
 
 

 
 

 

Nie wiesz jak utrzymać czystość przy pracy?

rozwiąże Twoje problemy!Mini Split Bib     KitTM

Zaprojektowany do stosowania z jednostkami wewnętrznymi 
klimatyzatorów typu split. Mini Split Bib Kit jest najlepszą 
metodą na to aby szybko i bezpiecznie oczyścić parowniki, nie 
martwiąc się przy tym o zalanie ścian czy innych przedmiotów  
w otoczeniu mytego urządzenia. 

Mini Split Bib Kit nadaje się do stosowania z praktycznie 
wszystkimi modelami klimatyzatorów i umożliwia ich dokładne 
wyczyszczenie przy użyciu myjek ciśnieniowych. Opatentowane 

rozwiązania chronią ściany i inne przedmioty przez zniszczeniem, 
bezpiecznie odprowadzając wodę z zanieczyszczeniami do wiadra 
(dzięki długiemu rękawowi worka również w przypadku wysoko 
zamontowanych urządzeń). 

Po ukończeniu pracy wszystkie elementy zestawu wystarczy 
zapakować do wiadra i wygodnie przetransportować w miejsce 
następnego zlecenia.  Mini Split Bib Kit to po prostu nowy komfort 
pracy!

Oczyść wnętrze klimatyzatora

Oczyść od zewnątrz 
lamele  

Oczyść wentylator 
parownika

Kompletny zestaw: worek  ze stelażem, regulowane wsporniki mocujące, wiadro i inne

Pasuje do wszystkich jednostek wewnętrznych klimatyzatorów o szerokości do 112 cm

Zapobiega zalaniu ścian i przedmiotów otaczajacych jednostkę wodą i/lub środkiem czyszczącym

Łatwy w montażu i transporcie

Worek wyposażony w 2,5-metrowy rękaw do odprowadzania zanieczyszczeń



Mini Split Bib     Kit

 

TM

W zestawie

Specyfikacja

Łatwość użycia

Zastosowanie Mini Split Bib Kit pozwala oczyścić 
parowniki klimatyzatorów w sposób, w jaki nalezy 
to robić - tj. odpowiednim preparatem aplikowanym 
pod ciśnieniem - nie martwiąc się przy tym o stan 
urządzeń i powierzchni, znajdujących się w pobliżu 
klimatyzatora. Użycie zestawu sprowadza się do 
kilku prostych kroków:

1. Wyłączyć zasilanie klimatyzatora.
2. Zamocować Mini Split Bib Kit za pomocą 

regulowanych wsporników, mocowanych po 
obu bokach klimatyzatora.

3. Zabezpieczyć ścianę pod urządzeniem za 
pomocą znajdującej się w zestawie osłony.

4. Zabezpieczyć części elektroniczne za pomocą 
taśmy samoprzylepnej.

5. Koniec rękawa worka umieścić w wiadrze.
6. Przystąpić do czyszczenia urządzenia.

1. Wsporniki mocujące
2. Plastikowy worek z 2,5-metrowym rękawem
3. Sznur do regulacji
4. Stelaż worka
5. Osłony do mocowania pod klimatyzatorem 

(długa oraz krótka)
6. Taśma samoprzylepna
7. Wiadro  o poj. 19 litrów

1. Wymiary: wys. 40,6 cm, średnica 91 cm
2. Waga: 680 g
3. Długość worka wraz z rękawem: 3,65 m
4. Długość rękawa: 2,44 m

Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, e-mail: biuro@wigmors.pl
 
Oddziały:
39-200 Dębica, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04; gorzow@wigmors.pl; 40-114 Katowice, ul. Ściegiennego 7 
tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 Kraków, ul.  Dobrego Pasterza 122/1, tel./fax 12 446 45 45 
krakow@wigmors.pl; 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16 , nowy.sacz@wigmors.pl; 60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl  
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel.fax 91 489 84 20; szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarnów; ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 Wrocław, ul. Szczęśliwa 44 
tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl; 53-662 Wrocław, ul. Środkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl
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