
Kjøkkenredskap – en komplett serie med verktøy av høy kvalitet som underletter arbeidet med 

renholdet

Feiekost myk/stiv

Praktisk kombinasjonskost med 

stive børster foran som løsner 

smuss og myke børster bak som 

feier.

Vnr: V31745D

Gulvbørste stiv

Bred gulv- og veggbørste. Velegnet 

til rengjøring av gulv små fuger. 

Vnr: V70605D

Gulvnal hvit

Holdbar og robust gulvnal som er 

meget godt egnet for fjerning av 

vann på alle typer gulv.

Vnr:

V77535D (50cm)

V77545D (60cm)

V77555D (70cm)

Refill gummi

Vnr:

V77725D (40cm)

V77735D (50cm)

V77745D (60cm)

Oppvaskbørster

Oppvaskbørste halvrund

Vnr: V4286D

Suma oppvaskbørste (m/skrapekant) 

Vnr: 0641

Doodle Padholder for skaft

Vnr: V55005D

Gulvbørste m/vanngj. stiv

Vnr: V70415D

Gulvnal med dreieledd

Hurtig og effektiv rengjøring på 

svært utilgjengelige steder. Lett 

utskiftning av gummikassett.

Vnr:

V77625D (40cm)

V77645D (60cm)

Håndnal

Praktisk håndnal som fungerer 

utmerket til fjerning av vann fra 

bordflater og andre mindre 

overflater.

Vnr: V77515D

Hygieneskaft

Aluminiumskaft, hvit

Vnr: V29375D

Teleskopskaft aluminium, hvit

Vnr: V29255D

Diverse redskap

Skurebørste kraftig, stiv

Vnr: V38925D

Veggoppheng med 4 kroker

Vnr: V0617

Stålball

Vnr: 64214

Doodle Pads

Vnr:

6640 (Safir, kraftig skuring)

2611 (Brun, normal skuring)

2613 (Hvit, skånsom rengjøring)

7511 (Blå, grundig rengjøring)

Lilleborg mikrofiberklut
Stor mikrofiberklut utviklet med en grov 

tekstur som gir et godt smussopptak og god 

skureevne for vanskelige flekker.

Vnr:

V77535D (50cm)

V77545D (60cm)

V77555D (70cm)

Avlastningsmatte
For profesjonell bruk i våte områder som 

kjøkken. Vaskbar gummimatte som kan 

desinfeseres ved behov. 86 x 143 cm

Vnr: 3606

Liva lavtrykkssprøyte
Ergonomisk alternativ til sprayflaske. Stor med 

pumpe med godt grep. Trykknapp som holdes 

nede for kontinuerlig spraying. Justerbar dyse 

for findusj og jetstråle.

Vnr: 4650

Feiesett med langt skaft
I aluminium. Kan enkelt hektes på 

renholdsvogn.

Vnr: 6991 (m/gummileppe, hvit)

Vnr: 6991 (m/plastbrett, rød)

JIF Professional grillsystem
Vnr: 6649 (grillholder)

Vnr: 6647 (grillnett)

Vnr: 6648 (grillpad)

Jif Rengjøringssvamp med grep
Gjør det enkelt å rengjøre på ujevne områder.

Vnr: 2619 (grønn pad, grundig rengjøring)

Vnr: 2620 (hvit pad, skånsom rengjøring)


