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TopLock

(carbon), zostały przetworzone z najwyższą precy-
zją. Przemyślany system blokujący gwarantuje 
pewne prowadzenie drążka i szybkie mocowanie. 

Systemy do mycia powierzchni szklanych w 
przekonujący sposób łączą w sobie efektyw-
ność, jakość, funkcjonalność i ergonomię. Do-
chodzą do tego – tak typowe dla firmy VERMOP 
– następujące cechy: stały rozwój, pierwszorzęd-
ny serwis i ciągłość sprzedaży. To wszystko spra-
wia, że produkty z serii TopLock można z czystym 
sumieniem polecić nawet najbardziej wymaga-
jącym profesjonalistom. 

Systemy do mycia powierzchni szklanych To-
pLock to produkty wysokiej jakości, spełniające 
najwyższe wymagania profesjonalistów. Produk-
ty z serii TopLock nie zostawiają smug, nawet je-
śli używa się ich wysoko nad głową oraz w trud-
no dostępnych miejscach. 

Przy projektowaniu serii TopLock postawiono 
zwłaszcza na ergonomię i prostotę obsługi. Najlep-
sze materiały, a więc profilowane aluminium, two-
rzywo sztuczne z dodatkiem włókna szklanego, 
stal szlachetna i czarny diament technologiczny 
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TopLock – Asortyment

TopLock Uchwyt myjki

Uchwyt myjki TopLock ma wyjątkowo ergono-
miczną rękojeść. Specjalne gumowanie zapew-
nia szybką, precyzyjną pracę i pewne trzymanie 
uchwytu w dłoni. Ergonomiczna rękojeść ideal-
nie leży w dłoni, uniemożliwiając bezpośredni 
kontakt z myjką. 

TopLock Futerał

Niezbędny dodatek dla każdego profesjonalisty, 
zajmującego się myciem powierzchni szklanych: 
futerał TopLock pewnie trzyma ściągaczki i myj-
ki, umożliwiając komfortową pracę bez wiadra i 
uciążliwego kapania. Szybko zapinający się pa-
sek jest nie tylko pewny, ale i wygodny. 

LockStrip Myjka

Szeroki wybór myjek LockStrip umożliwia reali-
zację każdego zadania związanego z myciem 
powierzchni szklanych. Mop z syntetyczne-
go pluszu i mikrofazy może wchłonąć bardzo 
dużą ilość środka myjącego, umożliwiając jego 
równomierne rozprowadzenie na dużych po-
wierzchniach. Dzięki optymalnemu spasowa-
niu poszczególnych elementów systemu każda 
myjka LockStrip idealnie „siedzi“ na uchwycie 
TopLock. 

Istnieje również wersja z delikatnym padem do 
usuwania szczególnie uciążliwych zabrudzeń. 
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Asortyment – TopLock

LockHead Ściągaczka

Ściągaczka LockHead ma optymalną długość, 
dzięki czemu jest nie tylko ergonomiczna, ale 
i uniemożliwia bezpośredni kontakt z myjką. 
Bardzo lekka rękojeść zapewnia precyzyjną i 
wygodną pracę. Antypoślizgowa, gumowana 
rękojeść gwarantuje łatwe i pewne trzymanie 
ściągaczki nawet mokrą dłonią. Szyny dają się ła-
two i szybko przesuwać lub wymieniać, a mimo 
to pewnie trzymają się uchwytu. 

Przycisk zwalniający

Dzięki prostemu w obsłudze przyciskowi zwal-
niającemu szyny dają się łatwo i szybko przesu-
wać lub wymieniać. Nic się nie chwieje ani nie 
ślizga: specjalne nacięcia w ściągaczce LockHe-
ad gwarantują pewne osadzenie szyn. Dotyczy 
to również stabilnie zamocowanych gum. 

TopLock Guma do 
ściągaczki

Materiał, z którego wykonano 
gumę do ściągaczki TopLock, łączy 
w sobie giętkość miękkiej i trwałość 
twardej gumy. Dzięki temu można 
niezależnie od warunków pogodo-
wych stosować tę samą gumę. 

Szyny

Szyny dają się bez problemu przesuwać lub wymienić 
i jednym ruchem perfekcyjnie osadzić w uchwycie. 
Dzięki nacięciom szyny niezależnie od pozycji pewnie 
„siedzą” w uchwycie ściągaczki LockHead. 
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TopLock – Asortyment

TopLock Drążki teleskopowe

Drążki teleskopowe TopLock są szczególnie lek-
kie, niezwykle elastyczne i bardzo bezpieczne, 
dzięki czemu idealnie nadają się do każdej pra-
cy. Zastosowana w nich blokada przekonuje pro-
stotą obsługi i precyzją wykonania. Innowacyjny, 
wewnętrzny mechanizm blokujący pozwala za-
pomnieć o uciążliwym dokręcaniu i odkręcaniu 
nakrętki. Wystarczy ćwierć obrotu, aby zabloko-
wać drążek w każdym położeniu. Nawet po cał-
kowitym wysunięciu teleskopu drążek TopLock 
lekko i dokładnie się prowadzi. Współpraca mi-
mośrodu z odpowiednio wyprofilowaną rurą 
wewnętrzną sprawia, że powstaje tak mocny do-
cisk, iż drążek wytrzymuje siłę rozciągająco-ści-
skającą o wartości 60 kp. Dzięki temu systemowi 
drążek lekko się wsuwa i wysuwa, a po odkręce-
niu nie wpada do środka. Wbudowane stopery 
chronią palce przed przycięciem w czasie składa-
nia drążka. 

