
INNOVAT ION

Informacja o produkcIe

Scandic-kij teleskopowy
z ruchomą kulką   + z nieruchomą kulką

Nowy kij teleskopowy Scandic wyróżnia się zwłaszcza swoim 
ergonomicznym wzorem.  Uchwyt, miękko przechodzący od 
kulki do kija, dobrze leży w dłoni. Dzięki powłoce antypoślizgo-
wej dobrze się trzyma nawet w mokrych rękawicach i pewnie 
stoi oparty o ścianę.  Kulka nie brudzi się i może być ruchoma, 
co dodatkowo odciąża przeguby dłoni w czasie pracy. Pier-
ścień zaciskowy jest praktycznym i pewnym oparciem dla dło-
ni w razie prac nad głową.  Wystarczy odkręcić, ustawić i zakrę-
cić, aby dopasować wysokość kija teleskopowego Scandic do 

wzrostu użytkownika.  Konstrukcja kija sprawdzi się w codzien-
nej praktyce wyjątkową wytrzymałością udarową i trwałością, 
a nowy mechanizm blokujący zapewni maksimum stabilności. 

Kij teleskopowy Scandic pasuje do wszystkich systemów do 
mycia podłóg VERMOP. Wersję z ruchomą kulką polecamy do 
systemów Twixter i Scandic Duo, a wersję z nieruchomą kulką 
do systemów Sprint i Scandic Mono.

1000 –1700 mm

Szybka zmiana długości; 
wystarczy odkręcić i za-
kręcić. Wyraźne symbole 
pokazują kierunek obro-
tu. Nowy, bardzo stabilny 
mechanizm blokujący.

Pierścień zaciskowy 
to wygodne i 

pewne oparcie dla 
dłoni przy pracach 

nad głową.

Poręczny, antypoślizgo-
wy uchwyt. Dobrze leży 

w dłoni. Pewnie opiera 
się o ścianę. Może być 

ruchomy, co zwiększa jego 
ergonomiczność.
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VERMOP Polska Sp. z o.o., ul. Podjazdowa 25, 41-203 Sosnowiec, Tel. + 48 32 290 54 80, info@vermop.pl, www.vermop.com

Otwórz, wykonując 
gwałtowny zamach 
w lewo, i odkręć w 
lewo.

Wyciągając / 
wsuwając, ustaw do 
podbródka.

Zamknij kilkoma 
gwałtownymi zama-
chami w prawo.

Otwórz Przestaw Zamknij
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nr art.  8903
op  5 szt.
Wymiary  ø 23,5 mm

Scandic-Kij teleskopowy  
z ruchomą kulką 

nr art.  8907
op  5 szt.
Wymiary  ø 23,5 mm 

Scandic-Kij teleskopowy  
z nieruchomą kulką


