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Efektywne, oszczêdne i nowoczesne sprz¹tanie 

System czyszczący 3M Easy Scrub Express      

Zastosowanie Systemu Easy Scrub Express 

Nowy system Easy Scrub Express pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Pracownicy będą działać szybko i dyskretnie.

Doskonale sprawdza się w:

biurach

hotelach

restauracjach i stołówkach

ośrodkach zdrowia

obiektach sportowych

stacjach benzynowych

sklepach
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•

•
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• redukcja czasu sprzątania o około 50% w stosunku do tradycyjnego systemu z użyciem wiader i wózków

oszczędność chemii do 80%, dzięki poręcznemu mechanizmowi dozowania i skuteczności mopa Easy Scrub wykonanego 

ze specjalnego mikrowłokna 

3 razy szybsze czyszczenie w porównaniu do innych mopów płaskich

łatwe przejście do innej operacji sprzątającej lub dezynfekcji 

•

•

•

Poznaj opinię użytkowników

sprzątanie
Nowoczesne

i ekonomiczne

„Zestaw Easy Scrub Express umożliwia utrzymanie w czystości kuchni, łazienek i pokoi sprzątanych w dzień, bez użycia wózków

z wiaderkami, gdyż wyposażony jest w specjalne dozowniki z płynem czyszczącym, które można wymieniać w zależności 

od czyszczonej powierzchni. Podnosi się nie tylko estetyka pracy, ale również skraca jej czas i wzrasta efektywność. 

Nasz nowy testowany sprzęt wzbudził zachwyt wśród pracowników i nasza firma zyskała opinię nowoczesnej ”

Izabella Pawlak

Grupa Ever

Zapraszamy do odwiedzienia naszej strony  gdzie można obejrzeć 
krótki film o zastosowaniu systemu Easy Scrub Express.

www.3m.pl/x2s,

możliwość szybkiej 
wymiany środka chemicznego 

kij teleskopowy z uchwytem
gwarantuje możliwość szybkiej 
wymiany środka czyszczącego

brak smug i równomierne 
czyszczenie powierzchni 
dzięki dwóm rodzajom 
mikrowłokna

pojemniki z płynem czyszczącym 
instalowane są bezpośrednio na 
uchwycie, płyn dozowany 
jest przez kij teleskopowy

Produkt Numer magazynowy

Easy Scrub Express: kij teleskopowy + uchwyt 700 713 121 47

Easy Scrub Express: butelki 700 713 121 96

Easy Scrub Express: pojemnik na 12 butelek 700 713 121 70

płaski mop z mikrowłókna z zielonymi paskami 127 x 457 mm FN 5100 745 14Easy Scrub Express: 

Budowa systemu 
Easy Scrub Express

•

•

•

•

•

•

•

•

•

lekka aluminiowa konstrukcja i możliwość regulacji wysokości gwarantują najwyższy komfort pracy

ergonomiczny kształt ułatwia sprawne manewrowanie mopem

elastyczne butelki o pojemności 0,33 l umożliwiają precyzyjne dozowanie płynu czyszczącego i środka chemicznego

każda butelka wyposażona jest w zawór zabezpieczający samoczynne wypłynięcie używanej chemii

innowacyjne dozowniki można łatwo i szybko napełnić podczas pracy, np. zmieniając płyn czyszczący na środek 

dezynfekujący

koszyk na maksymalnie 12 butelek pozwala na oszczędność czasu – zawsze możesz mieć przy sobie środki chemiczne, 

których właśnie potrzebujesz

łatwy w przenoszeniu, wydłuża efektywny czas pracy

wykorzystanie dwóch rodzajów mikrowłókna zwiększa skuteczność czyszczenia

mop można prać 500 razy w temperaturze 95º C

Numery magazynowe

Kij teleskopowy + uchwyt

Butelki

Mop z mikrowłókna

Pojemnik na butelki

podręczny i praktyczny 
pojemnik na środki czyszczące

paski szorujące


