
Vantagens
• Robusto
• Faixas de velcro substituíveis
• Muito leve
• Sistema único de fecho e encaixe

Benefícios
• Durável, resistente
• Fácil manuseamento
• Limpeza ergonómica com mopa
• Fixação sem esforço e multifuncional

A nova geração dos cabos e suportes Jonmaster Ultra, compreende 
cabos telescópicos, suportes e um cabo para mopa interior, que 
foram especialmente desenhados para o sistema profissional 
Jonmaster, e para serem ainda mais ergonómicos e fáceis de usar 
do que a gama anterior.
O robusto suporte de mopa Ultra é muito leve e fino, permitindo ao 
operador a limpeza em superfícies com pouco espaço. O suporte 
Ultra, com faixas de velcro substituíveis, possui um novo mecanismo 
de encaixe com uma fixação sem esforço aos cabos Ultra T e Ultra 
Flex. O sistema de fecho integrado regula a velocidade de viragem 
da mopa, simplificando a limpeza de paredes e tetos. A superfície 
lisa dos suportes torna a sua manutenção e limpeza fáceis.
A parte plástica de proteção lateral e as faixas de velcro, podem 
ser facilmente removidas, limpas e montadas. Todos os suportes 
podem ir ao autoclave.
Além do suporte standard Jonmaster Ultra, está também disponível 
uma versão mais ergonómica, o suporte Asa Ultra.e flexibilidade.
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Utilização

Recomenda-se vivamente a utilização dos suportes Jonmaster Ultra com os cabos Ultra T e as Mopas Pro.
Para garantir uma substituição das faixas de velcro no suporte de mopa Ultra, está disponível um conjunto com duas faixas de 
velcro e um conjunto de peças plásticas laterais.
Favor notar 
É importante realçar que os suportes Jonmaster Ultra não são compatíveis com a gama anterior com a gama anterior de cabos 
Jonmaster Classic e Pro, devido às alterações de construção necessárias ao novo sistema de fixação.

Produto Dimensão Embalagem

Suporte velcro 60 cm 1 pc

Suporte velcro 40 cm 1 pc

Suporte velcro 25 cm 1 pc

Bandas velcro 60 cm 2 pc

Bandas velcro 40 cm 2 pc

Bandas velcro 25 cm 2 pc
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Dados técnicos

Suporte velcro Alumínio (Alu), Polietileno (PE), 
Polipropileno (PP)

Suporte mopa 25 
Dimensão/Peso

240 x 88 x 46 mm 
200 g

Suporte mopa 60 
Dimensão/Peso

570 x 88 x 46 mm 
382 g

Cor Alumínio, cinza

Suporte mopa 40 
Dimensão/Peso

410 x 88 x 46 mm 
294 g


