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SZCZOTKI TALERZOWE, ROTACYJNE

Rodzaj materiału:
 » PPN 0,30 mm – 0,45 mm

Rodzaj szczotki:
 » Szczotka szamponująca

Przeznaczenie:
 » mycie powierzchni delikatnych
 » posadzki żywiczne
 » powierzchnie dywanowe

Rodzaj materiału:
 » PPN 0,60 mm – 0,70 mm

Rodzaj szczotki:
 » Szczotka do mycia, średnio twarda (standardowa)

Przeznaczenie:
 » standardowe mycie powierzchni
 » gres
 » lastryko
 » PCV
 » galerie handlowe,
 » markety

Rodzaj materiału:
» PPN 0,80 mm – 1,0 mm

Rodzaj szczotki:
» Szczotka szorująca, twarda

Przeznaczenie:
 » gruntowne usuwanie brudu z twardych
powierzchni 

 » doczyszczanie garaży
 » beton
 » lastryko

Rodzaj materiału:
 » PES (mieszanka włókien sztucznych różnych 
grubości od 0,20 mm – 0,70 mm)

Rodzaj szczotki:
 » Szczotka do mycia (wielozadaniowa)

Przeznaczenie:
 » mycie lekkich zanieczyszczeń
 » mycie w środku obiektów tj.: magazyny,
hale przemysłowe, hurtownie

Rodzaj materiału:
 » UNION (mieszanka włókien naturalnych: 
włosie kokosowe, włosie końskie)

Rodzaj szczotki:
 » Szczotka polerująca

Przeznaczenie:
 » do polerowania
 » do powierzchni z woskami
 » do podłóg drewnianych olejowanych

Rodzaj materiału:
 » Tynex-Grit 1,2 mm/1,5 mm 
(włosie – węglik krzemu zatopiony w nylonie)

Rodzaj szczotki:
 » Szczotka zdzierająca (szlifująca)

Przeznaczenie:
 » gruntowne usuwanie brudu z powierzchni
twardych

 » beton, lastryko
 » właściwości szlifujące
 » długa żywotność 

DO MASZYN CZYSZCZĄCYCH TYPU SZOROWARKI ORAZ MASZYNY JEDNOTARCZOWE



TRZYMAKI PADÓW
W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje trzymaków padów:
 » trzymaki pełne
 » trzymaki strefowe 

Trzymak składa się z talerza polipropylenowego do którego 
przyklejony jest rzep na mikrogumie. Mikroguma służy 
do amortyzacji uderzeń przy nierównościach podłoża.

Do maszyn typu HS oraz DS stosowane są trzymaki z kołnie-
rzem gumowym, który tłumi uderzenia zabieraka maszyny 
podczas startu i pracy.

Do tego, aby pad na trzymaku padów ułożył się centrycznie 
i utrzymywał się pod nim służy zatrzask. Zatrzask może być: 
wkręcany, wciskany lub na sprężynę. Zatrzask służy również  
do tego aby ochronić trzymak padu i pad przed zniszczeniem.



Przyślij nam swoje szczotki 
lub trzymaki padów 
przeznaczone do regeneracji

Przysłane przez Ciebie 
elementy przejdą gruntowny 
proces regeneracji. 

Odeślemy do Ciebie Twoje 
odnowione produkty.

Ponownie będziesz mógł 
doświadczyć jakości sprzątania 
produktami Kastell.

Proces regeneracji szczotek i trzymaków padów

REGENERACJA SZCZOTEK
TALERZOWYCH I WALCOWYCH METODĄ MASZYNOWĄ

Regeneracja szczotek: 
 » talerzowych 
 » walcowych (w tym szczotek do schodów ruchomych)
 » trzymaków padów

Przed regeneracją Po regeneracji

Wejdź na stronę www.regeneracja-szczotek.pl 

Wejdź na stronę www.regeneracja-szczotek.pl 

https://www.regeneracja-szczotek.pl
https://www.regeneracja-szczotek.pl
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