
 

 
       

 
Tandur kynnir umhverfisvæna og hagkvæma nýjung frá TTS: Dosely skömmtunarbúnað. 

 
Sveigjanleiki Viðeigandi rakamagn í moppu með hliðsjón af yfirborði og óhreinindum 

Efnissparnaður Full nýting á sápuupplausn -> Umhverfisvænt og hagkvæmt 

Tímasparnaður Engin þörf á sérstöku skipulagi eða umsjón við forbleytingu. 

Þægindi Þurrar moppur geymdar í ræstivagni og einungis það magn sem þarf á 
viðkomandi vinnusvæði er notað í hvert og eitt skipti. 

Hreinlæti: Engin þörf á að geyma forbleyttar moppur. Forbleytingin er framkvæmd  
á ræstivagninum sjálfum (ein moppa í einu). 

Sparnaður í þvotti: Engar ónotaðar forbleyttar moppur þvegnar. 

 

 

Skömmtunarbúnaðurinn: 
+ Enginn vélbúnaður - Endurvinnanlegt og ryðfrítt 

+ Hægt að hafa einn eða tvö blöndunartanka 

+ Hver tankur tekur 6 lítra þvottalausn 

+ Skömmtun frá 100 til 400 ml 

+ Auðvelt í notkun og viðhaldi 

+ Passar fyrir allar moppur að 50 cm 

 
Einföld og áreiðanleg skömmtun 

     

Tankur fylltur  
af vatni og sápu 

Tanki komið  
fyrir og læst 

Magn sápu-
upplausnar stillt 

Handfangi ýtt 
niður 

Moppu komið 
fyrir í bakka 

 
Ræstivagnar sem 
fáanlegir eru með  
Dosely búnaði: 

  

Vörunúmer: 52-MG630B0C 52-MG710B0C0A00 
Vöruheiti: TTS MAGIC 630 með DOSELY TTS MAGIC 710B með DOSELY 

 

http://tandur.is/
http://www.ttsystem.com/index.php?lang=2
http://tandur.is/is/search?search=dosely
http://tandur.is/is/product/tts-dosely-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-magic-010-raestivagn-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-magic-640-basic-1stk


 

 
       

 
Tandur kynnir umhverfisvæna og hagkvæma nýjung frá TTS: Trilogy, tvöfalt moppukerfi. 

 
Fótstigin  
festiplata 

Einfalt að  
festa moppuna 

Tvöföld nýting – moppunni 
er einfaldlega snúið við 

  

 
Festiplatan: 

+ Gott grip í festiplötu 

+ Mjúkur gúmmíkantur 

+ Jafn þrýstingur á moppu 

+ Fljótlegt og einfalt fótstigskerfi 

Moppan 

+ Þurrmoppa eða blaut/rakmoppa 

+ 100% nýting efnis í moppu  

(báðar hliðar notaðar) 

+ Vandaður frágangur  

+ Gott gripmynstur fyrir festiplötu 

 

Trilogy moppur í boði: 
 

 
51-AB9000BB 
Trilogy wet/safe - blá 
 

 
51-AE9010VB 
Trilogy+ wet/dry - græn/blá 
 

 
51-EE9000BR 
Trilogy wet - blá/rauð 

 

51-7700E 
TTS TRILOGY - Festiplata 

 
Ýmis notkunarsvið Trilogy kerfisins 

   

Forbleyttar moppur (Hermetic) Dosely skömmtunarkerfið BIO kerfið (skaft með brúsa) 
 

http://tandur.is/
http://www.ttsystem.com/index.php?lang=2
http://tandur.is/is/search?search=trilogy
http://tandur.is/is/products/trilogy-kerfid
http://tandur.is/is/product/trilogy-wet
http://tandur.is/is/product/trilogy-wet2
http://tandur.is/is/product/trilogy-wet-moppa-bla-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-trilogy-festiplata-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-nick-hermetic-125-raestivagn-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-dosely-1stk
http://tandur.is/is/product/tts-bio-trilogy-1-stk2

