Städ- och fönsterputsarbälte
Med städ- och fönsterputsarbältet minskar du både risken
för förslitningsskador och gör jobbet snabbare. Bygg ditt
eget bälte med de fickor som passar dig och ditt arbete.

hjälp med modern ergonomi
Städfickorna är
märkta med blå och
röda band. Klipp
bort det ena så kan
du markera till vilken
typ av städning den
används.

Städbälte W-070. För lokalvårdare och fönsterFlaskficka W-071. För sprayflaskor m.m. Monlte W-70 För lokalvårdare och fönsterputsare. Bältet är grunden i Wörks flexibla
putsare. Grunden i systemet där användaren själv
teras/demonteras enkelt på städbältet. Belagd
vändaren själv väljer fickor och hållare beroende på arbetsuppgift. Det fördelar
väljer fickor och hållare. Polyamidlaminat med rem
polyesterväv. QuickSnaps-clip i polyamid.
höfterna och skonar
därmedoch
ryggspänne
och axlar.
Tillverkas i polyamidlaminatArt.nr.
med 28434
en rem i
i polypropylen
i polyamid.
och spänne i polyamid.
Art.nr. 28433

Städficka L W-072. För moppar och trasor.
Lång, extra rymlig modell. Röd/blå-märkt för
säker hygienisk separering av moppar/trasor.
Belagd polyesterväv. QuickSnaps-clip i polyamid. Art.nr. 28435

Städficka M W-073. För moppar och trasor. KorServiceficka W-074. För telefon, anteckningstare modell. Röd/blå-märkt för säker hygienisk
material, mindre verktyg etc. Monteras/demoncka W-71 För sprayflaskor
m. Monteras/demonteras
enkelt på Städbälte
W-70.på städbältet. Belagd polyesterväv.
separering avmmoppar/trasor.
Belagd polyesterteras enkelt
väv. QuickSnaps-clip
QuickSnaps-clip i polyamid. Art.nr. 28437
agd polyesterväv.
QuickSnap-clips iipolyamid.
polyamid. Art.nr. 28436

Städ-/fönsterputsarbälte Basic W-1911.
Basbälte i en beprövad, storsäljande modell.
Enkel och funktionell design. Belagd polyesterväv, 40 mm rem i polypropylen med kraftigt
metallspänne.Art.nr. 28430

<< Städ-/fönsterputsarbälte Xtra W-1912.
Samma beprövade modell som Basic, men med
två extra fickor. Enkel och funktionell design. Belagd polyesterväv, 40 mm rem i polypropylen med
kraftigt metallspänne. Art.nr. 28431

Fönsterrakshållare W-52332. En
enkel, beprövad modell som håller.
Tillverkad i läder och polyester.
Art.nr. 28432

r märkta med blå och röda band. Klipp bort det ena så kan du markera till vilken typ av
används. God städhygien blir en gnutta lättare!
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