
Jonmaster T-Handles

Vantagens
 • Robusto
 • Função telescópica
 • Pega de borracha macia
 • Encaixe fácil

Benefícios
 • Durável, resistente ao desgaste
 • Ajustamento fácil da altura de trabalho
 • Limpeza c/ mopa ergonómica e confortável
 • Compatível com todos os suportes Jonmaster

A nova geração de cabos e suportes de mopa Ultra da Jonmaster, 
inclui cabos telescópicos, suportes e um cabo para mopas interiores, 
e foi especialmente concebida para o sistema profissional 
Jonmaster de modo a ser ainda mais ergonómico e fácil de utilizar 
do que a gama anterior.
Os cabos Jonmaster Ultra T são robustos e ajustáveis em altura 
possibilitando ao operador trabalhar de modo ergonómico 
à altura correta. Graças à sua pega de borracha macia, com 
design ergonómico o manuseamento torna-se muito agradável. 
A superfície lisa dos cabos Ultra torna-os mais fáceis de limpar 
e de conservar limpos. Todos os cabos podem ir ao autoclave.
Todos os cabos Ultra da gama Jonmaster podem ser utilizados 
com a tampa da pega colorida, que pode ser substituída.
Um conjunto especial de tampas coloridas está disponível, 
nas cores vermelha, azul, amarela e verde.
Adicionalmente ao modelo standard de cabos Ultra T está 
disponível uma versão ainda mais ergonómica, a Ultra Flex T.

Como utilizar
Para assegurar uma maneira de limpar ergonómica, os cabos 
telescópicos Ultra necessitam de ser ajustados para a altura de 
trabalho correta. Isso consegue-se colocando um pé sobre o suporte 
da mopa e rodando a parte superior do cabo para abrir o sistema. 
Em seguida, deverá aumentar o cabo até tocar a parte inferior 
do queixo do operador e fechar novamente, rodando o cabo no 
sentido contrário.
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Dados técnicos 

Material Alumínio (Alu), Polipropileno (PP), 
Policarbonato (PC)

Diâmetro Ø47-Ø32 mm

Dimensão Grande: 1000-1700 x Ø25 mm 
Pequeno: 600-1050 x Ø25 mm

Cor Preto, prata

Peso Grande: 460 g  
Pequeno: 315 g

Produto Dimensão Embalagem

TASKI Ultra Plus Handle – cabo telescópico 100-170 cm 10 pc

TASKI Ultra Plus Handle – cabo telescópico 60-105 cm 10 pc


