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TopLock

anyag feldolgozása technikailag kifinomultan és 
nagy pontossággal történik. Átgondolt zárrend-
szer biztosítja a rúd biztonságos vezetését és a 
gyors rögzítést. 

A TopLock üvegtisztító rendszerek a gazdasá-
gosságot, a minőséget, az ergonómiát és a funk-
cionalitást meggyőzően kapcsolják össze. Ehhez 
társul – a VERMOP márkára jellemzően – a folya-
matos továbbfejlesztés, az első osztályú szolgál-
tatás és a szállítói hűség. Mindezért javasoljuk a 
TopLock termék használatát a takarítók számára. 

A TopLock üvegtisztító-rendszer innovatív minő-
ségi termékeket kínál, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb professzionális igényeknek. A 
TopLock termékekkel végzett munka csíkmen-
tes tisztaságot biztosít nagy magasságban is, va-
lamint nehezen hozzáférhető területeken. 

A TopLock kifejlesztése az ergonómiára és a fel-
használóbarát kivitelre fordított különleges fi-
gyelemmel történt. Kiváló minőségű anyagok, 
pl. a profilozott alumínium, az üvegszál erősítésű 
műanyag, a nemesacél és a szénszál erősítésű 
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TopLock – Választék

TopLock ablakvizező

A TopLock ablakvizező rendkívül ergonomikus 
nyéllel rendelkezik. A gumis anyag gyors, pon-
tos munkavégzést tesz lehetővé anélkül, hogy 
csúszna. A nyél optimális méretű az ergonomikus 
használathoz anélkül, hogy a takarító a nedvesí-
tővel érintkezésbe kerülne. 

TopLock tartótok

Elengedhetetlen eszköz a professzionális üveg-
tisztításhoz: A TopLock tartótokban tartható az 
ablaktörlő és a nedvesítő, és lehetővé teszi a 
cseppmentes biztonságos munkavégzést vödör 
nélkül. A gyorszáras öv biztosítja a stabil elhe-
lyezkedést, ugyanakkor a viselés kényelmes ér-
zetét kelti. 

LockStrip nedvesítő

A LockStrip nedvesítők választéka minden ta-
karítási profilhoz az ideális megoldást kínálja. A 
mikroszálat tartalmazó szintetikus plüss huzat 
nagyon sok tisztítószert képes magába szívni, 
így lehetővé teszi annak egyenletes elosztását 
nagy üvegtáblákon is. Az optimális illeszkedésé-
nek köszönhetően minden LockStrip nedvesítő 
tökéletesen és elmozdulás nélkül helyezkedik el 
a TopLock ablakvizezőn. 

Kapható a modell változata karcolásmentes dör-
zsivel a makacs szennyeződések eltávolításához. 
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Választék – TopLock

LockHead ablaktörlő

A LockHead ablaktörlő hossza optimális mére-
tű az ergonomikus használathoz anélkül, hogy 
a takarító közben a nedvesítőt megérintené. A 
rendkívül könnyű nyél pontos, fáradságmentes 
munkavégzést biztosít. A csúszásmentes gumis 
nyéllel gond nélkül és biztonságosan használha-
tó nedves kézzel is. A sínek egyszerűen és gyor-
san eltolhatók vagy kicserélhetők, mégis meg-
bízhatóan helyezkednek el a nyélen. 

Kioldógomb

Az egyszerű működésű kioldógombnak kö-
szönhetően a sínek az ablaktisztító fogantyú-
ján egyszerűen és gyorsan eltolhatók vagy 
kicserélhetők. Nem inog, nem csúszik el. A 
LockHead rovátkái a sínek szilárd rögzítését 
biztosítják. Ez érvényes a csúszásmentesen 
rögzített gumikra is. 

TopLock lehúzógumik

A TopLock lehúzógumik anyaga 
egyesíti a puha gumifajta hajlé-
konyságát a kemény gumi hosz-
szú élettartamával. Így ugyanaz a 
lehúzógumi használható minden 
időjárási körülmény között. 

Sínek

A TopLock sínek könnyen eltolhatók vagy kicserélhe-
tők, és csupán egy mozdulattal tökéletesen elhelyez-
hetők. A rovátkáknak köszönhetően a sínek minden 
pozícióban biztonságosan rögzíthetők a LockHead 
ablaktisztító nyelére. 
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TopLock – Választék

TopLock teleszkópos nyelek

A TopLock teleszkópos nyelek rendkívül köny-
nyűek, nagyon hajlékonyak, biztonságosan 
használhatók és ezért ideálisak minden alkal-
mazási területhez. A zárrendszere egyszerű ke-
zelhetőségével és pontosságával győz meg. Az 
innovatív belső zár megtakarítja a hollandianya 
fáradságos rögzítését és meglazítását. Elegendő 
a nyél csupán negyed fordulata, hogy bármilyen 
pozícióban rögzüljön. A TopLock teleszkópos 
nyél maximálisan kihúzva is könnyen és ponto-
san helyezkedik el a rúdvezetőben. Az excen-
terek és a profilozott belső cső együttes hatása 
így olyan magas felületi nyomást eredményez, 
hogy a nyél ellenáll 60 kp húzó- és nyomóerőnek 
is. Ennek a rendszernek köszönhetően könnyen 
be- és kivezethető anélkül, hogy a meglazítása-
kor becsúszna. A beépített ütközőelem megaka-
dályozza az ujjak becsípődését a bevezetéskor. 

