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WAP MOP 
GIRATÓRIO

Para limpar o chão 
você só precisa do

ESQUEÇA PANO, RODO, 
VASSOURA E PÁ!



Perfeito para diferentes 
tipos de piso
Indicado para a limpeza de pisos frios, 
sintético, porcelanato, cerâmica e vidro.

Mop com fios de microfibra
• Fio super absorvente
• Não levanta nem espalha o pó

Cabo ajustável
Para um uso mais confortável o WAP 
MOP giratório é ajustável até 130 cm. 
Possibilitando alcançar tetos, janelas, 
debaixo de móveis e lugares de difícil 
acesso.

Retire o MOP do cabo e deixe-o pronto para 
a próxima limpeza lavando em sua máquina 
de lavar.

Lave seu refil de forma prática!

Com mais um refil você estará 
sempre pronto para a faxina.

Acompanha refil extra!



Sistema de centrifugação
Dispensa uso de panos com mecanismo 
que retira toda a água da microfibra.

Balde com alça
Transporte o WAP MOP Giratório de 
forma fácil e prática.

FACILIDADE
E EFICIÊNCIA

Sistema dreno
Permite esgotar a água do recipiente sem 
contato com a sujeira.

Recipiente compacto, fácil 
de transportar e guardar. 

14 LITROS
CAPACIDADE TOTALRodas de transporte

4 rodas que permitem uma 
limpeza mais dinâmica.



Indicado para quem 
tem pets!
Use para limpar de forma prática 
pelos de animais.

Versátil
Utilize para a remover poeira 
acumulada nas superfícies ou 
fazer limpeza a seco.



Fácil para montar, 
transportar e guardar.

Componentes
1 Recipiente de plástico.

1 Haste vertical.

1 Base do Esfregão.

1 Sistema para secar de plástico.

1 Dreno para esgotamento.

1 Alça para transporte.

Acessórios
1 Pano de Microfibra.

1 Pano de Microfibra Refil.

MOP GIRATÓRIO



Deixe o trabalho pesado 
para trás e conte com

WAP MOP GIRATÓRIO
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