
SLITESTERKE BØRSTER

DEN BANEBRYTENDE 
FUGEBØRSTEN

RENGJØR PRESIST

ADAPTER TIL LANGT SKAFT



INNOVASJON

Rene fuger gjort 
superenkelt
Lekende lett: FUGINATOR® børsten renser fuger på kjøkken, bad og rundt omkring i 
hjemmet. Takket være den spesielle utformingen skjer rengjøringen der det trengs. Børsten 
har et komfortabelt grep og kan benyttes med adapter for langt skaft. Jobben er gjort på et 
øyeblikk med FUGINATOR® 



FORDELER

FORDELER/OVERBLIKK

Trykk og klikk Bruk håndtaket eller fest enkelt et 
adapter til lange skaft

Smalt format: Sikrer at børsten kommer til der 
den skal.

Patentert utforming: FUGINATOR® Sømløs og 
strømløs rengjøring gjort enklere. Ingen maskine, 
kabler eller ladere/batterier.

Ergonomisk håndtak: Unngå unødvendig 
belastning og ta det med ro

Har også børster i front: Jobb mer effektivt direkte i 
hjørnene 

Innovativ: FUGINATOR® Har slitesterke børster, 
kan desinfiseres og tåler syre og lut. Den flyter også, 
så den vil alltid ligge klart i vaskebøtten.



Rene fuger gjort enkelt

10–15 min.

Spray på FUGIREIN og la stå i 15 minutter
Beveg FUGINATOR® lett i fugene. Børstens 
utforming gir nøyaktig resultat
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Skyll av overflødig rensemiddel med vann og tørk 
av med en svamp eller klut

Impregner tørre, rene fuger med Fugiperl: bare 
spray på, la det virke litt og tørk av overflødig middel

Bruksområder:
  FUGINATOR® renser både sementbaserte 
og andre fuger

  Kan brukes på kjøkken, bad, vinduer  
m.m

  Vi anbefaler å bruke FUGINATOR® sammen 
med vårt renseprodukt Fugirein.

  Krever omstendighetene grovere 
rengjøring, bare gjenta prosessen

BRUK



TILBEHØR

NØYE GJENNOMTENKT: TILBEHØRET
FUGINATOR® originaltilbehøret gir mer av det gode og utvidede muligheter

FUGINATOR® Overgang 
med skruadapter
 Passer til skaft med 18-22 

mm innerdiameter

FUGINATOR® Set 
with internal thread  
Passer til US skaft med ¾" 
gjenge

Fugirein
Fugerens

Fugiperl 
Impregnering

Fuginatörchen
Til tastatur, bilinteriør m.m

CLEAN

PROTECT



TECHNICAL DATA

THE FUGINATOR® DETALJER
Viktig informasjon om FUGINATOR® vist her. Spørsmål? Kontakt oss!

Høyde:
8.0 cm/3.15”

Lengde:
15.7 cm/6.18”

Bredde:
1.7 cm/0.67”

Vekt:

62 g

Materiale:

Håndtak: 

Polypropylen PPC 7650

Børster:

Nylon 66/polyester 

Høyde bust 10.0 mm

Diameter bunt 3.7 mm

29 bunter med børster på langsiden 9 

bunter med børster på kortsiden 



BESTILLING:
Ta kontakt med oss for rask levering

PRODUKTVIDEO




