
Tuotekuvaus: 
 
Molemmat rikkalapiot on suunniteltu autta-
maan sinua saamaan parhaat lopputulokset 
ja rarjoamaan korkeimpien standardien mu-
kaista ergonomiaa ja hygieniaa. Järjestelmän 
monikäyttöisyys tekee siitä helpon mukaut-
taa tarpeisiisi, koska valikoimassamme on 
useita eri vaihtoehtoja. 

 
Käyttöalue: 
 
Roskaswep  
Kätevä ja ergonominen tapa kerätä lika lat-
tiapinnoilta. Paras ratkaisu useimpien kiin-
teistöjen irtolian siivoukseen. 

Rikkaswep  
Erittäin tehokas ja hygieeninen rikkalapio, 
joka painautuu tiiviisti lattiapintaa vasten. 
Käytetään muovisen tai kankaisen roska-
pussin kanssa, Hygieeninen ja ergonominen 
tapa kerätä lika. 

Lakaisin 
Tasaisille lattiapinnoille, joilla lika voi olla 
kuivaa tai kosteaa. 

Harja  
Soveltuu kaikille koville ja epätasaisille lat-
tiapinnoille. 

Roskapussi  
Helposti asennettava kankainen roskapussi 
Rikkaswep rikkalapioon. Voidaan pestä max 
95oC.

 
Hyödyt asiakkaalle: 
 

  Korkea suorituskyky 

Lakaisin ja harja irrottavat lian tehokkaasti 
lattiapinnoilta. 

Rikkalapioiden alusta on suunniteltu takaa-
maan tiiviin pintakontaktin lattiaan, jotta 
hienoinkin lika saadaan mukaan. 

  Helppo säilyttää 

• Käytännölliset koukut rikkalapioiden var-
ressa ovat hyödyllisiä monessa tarkoituses-
sa: 

I. Helpottamaan säilyttämistä siivousvau-
nussa. 

 

2. Erilaisten roskapussien kiinnittämiseen 
Rikkaswep rikkalapioon. 

3. Helpottamaan lakaisimen ja harjan kiin-
nittämistä yläkahvan koukkuihin. 

  Ergonomia 

• Kahvat on suunniteltu maksimoimaan 
näppärää ja helppoa käsittelyä sekä vähen-
tämään rasitusta. 

• Lapio-osan kahva helpottaa käsittelyä. 

• Alumiinivarret vähentävät järjestelmän 
kokonaispainoa ja ovat samalla erittäin kes-
täviä. 

  Hygienia 

• Rikkaswepin avoin kehys kiinnittyy ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettuun 
alustaan. Tämä on paras ratkaisu etenkin 
terveydenhuollon tiloissa. 

• Lakaisimessa on vaihdettava ja pestävä 
kumiosa. 
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Roskaswep rikkalapio 

• Ergonominen ia kätevä 
tapa kerätä likaa. 

• Paras ratkaisu useimpi-
en kiinteistöjen siivouk-
seen.

• Kansi ja säiliö kestävää 
ABS-muovia. 

• Ergonominen kahva 

• Yläkoukku siivousvau-
nuun kiinnitystä varten. 

• Ovaalin muotoinen 
alumiinivarsi: kevyt ja 
kestävä.

Rikkaswep rikkalapio

• Ergonomisin ia hygiee-
nisin tapa kerätä likaa. 

• Sopii hyvin terveyden-
huollon kohteisiin. 

• Osat kestävää ABS-
muovia. 

• Ergonominen kahva.

• Yläkoukku siivousvau-
nuun kiinnitystä varten ja 
alakoukku roskapussien 
kiinnitykseen.

• Rikkalapion alusta ruos-
tumatonta terästä.

• Ovaaliin muotoinen 
alumiinivarsi: kevyt ja 
kestävä.

• Lisävarusteena saatava 
kestävä polypropyleenis-
tä valmistettu roskapussi.

Lakaisin 
• Lakaisin tasaisille lattia-
pinnoille kuiviin tai kos-
teisiin olosuhteisiin.

• Lakaisimen nivel poly-
propyleeniä. 

• Alumiinikisko: kevyt, 
kestävä ja hygieeninen. 

• 35 cm kumi, irrotettava.

• Pesukestävyvs 90o C.

• Ergonominen kahva.

• Ovaalin muotoinen alu-
miinivarsi.

Harja 

• Harja epätasaisille lat-
tiapinnoille.

• Lakaisimen nivel poly-
propyleeniä. 

• 25 cm harja, harjasten 
materiaali PES. 

• Ergonominen kahva.

• Ovaaliin muotoinen alu-
miinivarsi. 

Tuotenro. Tuote Väri Koko (cm) Kpl/pkt Pkt/ltk

119908 Lakaisin - 35 1 5

114465 Vaihtoterä Sininen 35 1 10

119916 Harja - 25 1 5

119914 Rikkaswep rikkalapio - - 1 5

119915 Rikkaswep roskapussi Harmaa - 1 10

119912 Roskaswep (umpisäiliö) - - 1 5
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