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WIPE-OFF NATURFIBERDUK
för upptagning av spill, matrester och våta fl äckar

DustExit Wipe-Off Cloth

DUSTEXIT WIPE-OFF DUK är speciellt anpassad för professi-

onella serveringar och tar snabbt och effektivt bort slask, kladd 

och t ex kaffespill på restaurangbord, diskbänkar och bardiskar. 

Dukens speciella egenskaper gör att arbetet går snabbt och 

tidsbesparande att hålla bord och bänkar rena från oinbjudan-

de kladd och spill. Med att kombinera en microfi berduk med 

Wipe-Off underlättas arbetet samtidigt som serveringen hålls 

inbjudande för nya gäster. Torka av med Wipe-Off och efter-

torka med en microfi berduk* - KLART

Duken fi nns i standardstorleken 18 x 23 cm och i färgerna 

blå och röd.

  FAKTA

MATERIAL Naturfi ber av bambu.

TVÄTTRÅD: Duken skjöls under rinnande ljummet vatten. 

Vid extra mycket smuts tvättas duken i 60°C. Blekmedel eller 

sköljmedel ska EJ användas. Det påverkar dukens egenskaper 

negativt. 

*TIPS CleanXtra rekommenderar DustExit Microfi berduk Blå.

TIPS: Om vattnet ersätts med GenEon Aktivt Vatten 

blir ytan också desinfi cerad. 

Wipe-Off  har en extrem 
förmåga att samla upp både 
kladd och spill i duken 
med hjälp av de speciella 
bambufi brerna. 
Efter användning 
är det bara att skölja duken 
under rinnande vatten.

xtrem 
upp både 
ken 
eciella 

ja duken 
ten.
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DustExit Cloth

DustExit Microfi berduk Våffl ad
Duken passar till de fl esta typer av städning där 
god städkvalitet och hög ergonomi krävs.
DustExit Micro Cloth Blue 35x35 cm Art nr 21 04 35
DustExit Micro Cloth Red 35x35 cm Art nr 22 04 35
DustExit Micro Cloth Blue 35x70 cm Art nr 21 04 70
DustExit Micro Cloth Red 35x70 cm Art nr 22 04 70

DustExit Microfi berduk Scrubber
Lösgör och avlägsnar svårare fl äckar och intorkad smuts 
som inte går att få bort vid normal fukttorkning. 
DustExit Micro Cloth Scrubber 35x35 cm Art nr 21 05 35

DustExit Wipe-Off Duk 
Tar snabbt och effektivt bort slask, kladd och t ex kaffespill 

på restaurangbord, diskbänkar och bardiskar. 
DustExit Wipe-Off Cloth Blue 18x23 Art nr 21 06 23
DustExit Wipe-Off Cloth Red 18x23 Art nr 22 06 23

DUSTEXIT CLOTH är anpassade för att kunna 
användas både torr, fuktig och för uppsugning av 
vätska. Dukarna suger upp vätska fl era gånger sin 
egen vikt. Använd dukarna på bordsytor och disk-
bänkar för att suga upp vatten och utspillda vätskor.  
Vid avtorkning av t ex rostfria ytor i kök ger dukarna 
ett perfekt resultat utan att ludda. Dukarna är välsydd 
vilket ger den lång livslängd. 


