Produkter

Helt rent i stor høyde
Med Qleen vindusvaskesystem kan du
vaske i høyden uten bruk av lift eller
stillas. Det er også godt egnet for
høye vinduer utendørs og innendørs,
inne i svømmehaller og når bygningsutspring gjør at du ikke kommer til på
annen måte. Rune Smittil hos Staples
viste produktet under FDV 2015
og forklarte virkemåten:
– Systemet renser selv
vannet. Dermed blir
underlaget helt rent,
du får ikke skjolder
og trenger heller ikke å nale
etterpå, sier han.
Dette medfører
at du skal kunne
vaske i sollys, noe
som er uvanlig
med vindusvask.
– Er det mye
trafikk eller
forurensing i
området, kan du

ha på kjemikalier først, ellers brukes
vanlig vann. Maskinen har et eget,
langtidsvirkende granulatfilter som
renser vannet. Fordi vi bruker vann
som er renset, tar det også lenger tid
før vinduene blir skitne igjen.
Mediummodellen ses her, veier 91
kg og har 12 meter rekkevidde, mens
den største rekker 25 meter opp i
høyden. Qleen har store hjul for å
gjøre den transportabel, men ellers
bør man være to personer for å bære
den ut av bilen. Til vanlig kobler du
til vann, den kan brukes på batteri
og benytte egen vanntank om nødvendig.
Systemet tilpasses med alt av børster etter hvordan du vil bruke den,
for eksempel utvendige persienner,
solcellepaneler, fasader, murpuss,
kledning og glass. Lettvektsstenger i
titan eller karbon.

Informasjon om
produktnyheter!
Renholdsnytt ønsker å være først
ute med siste nytt. Derfor oppfordrer
vi leverandørene til å sende informasjon om nye produkter til
pal@askmedia.no

Nytt produktsortiment
Deb Group, som utvikler og produserer håndhygieneprodukter til
arbeidsplasser og offentlige miljøer,
har lenge sett frem til lanseringen
av det nye produktsortimentet Deb
Stoko i Norge. Det nye Deb Stoko
produktsortimentet henger sammen
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med siste års oppkjøp av den globale
tyskeide virksomheten Stoko Professional Skincare.
– Vi er svært glade for å kunne
presentere dette nye produktsortimentet, forklarer Klaus Andersen
som er Deb Groups General Manager

i Skandinavia.
Sortimentet er inndelt i fire serier:
«beskytte», «vaske/rense», «desinfisere» og «gjenopprette» som har
hvert sitt fargekodede design som
veileder brukeren til riktig bruk.

Lettvekter fra Kärcher

Kärcher T7/1 Classic er en ny og
meget lett støvsuger på kun 3,5 kg,
opptil 50 prosent lettere enn tilsvarende maskiner på markedet. Ytre mål
er 375 x 285 x 310 mm. Med sine to
faste og to svingbare hjul er den lett
manøvrerbar. Dette gjør den enkel å
bære og velegnet til bruk i hotellrom,
trapper og på trange steder. Støvsugeren er stabil, robust og utviklet
for det profesjonelle markedet, med
en sugeevne tilsvarende maskiner av
normal størrelse. Sugeslange 2 m og
munnstykke med bredde 270 mm.
Lydtrykksnivå 63 dB (A). Variabel
sugekraft inntil 23,0 kPa (230 mbar),
sugeeffekt ute på munnstykket 249
watt.
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