
 
Peralatan pel ZeroGravity™ dari Contec Professional merupakan konsep yang  

unik dan spesial. Benar-benar sangat ringan, menjadi alternatif yang sangat  

ergonomis dibandingkan peralatan pel tradisional. Digabungkan dengan pel  

mikrofiber sekali pakai Laundry-Free™ Premira® II, proses mengepel menjadi

sangat cepat dan menyenangkan. 

Mop Frame ZeroGravity™ memiliki bentuk melengkung yang unik. Hal ini untuk 

memastikan seluruh bagian kepala pel bersentuhan dengan permukaan yang  

dibersihkan, bukan hanya bagian tepi saja seperti pada peralatan pel umumnya. 

100% dapat didaur ulang and memiliki profil yang rendah, membersihkan kolong-

kolong menjadi sangat mudah.  

Gagang Pel ZeroGravity™ terbuat dari alumunium, kuat, tahan lama, dan tersedia 

dalam beberapa pilihan ukuran – menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

lokasi yang dibersihkan. Peralatan pel ZeroGravity™ dapat digunakan dimanapun, 

oleh siapapun, memberikan hasil yang luar biasa dan sangat ekonomis. 

FITUR PRODUK 

• ZeroGravity™ Mop Frame terbuat dari 100% recyclable polypropylene 

• Bentuk profilnya yang melengkung memungkinkan untuk penggunaan seluruh 

bagian kepala pel, memberikan hasil yang lebih bersih 

• Desain yang sangat ringan, proses mengepel menjadi mudah dan menyenangkan, 

sekaligus menjaga kesehatan pinggang dan punggung operator cleaning 
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PRMH8005 ZeroGravity™ Mop Head Frame, blue 17.5” (44.5cm) 6 frame/case 

PRMH8001 ZeroGravity™ Aluminum handle 142cm, dapat dipanjangkan 
h ingga 254cm 

1 handle/case 

PRMH8003 ZeroGravity™ Aluminum handle 20” (50cm) 1 handle/case 

BENTUK MELENGKUNG UNTUK HASIL YANG 
LEBIH BERSIH 
ZeroGravity™ Mop Frame didesain untuk membantu tim cleaning 

service dapat bekerja dengan lebih efektif. Bentuknya yang 

melengkung sangat inovatif, memungkinkan seluruh bagian 

kepala pel mendapat tekanan yang merata dan bersentuhan 

secara menyeluruh dengan permukaan yang dibersihkan, 

memberikan hasil proses mengepel yang lebih bersih. 
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Contec® Professional Cleaning This Calls For A Professional 

ZeroGravity™ 
Innovative Mopping System 
Sangat Ringan tetapi kokoh, untuk semua permukaan 
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