SPAR TID, KREFTER
OG KOSTNADER

• Verdens beste nalskinner
• Bransjens beste nalgummi
• Innovativ og ergonomisk

QUICKSILVER
• Bestselger: Med patentert 3x4 Design

Hva er 3x4 Design?

Quicksilver
13-90 cm

Med fire spor til nalgummien kan man være mer fleksibel, slik at
man kan justere fastheten på nalgummien, f. eks mellom stangpuss
opptil 13 meter og gatepuss. Dette gir bedre tilpasningsevne mot
glasset, bedre kontroll og ytelse.
For eksempel på skinner over 90 cm bruker man alltid det andre
sporet for å få riktig trykk og vinkel på gummien.
Les mer på siste side om hva som gjør Sörbo så unik.
En annen grunn til at Sörbo har dette designet er når gummien
begynner å bli slitt, kan man skjerpe den (med Sörbo Docket
Trimmer) og få ny skarp gummi.

• Eneste på markedet med opptil 90cm lengde
uten å gå utover stabilitet og stivhet
• Mange forskjellige lengder, gjør at man kan
rengjøre store og små vinduer raskere

Lagervare
13 cm
15 cm
20 cm
25 cm
*30 cm
*35 cm
*40 cm
*45 cm
50 cm
55 cm
*60 cm
65 cm
75 cm
90 cm

• Ergonomisk design gjør at man slipper å legge
press på nalen, noe som gir en mindre slitsom
arbeidsdag.
• Skråskjærte hjørner: Kan pusse tettere inn på
karmene
• Uten endeledd: Gir perfekt balanse og
hastighet ved slalåm teknikk
• Sentreringsspor
• Klipsbasert låsing holder nalgummien på plass,
i motsetning til klipsfri låsing
• Ekstrudert aluminium gir stabilitet, stivhet,
styrke og lav vekt
• Eneste skinne på markedet som garantert
holder seg stiv og rett og år etter år,
i motsetning til tradisjonelle skinner

COBRA m/ endeledd
• Samme patenterte 3x4 design som Quicksilver

Quicksilver
25 cm

• Safety Plug: Endeledd som beskytter karmer
og glass mot riper i motsetning til alminnelige
nalskinner

Cobra
45 cm

Leveres uten håndtak

* Bestselgere

• Cobra lagerføres i EU i samme lengder som
Quicksilver, bortsatt fra 13 og 15 cm.

Selges ikke i Norge

Quicksilver
55 cm

ULTRALIGHT

Ultralight
35 cm

• Tynnere og lettere nalskinne av aluminium

ELIMINATOR

• Sörbo nalgummi: 100% naturgummi

• Verdens lengste nalskinner med lav vekt

• Pålitelig Sörbo kvalitet

• Fra 120—195 cm: For alle store vinduer

Lagervare i EU:

• 3x4 Design (Se ramme)

Lagervare i EU:

• Med stabiliseringsskinne som fordeler trykket

120 cm
150 cm
180 cm

Bestselger 15 cm
25 cm
35 cm
45 cm
Nalskinner leveres uten håndtak

• Utrolig handy, lett å ha for hånden på renholdsvogna, i verktøysbeltet, i hjemmet m.m.
• Kommer lettere til på trange og vanskelige
områder, uten 3x4 Design

Leveres uten håndtak

• Sörbo Safefy Plug
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• Endeledd som forenkler skifte av nalgummi, og
samtidig låser nalgummien

www.renholdsbutikken.no
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Lagervare i EU:
Naturgummi:

NALGUMMI – DEN BESTE I BRANSJEN

15 cm
25 cm
30 cm
Bestselger: 35 cm
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
60 cm
65 cm
75 cm
Bestselger: 90 cm

Alle som har prøvd å barbere seg med en god tradisjonell barberhøvel vet,
for det første, hvor viktig det alltid er med et skarpt barberblad, og for det andre,
hvor viktig det er å ikke legge trykk på høvelen. Den skal skli av seg selv over huden
(sammen en god barbersåpe).
Slik er det også med Sörbo nalgummi.
For det første, hemmeligheten
for optimal nalgummi:
100% ren naturgummi, som presset under meget høyt trykk.
Gummien er alltid er skarp og frisk som sikrer stripefrie og rene ruter.
For det andre, ergonomisk design: Man slipper å legge trykk på nalen, derved glir nalen lettere
med mindre arbeid, samt at man har god føling med glasset. Akkurat som en god barbering.
Når man slipper å legge trykk på nalen blir man også mindre sliten.