Profi kúp Pinocchio biztonsági 
gombbal

A profi kúp a Pinocchio biztonsági gombbal a 
kívánt módon biztonságosan csatlakozik, és 
biztosítja a stabil elhelyezkedést. 
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Választék – TopLock

Glassman biztonsági kaparó

A Glassman biztonsági kaparó 10 cm széles 
pengével solingeni acélból optimális módon al-
kalmazható matricák, festékmaradványok vagy 
lerakódások eltávolítására sima felületekről, kü-
lönösen üvegről vagy ceran lapokról. A penge-
csere biztonsági rendszer (BCS) biztosítja a pen-
ge egyszerű, gyors és veszélytelen cseréjét. A 
lezárt védősapka szilárdan helyezkedik el a pen-
gén, és minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt. 
Fogantyúként felhelyezve ezenkívül optimális 
erőátvitelt biztosít.
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TopLock Indoor Aquasoft –  
beltéri takarítóberendezés

A TopLock Indoor Aquasoft speciális berendezés 
új lehetőségeket teremt a beltéri takarítás so-
rán: demineralizált víz feloldja a szennyeződést, 
amely utána a kiváló minőségű, mikroszálas 
Textronic kendővel eltávolítható. Ez felesleges-
sé teszi a tisztítószerek alkalmazását. A szénszál 
erősítésű anyagból készült vízvezető teleszkó-
pos nyél a víztaszító légáteresztő övvel kombi-
nálva kellemesen könnyűvé teszi az üvegtisztí-
tást. A pontszerű szennyeződéseltávolítás és a 
kifogástalan szárítás hatalmas időmegtakarítást 
eredményez. Elkerülhető a padlók és az ablakke-
retek fröccsenő víz miatti szennyeződése. 

A TopLock Indoor Aquasoft használata nemcsak 
meggyőző takarítási eredménnyel jár, hanem a 
takarítószemélyzetnek is professzionális fellé-
pést kölcsönöz.

Alkalmazási területek a beltéri 
takarítás során:

   üveglapok

   tükrök

   üveg válaszfalak 

   kirakatok a bevásárlóközpontokban

Előnyök:

   cseppmentes

   gazdaságos (kevés víz, kevés tisztítószer)

   a takarítószemélyzet számára ergonomikus

TopLock Indoor Aquasoft
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1. Öv

A könnyű öv kellemes és kényelmes hordozást 
biztosít, és bőrbarát, légáteresztő 3D-hálóval 
bélelt. A kendők, motor/akku és frissvizes palack 
zsebei biztonságosan rögzülnek az övhöz, úgy-
hogy futáskor vagy térdeléskor sem csúsznak el.  
A hajlítható gyorszár a mérethez történő gyors 
és egyedi igazítást teszi lehetővé. 

2. Frissvizes palack

A frissvizes palackba maximum 0,5 l 
demineralizált víz tölthető a hatékony beltéri 
takarítás érdekében. A takarítószemélyzet ezzel, 
a kevés fogyasztásnak köszönhetően, sok órán 
keresztül dolgozhat anélkül, hogy cserélné a fo-
lyadékot, vagy fel kellene töltenie. 

3. Vízvezető nyél

A vízvezető teleszkópos nyél szénszál erősítésű 
anyagból készült. Ez rendkívül könnyűvé és kel-
lemessé teszi a használat során. A magasság állí-
tása és a rögzítés intuitív és könnyen kezelhető 
zárrendszerrel történik. 

4. Törlőkendő

A mikroszálas, kiváló minőségű Textronic törlő-
kendő gyorsan és egyszerűen távolítja el a kis 
szennyeződéseket, pl. ujjlenyomatokat. A tartóra 
gyorsan és egyszerűen rögzíthetők minden körül-
ményhez a különböző kendőtartók. A hajlékony 
csukló biztosítja, hogy a törlőkendővel a nehezen 
hozzáférhető helyek is elérhetők legyenek. 

5. Akkumulátor

A lítium-ion akkumulátor több munkaórán ke-
resztül ellátja árammal az Indoor Aquasoft ké-
szüléket. A töltőkészülékkel az akkumulátor bár-
mikor megbízhatóan feltölthető. 

6. Motor/szivattyú

Az Indoor Aquasoft motorja hatékonyan és rend-
kívül halkan működik. Így gond nélkül lehetsé-
ges irodahelyiségek munkaidő alatti takarítása is 
anélkül, hogy zavarna. 

TopLock Indoor Aquasoft
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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VERMOP Hungária Kft.
2045 Törökbálint DEPO I. épület
Postacím: 2046 Törökbálint Pf. 69.
Tel. + 36 23 511 740 
Fax + 36 23 334 196
info@vermop.hu 
www.vermop.hu
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