha praca silnika, duża moc zasysania.
Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Łatwy w obsłudze.
Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób.
Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady produkcyjne).
Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili
całkowitego zapełnienia zbiornika płynem.
Dane techniczne: Moc
Zasilanie
System chłodzenia
Pojemność
Pojemność robocza
Wysokość
Średnica rury
Przepływ powietrza
Siła ciągu
Długość kabla
Wymiary opakowania
Waga
SYMBOL
IM-URZ-MCWDV80

3000 W
220 - 240 V
obiegowy
80 l
64,5 l
104 cm
40 mm
120 l/s
3000 mm H2O
7,2 m
64 x 60 x 108 cm
25,4 kg

Akcesoria: Wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody,
szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do czyszczenia tapicerki

SZOROWARKA WIELOFUNKCYJNA
Zastosowanie:
Maszyna szorująca o wszechstronnym zastosowaniu, idealna do czyszczenia
powierzchni wodoodpornych oraz szamponowania wykładzin. Sterowana za pomocą
ręcznego uchwytu. Posiada cztery funkcje: czyszczenie podłóg, czyszczenie dywanów,
polerowanie, doczyszczanie wolnoobrotowe. Odporna na działanie kwasów i alkaliów.
Łatwa w obsłudze, daje doskonale się prowadzić. Regulacja uchwytu pozwala w prosty
sposób dobrać dogodną pozycję do pracy. Do urządzenia pasują pady maszynowe
o średnicy 16”.

SZOROWARKA

Dane techniczne:

SYMBOL

Moc
Zasilanie
Liczba obrotów na min.
Głośność
Ciężar
Średnica
Długość kabla

1200 W
220 - 240 V
175
62 dB
48 kg
17”
12 m

Akcesoria w komplecie: Szczotka twarda do szorowania
Szczotka miękka do szamponowania
Trzymak padów
Zbiornik na roztwór roboczy

IM-URZ-MCMB17

POLERKA WYSOKOOBROTOWA
Zastosowanie:
Łatwa w obsłudze i ergonomiczna jednotarczowa maszyna wysokoobrotowa HIGHSPEED. Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu. Charakteryzuje się wysoką mocą
i szybkością oraz niskim kosztem użytkowania. Łatwa w obsłudze przy prędkości
polerowania 1500 obr./min. Odporna na działanie kwasów i alkaliów. Przeznaczona
do konserwacji podłóg na sucho. Wbudowany system chłodzący o dużej mocy. Odpowiednia do wykorzystania na różnych typach podłóg i posadzek, w szczególności
do polerowania powierzchni woskowanych. System sterowania ręcznego po obu
stronach: lewej i prawej. Maszyna może poruszać się swobodnie po idealnie gładkich
powierzchniach. Gwarantuje długi okres użytkowania przy niskich kosztach utrzymania.
Do urządzenia pasują pady maszynowe o średnicy 19”.

POLERKA

Dane techniczne:

SYMBOL
IM-URZ-MCHSP20
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Moc
Zasilanie
Liczba obrotów na min.
Głośność
Ciężar
Średnica
Długość kabla
Wymiary opakowania

1800 W
220 - 240 V
1500
62 dB
48 kg
20”
12 m
90 x 54 x 74 cm

urządzenia czyszczące
DMUCHAWA
DO PRACY NA SUCHO - MOKRO
Zastosowanie:
Przeznaczona do suszenia podłóg zabezpieczanych powłokami ochronnymi. Bezpieczna
obudowa, chroniąca przed zasysaniem małych elementów do wnętrza urządzenia,
zapewnia bezpieczeństwo i trwałość maszyny. Wyposażona w dwa kółka i wysuwana
rączkę, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. Wentylatorowy silnik turbo
wytwarza silny strumień powietrza, dający urządzeniu wysoką efektywność. Trzy poziomy
obrotów. Cicha praca silnika umożliwia zastosowanie dmuchawy w miejscach takich jak
hotele, szpitale, sklepy oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej.

DMUCHAWA

Dane techniczne:

Moc
Zasilanie
Długość kabla
Ciężar
Prędkość obrotów
Przepływ powietrza
Wymiary

850 W
220-240 V
6m
17,3 kg
HML
160, 130, 110 m3/min.
50 x 43,5 x 50 cm

SYMBOL
IM-URZ-MCBDF110

AKCESORIA DO ODKURZACZA 10 L
DO PRACY NA SUCHO

1

2

3

27 x 9 cm

AKCESORIA DO ODKURZACZY

4

SYMBOL

NAZWA

NR

IM-URZ-MCDV10-023

szczotka do kurzu

1

IM-URZ-MCDV10-024

krótkie łącze

2

IM-URZ-MCDV10-025

długie łącze

3

IM-URZ-MCDV10-026

wąż elastyczny

4

IM-URZ-MCDV10-027

metalowa rura (2 szt.)

5

IM-URZ-MCDV10-028

worek tekstylny

6

IM-URZ-MCDV10-029

ssawka szczelinowa

7

IM-URZ-MCDV10-030

ssawka okrągła

8

5

7
8

6

4 x 22 cm

6,5 x 10 cm

AKCESORIA DO ODKURZACZY 15, 30, 60, 80 L
DO PRACY NA SUCHO - MOKRO

2

1

3

4,5 x 41 cm

AKCESORIA DO ODKURZACZY

7 x 12 cm

4
SYMBOL

NAZWA

NR

IM-URZ-MCDV15-030

metalowa rura (2 szt.)

