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Au  suprafaþe moi ºi flexibile

Prevãzute cu suport din vinil, care are rol antiderapant ºi pãstreazã 
murdãria la interior, protejând pardoseala fiind recomandate pentru 
utilizare în locuinþe ( la intrare în interior sau exterior, în baie)

Fãrã suport de vinil, lasã murdãria sã curgã, pentru o curãþare mai 
uºoarã fiind recomandate pentru utilizare la intrãrile în clãdiri publice 
(supermarket-uri, bãnci, alte instituþii) 

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi

Specificaþii tehnice complete ºi detalii despre caracteristicile ºi utilizarea produselor pot fi obþinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro 

ªtergãtoare pentru picioare 

CARACTERISTICI METODE DE CURÃÞARE 

Prin scuturare /
Shake-up

Prin spãlare cu mopul /
Mop

Prin aspirare /
Vacuum cleaner

Prin spãlare sub jet de apã /
Water spray

Ignifug /
Fireproof

Lasã apa sã se scurgã /
Allows water to fall

Lasã mizeria sã se scurgã /
Leaves dirt pass

Au suprafaþã moale ºi flexibilã

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi

 Recomandat pentru utilizare la intrãrile în clãdiri publice (supermarket-uri, bãnci, alte instituþii) 

Soft and flexible

Removes more than 80% of dirt and moisture

 Recommended for 

entrances in public buildings (supermarkets, banks, other institutions)

 Fãrã suport de vinil; lasã murdãria sã curgã, pentru o curãþare mai uºoarã 

ªtergãtor pentru picioare fãrã suport de vinil                           SPS14Dust  Out 
ªtergãtor pentru picioare cu suport de vinil                             SPC12/SPA14Dust  In 

Dust  Out 

Dust  In 

CARACTERISTICI /
CHARACTERISTICS

METODE DE CURÃÞARE /
CLEANING

Prin scuturare /
Shake-up

Prin spãlare cu mopul /
Mop

Prin aspirare /
Vacuum cleaner

Prin spãlare sub jet de apã /
Water spray

Ignifug /
Fireproof

Reþine apa /
Keeps water inside

Nu lasã mizeria sã se scurgã /
Keeps dust inside

Au aderenþã la suprafaþã
Antislip

 /

Soft and flexible

Removes more than 80% of dirt and moisture

 Recommended for domestic use 

 With vinyl backing;  

it keeps the dirt inside, protecting the floor

(indoor or outdoor entrances, bathrooms)

CARACTERISTICI METODE DE CURÃÞARE 

Prin scuturare /
Shake-up

Prin spãlare cu mopul /
Mop

Prin aspirare /
Vacuum cleaner

Prin spãlare sub jet de apã /
Water spray

Ignifug /
Fireproof

Lasã apa sã se scurgã /
Allows water to fall

Lasã mizeria sã se scurgã /
Leaves dirt pass

Prevãzut cu suport din vinil, care are rol antiderapant ºi pãstreazã 
murdãria la interior, protejând pardoseala

Are suprafaþã moale ºi flexibilã

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi

Este recomandat pentru utilizare în locuinþe ( la intrare în interior sau 
exterior, în baie)

Fãrã suport de vinil; lasã murdãria sã curgã, pentru o curãþare mai 
uºoarã 

Are suprafaþã moale ºi flexibilã

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi

Este recomandat pentru utilizare la intrãrile în clãdiri publice 
(supermarket-uri, bãnci, alte instituþii)

ªtergãtor pentru picioare cu suport de vinil

ªtergãtor pentru picioare fãrã suport de vinil

Descriere þi funcþionalitate:

SPC12-6040
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 AmbalareCod culoare Descriere produsCod produs
Caracteristici 

speciale

2,7

 buc.
ªtergãtor Happy Shoes - 

Gama pentru trafic domestic, 
cu suport de vinil, 12 mm 

grosime

Baghetã concavã din 
pentru muchii interioare, 

adâncime 10 mm, culori marmorate

PVC 

05,11,16,20,28,30,113

55,60,61,62,64, 70 7 ,
78,81,94,97,99,100,110,115,166 

66,67, , 2

Dust  In 

Dust  Out 

Lãþime
(cm)

SPC12-9060

40 60 05,11,16,20,28,
30,113

60

Lungime
    (cm)

40

9060

05,11,16,20,28,30,113SPA12-6040 6040

SPS14-6040

 buc.

ªtergãtor Happy Shoes - 
Gama pentru trafic intens, 
fãrã suport de vinil, 14 mm 

grosime

 buc.

 buc.

 buc.

 buc.

05,11,16,20,28,30,113

6040

9060

12090

SPS14-9060

SPS14-12090

12
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SPC12/SPA12

SPC/SPA

SPS

SPS14
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Are suprafaþã moale ºi flexibilã

Fãrã suport de vinil, lasã murdãria sã curgã, pentru o curãþare mai uºoarã 
fiind recomandat pentru utilizare la intrãrile în clãdiri publice (supermarket-
uri, bãnci, alte instituþii) 

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi
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Are suprafaþã moale ºi flexibilã

Prevãzut cu suport din vinil, care are rol antiderapant ºi pãstreazã 
murdãria la interior, protejând pardoseala fiind recomandat pentru 
utilizare în locuinþe ( la intrare în interior sau exterior, în baie)

Îndepãrteazã mai mult de 80% din murdãria ºi umezeala de pe tãlpi

Descriere þi funcþionalitate:

Descriere þi funcþionalitate:


	Page 1