Silikon gummi: 15 meter

Silikon fungerer best i ekstremt varme
eller kalde temperatur.
Holder seg fersk lengre enn naturgummi.
Silikongummi på 15 meter for de som
ønsker å klippe lengder selv
(vi anbefaler 90 cm naturgummi.)

Sörbo nalgummi har ideell fleksibilitet og optimal tilpassing mot glass, selv på store og ujevne
glassflater. Sörbo sikrer deg motstandsfri puss uten striper og skjolder.
RAZOR SHARP RUBBER-QUALITY

HÅNDTAK TIL NALSKINNER

SPESIALVERKTØY

• UNIVERSAL Fast Release: Bestselger Bevegelig og vinklet. Hurtigkobling
(skinnen kan også vippes av). Lett å justere posisjon. Passer til Quicksilver,
Cobra og Eliminator.
• Master Aluminium: med gummi grep og sikker skrukobling av skinnene.
Låser skinnen fast. Passer til Quicksilver og Cobra. Bestselger
• Master FR med hurtiglåsing. Samme design med Master Alumnium.
Ikke avbildet. Lagerføres ikke i Norge. Husk å spesifisere skinne-type:
- Black: Quicksliver
- Purple: Cobra
- Yellow: Ultralight

Twin Angle

Tricket med forvaskerpels: For rengjøring
av persienner, glasshyller osv. osv.

• Safety Plug 1353: Endeledd til Cobra og Eliminator

Tricket med nalgummi: For å nale av vann
etter rengjøring med Tricket. Ikke avbildet.

• Safety Plug Tool: Forenkler bytte av nalgummi og endeplugg
på Eliminator og Cobra
• Docket Rubber Sharpener: Unik nalgummi trimmer. Ikke lagerført i EU.
Les mer på sorboproducts.com
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Ledgomatic: Spesialverktøy som forenkler rengjøring
av vinduer med dype (inntil 30 cm) karmer. Kan
kombineres med teleskopstang. Kan snus, slik at man
kan stå på taket, og pusse ”nedover” på vanskelige
tilgjengelig vinduer. Ikke avbildet.

Fast release

• Låseklips. Passer til Quicksilver. Ikke avbildet.

Lei av å måtte jobbe med to teleskopstenger?
Twin Angle 2-i-1 er et genialt kneledd som
kan monteres på alle teleskopstenger. Forenkler
høydepuss, man slipper å ha to teleskopstenger.
Lett å komme til, også ved dype karmer.
Kan vinkles. (Leveres uten teleskopstang, nal og
forvasker).

Master

Tlf: 417 31 000

Både forvaskepels og gummi er utskiftbare.

Tlf: 417 31 000
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FORVASKERPELS OG PELSHOLDERE:

BØTTER OG VERKTØYSBELTER:

Pelsholder: Bevegelig håndtak som gir maksimal mobilitet, også ved stangpuss. Lav vekt.

Vinduspusser bøtte. Passer for opptil 45 cm. Inkludert 2 clips til å henge
skinna på. For bilde: Se Sørbo Leif Cart.

Forvaskerpels: Gul forvaskerpels med trykknappåpning, med liten skrubb for flekker. Lengder helt
opp til 90 cm sparer mye tid. Pelsholder og Forvaskerpels selges separat.

Belte m/ 3 lopps. Med plass til nal, forvasker og klut. Hendig for å feste
andre verktøyholdere. Beltet er avbildet siste side. Bestselger

Leveres i lengder helt opp til 90 cm!

Dobbel nalholder. Genialt produkt. Også for lange skinner. Bestselger
Beltelomme: Med plass til nødvendige småting.

Lagervare i EU:
* 15 cm
* 25 cm
* 35 cm
* 45 cm
55 cm
* 60 cm
75 cm
90 cm
* Bestselgere

Skrapeholder: Beskytter både skraper (opp til 15 cm) og bruker.

CALIFORNIA DREAM
California Dream: Med Sørbo Pitbull Lock, hurtig interlock
låsing, antisklihåndtak, og Jam-Proof tupp.
Leveres i to utgaver:
• «The Shortie» utrolig praktisk: 2x60 cm Perfekt for innvendig,
gatepuss og bruk med Eliminator. Total lengde ca. 90 cm
• 2x120 cm (2,4 m). Universal lengde, passer de fleste oppdrag

DIVERSE:

Jam-Proff Tupp: Passer de fleste teleskopstenger (standard
på Californa Dream). Gir mindre bevegelse i teleskopstanga og
suger verktøyet på plass.

