
Pad tekstylny
Blue / White Magic / Brush

Zastosowanie

n   maszynowe czyszczenie powierzchni

n   przeznaczony do różnych typów maszyn

n   White Magic idealny do nienasiąkliwych i 
mrozoodpornych posadzek i płytek

n   Brush i Blue idealny do powierzchni 
strukturyzowanych

Możemy wyprodukować pady pasujące do po-
siadanych przez Ciebie szorowarek lub polerek.

Pady tekstylne VERMOP do maszynowego czyszczenia 
powierzchni są dostępne w trzech wersjach, wykonanych 
z materiałów uznanej jakości: Blue, White Magic i Brush. 
Postaw na markę VERMOP. Pady VERMOP wyróżniają się 
wydajnością i trwałością. Inwestycja, która się opłaca – 
dzięki lepszym rezultatom.
Wszystkie pady posiadają stabilną, pluszową bazę, która 
doskonale chłonie wodę. Pady mogą być z otworem lub 
bez. Standardowe pady są dwustronne (dostępna jest 
jednak również wersja jednostronna) i można je prać ma-
szynowo w temperaturze maks. 60°C.

Materiał do szorowania (szczecina)

Poliester / Mikrofaza

Poliester / PA- mikrofaza z paskami szorującymi

Pad okrągły White Magic  
ø 43 cm, 2-cz. bez otw.

Nr art. 859713 
OP 1 szt. 

Pad okrągły White Magic  
ø 43 cm, 2-cz. z otw.

Nr art. 859743 
OP 1 szt.

Pad okrągły Blue  
ø 43cm, 2-cz. bez otw.

Nr art. 8592  
OP 1 szt. 

Pad okrągły Blue  
ø 43cm, 2-cz. z otw.

Nr art. 8599  
OP 1 szt.

Pad okrągły Brush  
ø 43 cm, 2-cz. bez otw.

Nr art. 858913 
OP 1 szt. 

Pad okrągły Brush  
ø 43 cm, 2-cz. z otw.

Nr art. 858943 
OP 1 szt.

n   do wyboru w trzech wersjach wykonanych 
z materiałów uznanej jakości

n   rewelacyjne efekty czyszczenia

n   wysoka jakość materiałów zapewnia długą 
żywotność

n   dostępne w rozmiarach niestandardowych 
(na życzenie)
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VERMOP Polska Sp. z o.o., ul. Podjazdowa 25, 41-203 Sosnowiec, Tel. + 48 32 290 54 80, info@vermop.pl, www.vermop.com
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