
Swep Duo Plaatalused
Kahepoolsus ja tunnustatud disain

Kasutamise eelised
 Tõhusus: Kahepoolse süsteemiga on võimalik koristada sama 
ajaga rohkem ruutmeetreid, kui ühepoolse plaatalusega. Samuti 
väheneb vajaminevate moppide hulk. Mopid on mitmekülgsed 
ja sobivad nii tasa- kui rõhtpindadele ja erinevates kohtades. 
Swep Duo plaatalus sobib samuti Swep sarja ühepoolsetele 
moppidele. 

 Ökonoomsus: Kahepoolse süsteemi puhul on koristamine kiirem ja 
vajaminevate moppide hulk väiksem. Selle tulemusel vähenevad nii 
kasutamiskulud, kui ka alginvesteeringud ning moppide käsitlusku-
lud on märgatavalt väiksemad.

 Ergonoomia: Swep Duo plaataluseid on korduvalt tunnustatud 
oma omaduste poolest, kuna tooted on kerged ja see omakorda 
vähendab koormust töötegijale. Plaatalused sobivad nii tasa- ,kui 
ka püstpindadele, mis omakorda loob võimaluse ergonoomiliseks 
tööks erinevates keeskkondades.

 Hügieenilisus: 35 cm ja 50 cm töölaiusega Swep Duo Plus plaat -
alusele on lisatud vibu, mille abil õnnestub määrdunud mopi 
mahavõtmine plaataluselt ilma seda puudutamata. See tagab 
hügieenilise moppide vahetuse.

Toote kirjeldus ja materjal
Kahepoolse, kerge ja vastupidava plaatalusega on võimalik tõhusalt 
puhastada nurkasid ning see mahub suurepäraselt ka mööbli alla. 
Keskmes on 3D-liigend, mis lihtsustab töö tegemist ja erinevate 
pindade puhastamist.
Plaatalusel on käepide, mis lihtsustab mopi paigaldamist. Swep Duol 
süsteemil on topeltlukustus. Plaatalus kinnitatakse varre külge es -
malt plastik klambriga, mis takistab selle keerlemist. Seejärel pingu -
tatakse vars keermega alusele. 
35 cm ja 50 cm töölaiuselistel plaatalustel on lisaks vibu, mis võimal-
dab määrdunud mopi eemaldamise ilma seda puutumata.  
Tehnilised andmed: Valmistatud pölüpropüleenist.

Kasutamine
Swep Duo on korduvalt tunnustatud heade kasutusomadustega 
plaatalus, mis on arendatud ökonoomseks ja ergonoomiliseks ko-
ristamiseks. Swep Duo sobib kõiksugustesse kohtadesse, alustades 
haiglatest, kuni restoranide ja hotellideni.Swep Duo sobib samuti 
suurepäraselt nii püst-, kui ka tasapindadele. Sellega koristad lihtsalt, 
ergonoomiliselt ja kiiresti põrandad, trepid, seinad, mööblipinnad ja 
muud suured pinnad. 
Swep Duo Plus Plaatalus 35 cm ja 50 cm, sobib perfektselt kohtades -
se , kus tuleb vältida käsikontakti määrdunud mopiga.

Toote nr. Toode Värv Laius (cm) Tk/pakk Pakk/kast

143062 Swep Duo Plus plaatalus 35 cm Hall 35 1 10

137878 Swep Duo Plus plaatalus 50 cm Hall 50 1 10

116868 Swep Duo plaatalus 75 cm Hall 75 1 10
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