System EASY TRAP

Rozwiązania w zakresie czyszczenia podłóg
Korzystanie z systemu Easy Trap
1. Do uchwytu z rzepem zamocuj dowolny kij od mopa lub szczotki.
2. Oderwij kawa³ek w³ókniny odpowiadaj¹cy szerokoœci uchwytu.

3. Ustaw uchwyt z rzepem w pozycji jak na rysunku obok (rys. 2).
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4. Przy³ó¿ w³ókninê do rzepa na grzbiecie uchwytu i mocno dociœnij na ca³ej d³ugoœci.
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5. Upewnij siê, ¿e w³óknina pokrywa ca³¹ stronê uchwytu.
Przyk³adaj¹c uchwyt z w³óknin¹ do pod³ogi, dociœnij w³ókninê do grzbietu uchwytu.

Łatwe sprzątanie

6. Mo¿esz rozpocz¹æ odkurzanie pod³ogi.
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7. Aby obni¿yæ koszty i zwiêkszyæ wydajnoœæ u¿ywaj w³ókniny obustronnie
poprzez obracanie jej na uchwycie (rys. 4).

Kiedy nale¿y wymieniæ w³ókninê?
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1. Kurz i brud zaczn¹ siê zbieraæ od brzegu w³ókniny.

2. U¿ywaj w³ókninê, a¿ do zape³nienia brudem jej ca³ej p³aszczyzny.
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4. Gdy w³óknina przesta³a zbieraæ kurz, prze³ó¿ j¹ na drug¹ stronê.
Gdy obie strony s¹ brudne wymieñ ca³¹ w³ókninê.
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3. W³óknina jest ca³kowicie zabrudzona, gdy pozostawia œlady brudu lub kurzu na pod³odze.
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Sk³adniki systemu
• W³óknina do odkurzania 3M Easy Trap
o standardowej szerokoœci, do stosowania
z uchwytami 3M Easy Trap
1 rolka w³ókniny o szer. 127 mm i d³ug. 38,10 m
Naciêcie co 15 cm. 2 rolki w kartonie

• W³óknina do odkurzania 3M Easy Trap
o du¿ej szerokoœci, do stosowania z innymi
rodzajami uchwytów

• Uchwyty z rzepem 3M Easy Trap
Wymiary:
10 x 4 x

10 x 4 x

10 x 4 x

43 cm, 4/karton

58 cm, 4/karton

89 cm, 2/karton

10 x 4 x 119 cm, 2/karton

10 x 4 x 150 cm, 2/karton

1 rolka w³ókniny o szer. 203 mm i d³ug. 38,10 m
Naciêcie co 15 cm. 1 rolka w kartonie
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Lokalny dystrybutor 3M:

Easy Trap

Easy Scrub

Easy Shine

System odkurzania
podłogi Easy Trap

Zastosowanie systemu EASY TRAP
Dziêki naszemu rozwi¹zaniu zamieciesz i zbierzesz szeœæ razy
wiêcej kurzu, brudu i w³osów, ni¿ za pomoc¹ tradycyjnych mopów
i systemów odkurzaj¹cych.

ODKURZANIE
Oto najbardziej efektywny system czyszczenia
na sucho dostêpny na rynku
Ekonomiczny dwustronny uchwyt do odkurzania

Gdzie mo¿na go wykorzystaæ?

• Doskonale sprawdza siê na g³adkich powierzchniach:
Hotele
Centra
Pomieszczenia
handlowe
biurowe

• Dwustronna w³óknina czyszcz¹ca
• Otwarta struktura w³ókniny zwiêksza ch³onnoœæ
na brud
• Nie pozostawia t³ustych i lepi¹cych siê œladów
na pod³odze
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• Jedna w³óknina wystarcza na 800 m *
• Prosty w obs³udze uchwyt
Wstêpnie przyciêta
i ³atwa w u¿yciu w³óknina

Doskonale zbiera kurz

Szpitale

• Odkurzanie na sucho

Obiekty sportowe

Muzea

Dwie szerokoœci pasuj¹ce
do wszystkich uchwytów

Uchwyt z rzepem
Dostêpny w 5 rozmiarach

*wykorzystanie dwustronne/uchwyt 1,19 m Easy Trap/g³adka powierzchnia/drobny kurz

W³óknina wykorzystywana
dwustronnie

