RĘCZNE NARZĘDZIA UTRZYMANIA HIGIENY
RUČNÍ NÁSTROJE K UDRŽOVÁNÍ HYGIENY
MANUAL TOOLS FOR MAINTAINING HYGIENE
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Szeroki wybór produktów dostępnych aż w 12 kolorach, co pozwala przestrzegać
zasady HACCP oraz założenia Systemu 5S i 6S.
Široká nabídka produktů až ve 12 barvách, což vám umožní dodržovat zásady
a předpoklady HACCP, Systémy 5S a 6S.
A wide range of products available in up to 12 colors, which allows you to
comply with the HACCP principles and assumptions 5S and 6S systems.

PROSTE
ROVNÉ
STRAIGHT

FALOWANE
VLNITÉ
WAVING

POSTRZĘPIONE
ROZTŘEPENÝ
FRAYED

Włosie falowane doskonale zatrzymuje detergent myjący oraz małe
cząstki zabrudzeń. Używane jest do mycia i zamiatania. Brak
postrzępionych końcówek zapewnia higieniczną czystość i eliminuje
gromadzenie się bakterii. Włosie proste, szczególnie twarde
doskonale nadaje się do szorowania i wymiatania. Nie sprzedajemy
szczotek z włosiem postrzępionym z uwagi na wysokie ryzyko
gromadzenia się w nim bakterii i resztek zanieczyszczeń. Takie włosie
nie nadaje się do użytku profesjonalnego.
Vlnité štětiny dokonale zadržují čisticí prostředek a malé částice
nečistot. Používá se k mytí a zametání. Bez roztřepených špiček,
zajišťuje hygienickou čistotu a eliminuje hromadění bakterií. Rovné,
obzvláště tvrdé štětiny, jsou ideální pro drhnutí a vymetání.
Neprodáváme roztřepené kartáče vzhledem k vysokému riziku
akumulace bakterií a zbytkových nečistot. Takové štětiny nejsou
vhodné pro profesionální použití.
Wavy bristles perfectly hold the cleaning detergent and small
particles of dirt. It is used for washing and sweeping. The lack of
frayed toes ensures hygienic cleanliness and eliminates
accumulation of bacteria.Straight, especially hard bristles are ideal
for scrubbing and sweeping. We do not sell frayed brushes because
of the high risk of accumulation of bacteria and residual impurities.
Such bristles are not suitable for professional use.

Poliester jest wytrzymałym materiałem, odpornym na
rozszczepienia i łamanie oraz na działanie temperatury
do 134°C. Nie chłonie wilgoci - co oznacza redukcję
wzrostu ilości bakterii.

Polyester je odolný materiál, odolný proti štípání a
lámání a pro teploty do 134 ° C Neabsorbuje vlhkost což znamená snížení zvýšení množství bakterií.
Polyester is a durable material, resistant to splitting
and breaking and for temperatures up to 134 ° C. It
does not absorb moisture - which means reduction
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