
MultiDuster
Hulpstuk voor het verwijderen van 
hoog- en laaggelegen vuil

Buig de schakels van de MultiDuster, indien nodig, één voor 
één en wel zodanig dat de vorm van het te reinigen oppervlak 
ontstaat. Voor het ergonomisch reinigen van hoog- of laaggelegen 
oppervlakken gebruikt u de Vileda Professional telescoopsteel. De 
telescoopsteel is eenvoudig aan te brengen door het handvat van 
de MultiDuster te verwijderen. De kortere Vileda Professional  
telescoopsteel past ook op de MultiDuster. Deze steel voldoet 
voor het reinigen tot 2,5 meter hoog. 

Voordelen
 Kunststof uitvoering, makkelijk te reinigen 
  Duurzame en vormvaste constructie, geen onhygiënisch 

schuimmateriaal
  Naar alle kanten buigbaar en ook weer in kaarsrechte positie 

terug te brengen
 Smart design, past in nauwe en slecht bereikbare plaatsen
 Optimaal contact met het te reinigen oppervlak
 Geschikt voor plintreiniging
 Past op een korte en lange telescoopsteel 
 Hoog bereik, tot maximum 5 meter

Specificaties
 55 cm lang, inclusief handgreep 
  Te gebruiken met de MultiDuster MicroPlus mop
  De hoes van de flexibele DuoDuster past ook op de  

MultiDuster

Productomschrijving
Het hygiënisch verwijderen van hoog- en laaggelegen vuil blijft 

een uitdaging. Traditionele oplossingen zoals ragebollen zijn 
onhygiënisch en verplaatsen het stof in de ruimte in plaats van 
het te binden. De kunststof Vileda professional MultiDuster is 
speciaal ontwikkeld voor het hygiënisch, efficiënt en ergonomisch 
verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plaatsen. Hij is in  
verschillende vormen buigbaar, maar ook weer terug te buigen in 
een volledig rechte vorm.

Toepassing
De MultiDuster wordt gebruikt voor het verwijderen van vuil 

op hooggelegen en moeilijk te bereiken oppervlakken. Enkele 
voorbeelden zijn de bovenkanten van kasten, leidingen en deuren. 
Daarnaast is hij geschikt voor het reinigen tussen radiatoren en 
het afnemen van plinten zonder dat u daarbij op uw knieën hoeft.
In combinatie met een telescoopsteel kan er tot maximum 5  
meter hoog gereinigd worden. Het unieke en solide schakelsteem 
is in alle richtingen te buigen voor een optimaal contact met  
allerlei verschillend gevormde oppervlakken. De MultiDuster 
wordt gebruikt in combinatie met een uitwasbare MicroPlus 
microvezelhoes. 

Gebruik
Schuif de microvezelhoes over de MultiDuster, bevochtig hem 

enigszins en trek de lus van de hoes over het haakje. 

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

151612  MultiDuster Blauw 66 cm 1 10 151614

151719 MultiDuster MicroPlus hoes (CC) Grijs 50 cm 1 20 151723

111380 Telescoopsteel lang Blauw-Alu 100-180 cm 1 10 111385

111384 Telescoopsteel kort Blauw-Alu 50-90 cm 1 10 111389
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