
Baderomsbørster

RENERE
BAD

Med et stort utvalg av kvalitetsbørster for 
rengjøring av toaletter og baderom sikrer du et 

godt resultat på kortest mulig tid. Det er stor for-
skjell på børster! Og du vil oppleve at Kron 

børstene gir deg valuta for pengene. 
Alle produkter kan gjenvinnes som plastavfall 
eller metall og er laget av de minst belastende 

råvarer som kan oppdrives. 
Kron produktene har vært produsert i Sverige 

siden 1871 og holder en høy kvalitet

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



WC Sett med bust av slett fiber. Det gir minimal fukt i 
børstene etter bruk som gjør at børsten tørker raskere. 
Langt skaft gjør rengjøringen enklere. Stabil kopp som 
står stødig på gulvet. 

WC-Sett rund

414105
414108
4141051
4141052
4141053
4141451

WC-Sett rund mix farger
WC-Sett rund hvit uten etikett
WC-Sett rund hvit
WC-Sett rund grå
WC-Sett rund svart
WC-børste refill rund 5-p hvit
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WC-Sett m/ rensekant
WC Sett med bust av slett fiber. Det gir minimal fukt i 
børstene etter bruk som gjør at børsten tørker raskere. 
Langt skaft gjør rengjøringen enklere. Stabil kopp som 
står stødig på gulvet. Rensekant for renhold under kant.

414107
4141071
4141072
4141073
4141471

WC-Sett rensekant mix farger
WC-Sett rensekant hvit
WC-Sett rensekant grå
WC-Sett rensekant svart
WC-børste refill rensekant 5-p hvit
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Levang Tre

5 416205
416210
416220
416225
416212

Levang - tre myk 20 cm
Levang - tre myk 30 cm
Levang - tre hard 20 cm
Levang - tre hard 30 cm
Levang - hvit fiber 40 cm

Skurebørster for gulv og fliser i tre. Børstene har myk 
eller hard fiber. Til disse trenger du et skaft i tre.
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Levang Plast

416250
416260
416252
416262
416264

Levang - plast myk m/ gjenger 20 cm
Levang - plast myk m/ gjenger 30 cm
Levang - plast hard m/ gjenger 20 cm
Levang - plast hard m/ gjenger 30 cm
Levang - plast hard m/ gjenger 40 cm
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Håndskurebørster
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10 416105
416115

Skurebørste - tre myk
Skurebørste - tre hard

Neglebørster / skurebørster for mindre områder.
Neglebørster

414725
414735

Neglebørste manikyr
Neglebørste m/ håndtak
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Håndbørster i tre for skuring av overflater.

Skurebørster for gulv og fliser i plast. Børstene har myk 
eller hard fiber. Til disse trenger du et skaft med gjenger.

Skaft

419511
419515
419546
419551
419555

Skaft - tre 135 cm
Skaft - tre 150 cm
Skaft - metall m/ gjenger 140 cm
Skaft - aluminium m/ gjenger 150 cm
Skaft - teleskop m/ gjenger 100 - 150 cm
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Skaft for skurebørster og feiekoster.
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