1

IM-URZ-MCDV15-031

ssawka okrągła

2

IM-URZ-MCDV15-032

ssawka do kurzu

3

IM-URZ-MCDV15-033

ssawka do wody

4

IM-URZ-MCDV15-034

ssawka do tapicerki

5

IM-URZ-MCDV15-035

ssawka szczelinowa

6

IM-URZ-MCDV15-036

wąż ssący

7

IM-URZ-MCDV15-037

krótkie łącze

8

IM-URZ-MCDV15-038

długie łącze

9

5

6
6,5 x 24,5 cm

 x 4 cm

7

8
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akcesoria
AKCESORIA DO SZOROWARKI

1

AKCESORIA DO SZOROWARKI WIELOFUNKCYJNEJ
Zastosowanie:

AKCESORIA DO SZOROWARKI

2

Twarda szczotka
Twarda szczotka do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Odpowiednia
do szorowania i doczyszczania twardych wodoodpornych powierzchni.
Średnica: 16”
Miękka szczotka
Miękka szczotka do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Odpowiednia
do szamponowania powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny dywanowe.
Średnica: 16”
Trzymak padów
Trzymak padów do szorowarki wielofunkcyjnej IM-URZ-MCMB17. Przeznaczony
do montażu padów podłogowych.
Średnica: 16”

3

SYMBOL

NAZWA

NR

IM-URZ-MCMB17-56

szczotka twarda

1

IM-URZ-MCMB17-57

szczotka miękka

2

IM-URZ-MCMB17-59

trzymak padu

3

PAD MASZYNOWY
Zastosowanie:
Polerowanie powierzchni zabezpieczonych polimerami oraz wykańczanie świeżo
nałożonych powłok ochronnych. Wysoki efekt połysku.
Dane techniczne:

Grubość:
Gramatura:
Typ włókna:

26 mm ± 3 mm
814 g/m2
recyklonowany poliester

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr./min.

PAD MASZYNOWY

Dostępny rozmiary:

SYMBOL

19” (483 mm)

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 11”, 12”, 13”, 15”, 16”, 17”, 18”, 20”, 21”
1
xx ) - rozmiar padu

IM-PAD-GL-xxWH1

PAD MASZYNOWY
CZERWONY
Zastosowanie:
Czyszczenia okresowe i bieżące, również przy wykorzystaniu metody natryskowej. Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenia gruntowne
podłóg z wrażliwych materiałów.
Dane techniczne:

Grubość:
Gramatura:
Typ włókna:

26 mm ± 3 mm
1017 g/m2
recyklonowany poliester

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

PAD MASZYNOWY

Dostępne rozmiary:

SYMBOL

16” (406 mm)
17” (432 mm)

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 11”, 12”, 13”, 14”, 15”, 18”, 19”, 20”, 21”, 24”
1
xx ) - rozmiar padu

IM-PAD-GL-xxRD1

27

akcesoria
PAD MASZYNOWY
Zastosowanie:
Utrzymanie czystości na powierzchniach z mało wrażliwych materiałów, czyszczenie gruntowne podłóg z wrażliwych materiałów.
Dane techniczne:

Grubość:
Gramatura:
Typ włókna:

26 mm ± 3 mm
1356 g/m2
recyklonowany poliester

PAD MASZYNOWY

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary:

16” (406 mm)
17” (432 mm)

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 12”, 13”, 14”, 18”, 19”, 21”
xx1) - rozmiar padu

SYMBOL
IM-PAD-GL-xxGN1

PAD MASZYNOWY
CZARNY
Zastosowanie:
Gruntowne czyszczenie i usuwanie grubych warstw polimerów. Zawiera agresywny
środek szlifujący - drobiny ścierne rozmieszczone w całej objętości padu i trwale spojone
z jego konstrukcją.
Dane techniczne:

Grubość:
Gramatura:
Typ włókna:

26 mm ± 3 mm
1628 g/m2
recyklonowany poliester

PAD MASZYNOWY

Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr./min.

Dostępne rozmiary:

16” (406 mm)
17” (432 mm)

*na zamówienie dostępne inne rozmiary: 12”, 13”, 15”, 18”, 19”, 20”, 21”, 24”
1
xx ) - rozmiar padu

SYMBOL
IM-PAD-GL-xxBK1

PAD RĘCZNY
CZARNY, CZERWONY, ZIELONY
Zastosowanie:
Pad ręczny służący do czyszczenia powierzchni rogowych. Mocowane na packę ręczną
bądź packę z przegubem. Dostępne w 3 kolorach. Stosowany do doczyszczania
w miejscach nie dostępnych dla maszyn, doczyszczaniu miejscowym, pracach domowych, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu.

PADY MASZYNOWE

Dane techniczne:

SYMBOL

KOLOR

IM-PAD-GL-2BN

czarny

IM-PAD-GL-2GN

zielony

IM-PAD-GL-2RN

czerwony

1

xx ) - rozmiar padu

28

Wymiar: 250 x 115 x 20 mm

