Cabos de Alumínio
Resistência e ergonomia

Área de aplicação

Principais benefícios:

Instruções de utilização:

Os cabos de alumínio aplicam-se em
conjunto com os vários tipos de suporte
existentes nos sistemas de limpeza
Vileda Professional.

• Resistência e durabilidade:
Os cabos de alumínio Vileda
Professional têm um diâmetro de 		
22 mm para suportarem as tarefas de
limpeza mais exigentes.

1. Antes de iniciar a tarefa deve
certificar se o cabo é o indicado e se
está bem fixo ao suporte.

Descrição de produto:

• Ergonomia:
Os cabos fixos com 145, e o cabo
telescópico, têm o comprimento ideal
para que o utilizador mantenha uma
posição correcta e confortável
durante as tarefas. os punhos anti-deslizantes evitam o esforço dos
pulsos e das mãos.

3. Quando sujo o cabo de alumínio 		
deve ser limpo com água fria.

Fabricados em alumínio anodizado de
elevada qualidade e punhos com
textura anti-deslize, detêm o diâmetro
e comprimento ideal para resistir às
tarefas de limpeza profissional com
máxima ergonomia de uso. Estão
disponíveis em 3 formatos para melhor
adequação ao suporte Vileda
Professional.
Cabo Mop Mopa de 150 cm, com
conector universal, funciona com todos
os tipos de suportes.
Cabo Escova de 150 cm, com rosca
Alemã é o cabo exclusivo para as
Escovas e para os Rodos de espuma.
Cabo Telescópico é extensível de 1 a
1,8m, com punhos para as duas mãos e
conector universal.
Código

Descrição

111380

2. Não deve forçar o cabo lateralmente
nem dobrá-lo.

4. Evitar o uso de detergentes muito
alcalinos e/ou com cloro.

• Higiene:
De facil higienização. Disponível clipe
com código de cores para diferenciar
zonas e prevenir contaminação 		
cruzada.

Cor

Medidas (cm)

Unidades/Pack

Unidades/caixa

Cabo Telescópico Alumínio

100 - 180 cm

1

10

111529

Cabo Mop Mopa Alumínio

150 cm

1

10

111533

Cabos de Escova em Alumínio

150 cm

1

10
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