Glass Cleaning Pulver. Lavtskummende vindussåpe som ikke rester. 454 g. Ikke avbildet.
GLIDE: tilsetning til vindussåpe. Holder ruta fuktig lengre. Gjør at nalen sklir lettere / raskere, særlig i
varmt og tørt vær og ved slitt glass. 500 ml.
Remover Fjerner kalk, mineraler, fugleskitt, anløpsrester, oksidasjon, og andre flekker fra glass, fliser,
bad / dusj.
Fjerner også fersk silikon. Mild mot aluminium. Bestselger

SPESIALUTSRTYR
Leif Cart: Smart vinduspusser-tralle med store hjul. Patentert
hengesystem, gjør at bøtta alltid henger horisontalt slik at man
unngår søl. Forenkler for eksempel gatepuss. Leveres med eller
uten bøtte.

Rags: 100 % Bomullskluter 60x40 cm
Sponge: Hurtig absorberende svamp.
Klassisk tilbehør vinduspusser.

Quattro Pod: Lei av å bøye deg ned til bøtta? Har du tenkt over
hvor mange ganger om dagen man gjør det?
Gjør hverdagen enklere og mer ergonomisk. Denne bøtta
har bein som automatisk legger seg inn under bøtta når man
løfter den opp. Enkel å bære med seg. Med 4 verktøysklyper til
å henge fra seg utstyr. Perfekt til innvendig bruk. Tar lite plass,
også i bilen og bøttekott. Mange bruker denne også som
tralle til trappevask.

Glasskrape 15 cm: Bevegelig glasskrape som kommer til
på vanskelige steder. Leveres med belteholder.
Glasskrape Blad. Tosidig blad i rustfritt stål.
10 stk pr pakke.

Teleskop 2 ledd: 2,4 m: To ledd
Teleskop 3 ledd: 4,2 m: Tre ledd
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SÖRBO –
verdens beste nalskinner
Vindusnalen er hovedverktøyet for å få rene vinduer. Med utstyr fra Sörbo vil vinduspuss være både
raskere og mer ergonomisk. Sörbo nalskinner gir mindre slitasje for brukeren. Erfaringsmessig vil
mange automatisk holde hardt rundt håndtaket og presse nalen mot vinduet. Men med Sörbo vil
dette virke mot sin hensikt. Man blir rett og slett mindre sliten med Sörbo når man pusser mange
vinduer.
Sörbo har patentert sitt banebrytende 3x4 design på nalskinnene. Dette designet har gitt de
beste nalskinnene i bransjen. Slitesterke aluminiumsskinner som er mindre fleksible og bøyelige enn
tradisjonelle nalskinner. Denne unike nalens stivhet gjør det mulig med effektive nalskinner på hele
90cm, og i Eliminator utgaven utrolige 195cm (se bildet under). Med lange nalskinner gjøres jobben
på kortere tid, og sparer deg for arbeid, eller som profesjonelle vinduspussere sier: Med Sörbo kan
jeg pusse flere vinduer pr arbeidsdag. Har du ikke prøvd Sörbo nalskinner, så lover vi at du vil merke
forskjell! Selv på de korteste skinnene.
Sörbo vinduspusserutstyr er utviklet og produsert i USA.
Som de andre store merkene i bransjen er produktene utviklet
av en vinduspusser, Sören Samuelsson. Produktene er designet
med tanke på hastighet, kvalitet og lange dager som vindus
pusser. En viktig ting er ergonomien som gir mindre belastningsskader og en mindre sliten vinduspusser.
Les mer om de banebrytende produktene og hvordan de
virker: www.sorboproducts.com
www.youtube.com/sorboproducts

Renholdsbutikken er Norges eneste spesialforretning for
vinduspuss. Vi importerer Sørbo, Ettore, Unger, Ionic, Dirks
og mye mer. Kontakt oss mer info.
Kontakt oss for flere brosjyrer om vinduspuss.
Ikke alle produkter lagerføres i Norge.
Kontakt oss for prisliste med varenumre.

Schweigaardsgate 34F, 0191 Oslo • Telefon: 417 31 000
post@renholdsbutikken.no • www.renholdsbutikken.no

