
Helping you make a difference.

Bruksområde
Nye Swep Duo Plus moppestativ med 
hendel brukes på samme områder som 
tidligere – til mopping av gulv, vegger, 
trapper og tak. Den nye funksjonen 
gjør håndteringen ved bytte av mopper 
raskere, mer hygienisk og ergonomisk.

Swep Classic moppene kan med 
fordel også brukes på Nye Swep Duo 
Plus moppestativ.

Produktbeskrivelse
•	 Nye Swep Duo Plus moppestativ 

finnes i 50 cm bredde
•	 Ny funksjon for enkel bytte av mopp
•	 Ny forsterket 3D-kobling (hendelen) - 

reduserer slitasjen
•	 Dobbeltsidig vendbart stativ med 

asymmetriske sider som kommer til 
på de fleste stedene

•	 Gripeåpningen på stativet gir et 
stødig grep når moppen tres på

•	 Lett, og slitesterkt av polypropylen
•	 Passer både til Swep Duo og Classic 

mopper

Nye Swep Duo Plus 
Enkel å bruke
Ta tak i fingerstroppen og dra den lett 
mot deg – den skitne moppen løsner 
automatisk fra stativet.

Hygienisk
Den nye fuksjonen gjør at berøring av 
skitne mopper forsvinner helt.

Stativet kan også autoklaveres.

Forbedret ergonomi
Minimalt med krefter behøves for å 
ta av moppene – noe som gir bedre 
ergonomi. 

Moppene legges rett i vaskesekken – 
knebøy reduseres for å ta opp moppen 
fra gulvet.

Bruksanvisning 
1. Tre på moppen: 

a. Hold moppestativet (i åpningen 
med den ene handen og moppen 
(i hempen) i den andre hånden. Tre 
moppestativet ned i moppen, og 
trekk til. Hele moppen ska sitte godt 
over stativet. 
b. Hold teleskopskaftet i en hånd 
med moppestativet hengende 
 nedover og hold moppen (hempen) 
i den andre hånden. Tre i moppe-
stativet (fjæringen nedover) i moppen, 
trekk til slik at hele moppen sitter 
godt over stativet. 

2. Juster teleskopskaftet til riktig høyde.
3. Start moppingen
4. Ta av moppen: Løft moppestativet 

opp ved å flytte hendene nedenfor 
teleskopskaftet. Hold stativet over 
vaskesekken. Ta så tak i hendelen 
og dra den lett mot deg. Den skitne 
moppen faller direkte ned i vaske-
sekken – helt uten berøring. 

5. Skyv tillbake hendelen før du bruker 
stativet igjen.

Se også på illustrasjonen som sitter på 
stativet.

Ny funksjon – enklere, mer hygienisk og mer ergonomisk
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137878 Swep Duo Plus moppstativ  - 50 1 10


