
swingo
250µicro

START KIT
til kampagnepris inkl. service 

26.995 kr.

Diversey Danmark
Telefon 7010 4114 • diversey.dk

Kampagnen er gældende fra 1. september til og med 30. oktober 2022. 
Pris er inkl. energitillæg. SH7524889 + 7524894. Kampagnekode 12008.

TASKI swingo 250µicro
er ideel til at erstatte manuel rengøring. Den 
giver et rengøringsresultat som en 
gulvvaskemaskine og er samtidig let og 
enkel at arbejde med. Nu kan alle opnå et 
professionelt gulvrengøringsresultat.

START KIT til kampagnepris

1x TASKI swingo 250µicro
1x Lader
2x Lithium batteri 
2x Vaskebørster
2x Rondelholder 

1x Serviceeftersyn* indenfor 12 mdr. fra køb, 
værdi 1.750 kr.

Swingo 250µicro kommer nu med 
4 års garanti på batterier og 
2 års garanti på maskinen.

* Ring 7010 4114 indenfor 12 mdr. fra køb og

aftal serviceeftersyn.

TASKI swingo 250µicro forhandler

Bestil via din distriktschef eller 
kundeservice på tlf.: 9634 1300



Swingo 250μicro er en glimrende erstatning 
for mopning og leverer fremragende resultater 
med overlegen ergonomi og sikkerhed

Mere effektive rengøringsresultater
TASKI gulvvaskemaskiner fjerner op til 5 gange mere snavs end en moppe. En kombination 
af øget rengøringstryk og overlegen opsugning betyder, at gulvene er synligt renere.

Overlegen rengøringstryk
Op til 10 gange højere rengøringstryk betyder, at mekanisk rengøring er langt bedre end 
manuel rengøring. Kraftfulde og effektive digitale motorer sikrer, at swingo 250μicro hurtigt 
fjerner stædig snavs ved én overkøring. Twister rondeller kan forbedre resultaterne yderlige-
re og endda genoprette forsømte gulve.

Enestående vandopsugning
Selv de bedste vådmop systemer efterlader en vis mængde vand på gulvet. Våde gulve be-
tyder stor risiko for faldulykker. En kraftig digital sugemotor sikrer, at op til 65% mere snavset
vand opsamles, hvilket efterlader gulve sikre, rene og tørre.

Reduktion i rengøringsomkostninger
Rengøring i en arbejdsgang betyder hurtigere rengøring. Med lønomkostninger som udgører 
80% af de samlede rengøringsomkostninger, kan swingo 250μicro reducere de samlede 
rengøringsomkostninger med op til 70%.

Reduktion af vand- og kemikalieforbrug
Swingo 250μicros super effektive vandudlægningssystem betyder, at op til 6.500 liter vand 
og tilhørende kemikalier spares hvert år ift. en traditionel gulvvask, hvilket er en reduktion på 
80%. Swingo 250μicro er ikke kun en mere effektiv- men også en mere bæredygtig løsning.

Mere sikker og ergonomisk
Fodbetjent børstehoved og sugefod betyder, at man ikke skal bøje sig ned, og parkerings-
funktionen betyder, at maskinen kan placeres sikkert. Med sin sikre parkeringsposition, lave 
vægt og nem transport tilstand, er swingo 250μicro enkel at bruge. Rengør hurtigere og 
smartere, ikke hårdere.
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Nu kan alle opnå professionelle gulvrengøringsresultater 

For mere information gå til TASKI.com

Diversey Danmark
Telefon 7010 4114 • diversey.dk