Profesjonalny stożek z zatrzaskiem 
Pinocchio

Profesjonalny stożek z zatrzaskiem Pinocchio 
gwarantuje pewne i stabilne osadzenie akce-
soriów. 
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Asortyment – TopLock

Glassman Bezpieczny skrobak

Bezpieczny skrobak Glassman z 10-centyme-
trowym ostrzem ze stali z Solingen idealnie 
nadaje się do usuwania naklejek, resztek far-
by i zaschniętych zanieczyszczeń, zwłaszcza z 
powierzchni szklanych i ceramicznych. System 
BCS (Blade Change Security) gwarantuje prostą, 
szybką i bezpieczną wymianę ostrza. Blokowana 
osłona pewnie zabezpiecza ostrze, minimalizu-
jąc ryzyko zranienia. Osłona pełni równocześnie 
funkcję uchwytu, który optymalnie przenosi siłę. 
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TopLock Indoor Aquasoft – 
Urządzenie do mycia powierzchni 
wewnątrz pomieszczeń

Urządzenie TopLock Indoor Aquasoft stwarza 
nowe możliwości w zakresie mycia powierzch-
ni wewnątrz pomieszczeń: zdemineralizowana 
woda uwalnia brud, który usuwany jest następ-
nie przez wysokowydajny pad z mikrofazy Te-
xtronic. Dzięki temu do czyszczenia nie trzeba 
używać żadnych chemikaliów. Drążek telesko-
powy z czarnego diamentu technicznego (car-
bonu), który podaje wodę, połączony z hydro-
fobowym, oddychającym paskiem, sprawia, że 
czyszczenie szklanych powierzchni jest wygod-
ne i łatwe. Punktowe usuwanie brudu i dokładne 
osuszanie gwarantują dużą oszczędność czasu. 
Brudna woda nie pryska na ościeżnice okien i 
podłogę. 

TopLock Indoor Aquasoft to nie tylko skuteczne 
mycie, ale i profesjonalny wygląd.

Zakres stosowania 
wewnątrz pomieszczeń:

   szyby

   lustra

   ścianki działowe ze szkła 

    okna wystawowe w centrach 
handlowych

Korzyści:

   brak kapania

    oszczędność (mało wody, 
brak chemikaliów)

   ergonomiczność

TopLock Indoor Aquasoft
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1. Pasek

Lekki pasek jest wygodny i komfortowo wykoń-
czony przyjemną dla skóry, oddychającą siatecz-
ką. Kieszenie na pady, napęd/akumulator i bu-
telkę na czystą wodę pewnie trzymają się paska, 
nie ześlizgując się w czasie chodzenia i klękania. 
Specjalna sprzączka umożliwia szybkie i indywi-
dualne dopasowanie paska do wzrostu.

2. Butelka na czystą wodę

Do butelki mieści się 0,5 l zdemineralizowanej 
wody, która skutecznie myje powierzchnie we-
wnątrz pomieszczeń. Dzięki niskiemu zużyciu 
można przez wiele godzin pracować bez ko-
nieczności wymiany bądź uzupełniania wody. 

3. Drążek podający wodę

Do podawania wody służy teleskopowy drążek 
wykonany z czarnego diamentu technicznego 
(carbonu). Dzięki temu jest on niezwykle lekki 
i przyjemny w obsłudze. Do regulacji długości i 
blokowania drążka służy intuicyjny, łatwy w ob-
słudze system  blokujący. 

4. Pad

Wysokowydajny pad z mikrofazy Textronic szyb-
ko i łatwo usuwa niewielkie zabrudzenia, np. 
odciski palców. Uniwersalny uchwyt pozwala 
mocować różne pady przeznaczone do różnora-
kich zastosowań. Ruchomy przegub umożliwia 
dotarcie padem nawet do trudno dostępnych 
miejsc. 

5. Akumulator

Do zasilania urządzenia Indoor Aquasoft służy 
akumulator litowo-jonowy, zapewniający mu 
kilkugodzinną pracę. Aby bezpiecznie nałado-
wać akumulator, wystarczy podłączyć go naszej 
ładowarki. 

6. Napęd/Pompa

Napęd silnikowy urządzenia Indoor Aquasoft 
pracuje wydajnie i cicho. Umożliwia to sprząta-
nie np. pomieszczeń biurowych również w go-
dzinach pracy.

TopLock Indoor Aquasoft
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Notatki
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Notatki
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VERMOP Polska Sp. z o.o. 
ul. Podjazdowa 25  
41-203 Sosnowiec
Tel. + 48 32 290 54 80 
Fax + 48 32 293 95 57 
info@vermop.pl 
www.vermop.pl

W
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
z 

dr
ew

na
 p

oc
ho

dz
ąc

eg
o 

z 
la

só
w

 o
bj

ęt
yc

h 
zr

ów
no

w
aż

on
ą 

go
sp

od
ar

ką
 le

śn
ą.




