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Tuotekuvaus
Swep r-levykehys on virtaviivainen, symmetrinen ja ohut. Kehys kään-
tyy helposti toiselle puolelle, jolloin siivoamista voit jatkaa helposti ja 
vaivottomasti. Moppi voidaan irrottaa koskematta siihen käsin kahdella 
helppokäyttöisellä poistovivulla, jotka sopivat sekä vasen- että oikea-
kätisille.

Kehys on suunniteltu sekä ergonomiseksi että kestäväksi. Se on suunni-
teltu osana ErgoCert-sertifioitua järjestelmää. Sillä on myös arvostettu 
Plastica Seconda Vita -sertifiointi kierrätysmuovin käyttämisestä.

Käyttökohteet
Uuden symmetrisen Swep r-levykehyksen ansiosta likaiseen moppiin 
ei tarvitse koskea käsin, kun sitä irrotetaan kehyksestä. Kätevät pois-
tovivut löytyvät kehyksen molemmista päistä, kaikissa työleveyksissä, 
paitsi 85 cm. Kehystä voidaan käyttää kaikkien 35 ja 50 senttimetrin 
levyisten Swep r-Pro- ja Swep Duo -moppien kanssa, eli uusi levykehys 
on yhteensopiva aiemman Swep-järjestelmän kanssa. Uusi Swep r-levy-
kehys on osa seuraavan sukupolven Swep-järjestelmää ja sitä voidaan 
käyttää kaikissa parasta hygieniaa ja tehokkuutta kaipaavissa tehtävis-
sä. Swep r-levykehys soveltuu niin lattioiden, kuin seinien ja tasopinto-
jen moppaukseen ja pyyhintään.

Edut
  Erittäin ohut rakenne, jossa on optimoitu kontakti mopattavaan pin-
taan 
  Symmetrinen rakenne: kaksi vipua nopeaa ja kosketuksetonta mopin 
vaihtoa varten

  Hygieeninen rakenne: ei koholla olevaa niveltä, mikä tarkoittaa tasai-
sempaa kosketusta ja vähemmän piiloja lialle
  Valmistettu jopa yli 30 % kierrätysmuovista
  Plastica Seconda Vita -sertifiointi
  ErgoCert-sertifiointi ergonomisuudesta käytettäessä Swep Pro -mop-
pien ja säätövarren kanssa 

Käyttöohjeet
  Nosta esivalmisteltu moppi (sormilenkkiä käyttäen). Pidä kehystä 
kädensijasta, jotta se pysyy paikoillaan, kun asetat mopin kehyksen 
toiseen päähän. Vedä moppi sormilenkistä kehyksen yli siten, että 
moppi asettuu tiiviisti kehyksen toiseen päähän
 Säädä säätövarren korkeus sopivaksi
  Aloita moppaus mopissa nuolella osoitetun menosuunnan osoitta-
maan suuntaan. Nuoli on Swep Duo r-Pro-mopeissa sormilenkissä ja 
r-Pro-Single-mopeissa nuoli on mopin taustapuolella

Mopin vaihtaminen:
  Aseta kehys pyykkipussin päälle ja pidä samalla kiinni varresta noin 
20 cm kehyksen alapuolelta
  Vedä kehyksen jommassakummassa päässä olevaa vipua sormella ja 
vapauta moppi
  Pudota likainen moppi pyykkipussiin
  Sulje vipu ennen kuin asetat seuraavan mopin kehykseen

Swep r-levykehys 
Symmetrinen, ohut, litteä moppikehys, joka on valmistettu kierrätyistä raaka-aineista.

Tuote Koko (cm) Tuotenumero Kpl/ltk
Swep r-lehykehys 35 171332 10
Swep r-lehykehys 50 171333 10
Swep r-levykehys 65 171334 10
Swep r-levykehys 85 171335 10
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