
PRO SNADNĚJŠÍ A EFEKTIVNÍ ÚKLID

Představujeme řadu profesionálních značkových úklidových prostředků a techniky značky SYR, speciálně určených pro vinylové podlahovi-
ny Amtico, k bezproblémové údržbě vaší podlahy, které si můžete objednat.

Historie a vznik značky SYR

Scot Young založil roku 1954 v Torontu, kde jako anglický imigrant začal mýt okna, svoji firmu. Do roku 1982 postupně vytvořil úklidovou 
firmu o 5 000 zaměstnancích, působících v Kanadě, Skotsku, Anglii a dalších zemích světa. V roce 1985 byla zahájena výroba úklidových pro-
středků pod značkou Scot Young Research (od tohoto názvu je odvozena zkratka SYR). Produkty SYR dnes patří k nejvýznamnějším značkám 
v odvětví výroby profesionálních úklidových prostředků na světě.
Zkušenosti z úklidových služeb tak Scot Young plně využil při výrobě a zdokonalování ruční úklidové techniky. Patentované technologie 
mechanismu ždímání, koncepce úklidových kbelíků a mopů jasně oddělují SYR od každého ze svých konkurentů na celém světě. INOVACE je 
klíčem k vývoji a usnadnění úklidu. Proto dnes SYR se svými 48 patenty a celkem 780 inovacemi úklidové techniky zaručuje, že pro Vás bude 
úklid znamenat mnohem méně námahy, a přitom bude stále důkladný a efektivní.

Bezpečnostní ruční škrabka

Pro odstranění žvýkaček a uplělých 
vrstev nečistot na podlaze.

Objednací číslo: D550000

Náhradní čepele                     
k bezpečnostní škrabce

Balení: 10 ks.

Objednací číslo: D662000

Smetáček s lopatkou Lobby

Pro pohodlný úklid ve stoje.
Černá barva.

Objednací číslo: 992133

Hliníková tyč Profi

Pro mopy, pady, stěrky a kartáče. 
Rozměr: 1370 × 25 mm

Objednací číslo: 920045

Držák plošného mopu P 45

S kloubem a šroubovací hlavou.
Šířka: 450 mm

Objednací číslo:920368

Držák čisticího padu

S kloubem a šroubovací hlavou.
Šířka: 250 mm

Objednací číslo: 920050

Čisticí pad, bílý − jemný

Pro opatrné čištění a leštění.

Objednací číslo: 940139

Čisticí pad, červený −
středně jemný

Pro standardní čištění, lehké drhnutí, 
sprejové čištění.

Objednací číslo: 940137
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vědro Lady Sump mopping 
combo se ždímačem

Pro plošný mop s vložkou do ždímače.
Objem: 13 litrů
Plastová kolečka: ø 75 mm

Objednací číslo: 992416

vložka do ždímače

Pro plošný mop do ždímače věder Lady 
Combo a Lady Sump Mopping Combo.

Objednací číslo: 992374

vědro Lady mopping com-
bo se ždímačem

Pro plošný mop s vložkou do ždímače.
Objem: 9 litrů
Plastová kolečka: ø 50 mm

Objednací číslo: 990791

vědro L9 mL                 
s integrovaným ždímačem

Pro plošný mop. 
Nožní ovládání ždímače.
Nebarvicí kolečka: ø 75 mm
Objem: 9 litrů
Objednací číslo: 910186

vědro tic se ždímačem 
a přídavným vědrem

Kompletní úklidové kombo pro plošný 
i třásňový mop.  Vždy čistá voda 
k vytírání. 
Nebarvicí kolečka: ø 75 mm
Objem: 15 litrů
Objednací číslo: sadasyr1

vědro L9 combine                  
s integrovaným ždímačem

Pro plošný mop.
Nožní ovládání ždímače.
Objem: 9 litrů

Objednací číslo: 900943

Plošný smyčkový mop P 45

Pro dokonalé mokré čištění vinylových 
podlah.
Určeno pro držák plošného mopu P 45.

Objednací číslo: 930362

Plošný stříhaný mop P 45

Pro dokonalé mokré čištění vinylových 
podlah.
Určeno pro držák plošného mopu P 45.

Objednací číslo: 881018
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