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ClickSpeed Moppesystem
Hurtig, enkelt og hygiejnisk

Produktbeskrivelse
Det nye ClickSpeed kombinerer styrken fra 
et godt moppesystem med enkeltheden og 
fleksibiliteten af en klud.

ClickSpeed Fremføreren har en unik 
funktion, hvor magneter og fremførerens 
ru overflade holder mopkluden på plads 
under brug. Når det er tid til at udskifte 
mopkluden er det let gjort - klik - og uden 
at berøre falder den snavsede mopklud 
ned i vaskeposen.

Systemet indeholder to forskellige
mikrofibermopklude:
•  ClickSpeed Mopklud - en vævet
 klud af polyester og polyamid designet
 til at give den bedste rengøringseffekt
 med minimal friktion.
•  ClickSpeed Engangsmopklud - med
 den patenterede novolon struktur, som
 er fremragende til at løfte løst snavs.

Anvendelsesområde
ClickSpeed er velegnet til både små og 
mindre pladser, såsom det private hjem, 
butikker, pizzeriaer, restauranter, kontorer, 
ældreboliger og hospitaler. ClickSpeed 
anvendes til tør og fugtig rengøring af alle 
typer gulve.

Kundefordele
 Enkelt, hurtigt og hygijenisk

 Systemet er enkelt at forstå og håndtere 
- klik - og du er klar.

 God for økonomien og miljøet 
ClickSpeed er et system, der stort set 
ikke kræver nogen investering. Mopklu-
den er holdbar og kan vaskes hundredvis 
af gange - hvilket betyder en meget lav 
forbrugspris. Mopkludens lave vægt 
gør, at mange klude kan vaskes på én 
gang - vaskeomkostningerne reduceres 
betydeligt - men frem for alt reduceres 
brugen af vand og kemikalier. Og hvis 
mopkludene skal transporteres/ bæres 
mellem pladserne, optager de kun lidt 
plads og er lette.

 Ergonomi 
Fremføreren er let og moppeskiftet sker 
hurtigt og enkelt helt uden anstrengelse. 
Mopkludenes størrelse og materiale-
sammensætning er optimeret for at 
give lav friktion mod gulvoverfladen.

Instruktion
1.  Forbehandl mopkludene i vaskemaskine 

eller manuelt:
 - Læg mopkludene i en box.
 - Ved manuel håndtering hældes brugs-  

opløsningen i sien.
 -  Vent på, at fugten spredes jævnt over  

alle mopkludene i boxen.
2. Monter mopkluden på fremføreren:
 - Åbn fremføreren ved at klikke med
 foden på den høje mørkeblå del.
 - Placer den rene mopklud på gulvet
 med bagsiden opad.
 - Skub fremføreren under mopkluden.
 - Luk fremføreren ved at klikke med 

foden på den mørkeblå flade del.
 - Løft mopkluden og læg fremføreren på 

mopkluden – med mopsiden ned mod 
gulvet.

3. Mop med feje- eller skubbemetoden.
4. Fjern mopkluden og læg den til vask 

eller smid den ud (engangsmopklud).
 - Løft fremføreren og hold den over
 vaskeposen, alternativt affaldsposen.
 - Klik på den høje mørkeblå del og mop-

kluden falder ned i posen uden at den 
berøres.
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Art. nr. Navn Farve Størrelse Stk/pk Pk/krt

138621 ClickSpeed Moppstativ 40 cm 1 10

151710 ClickSpeed MicroMulti Grå 44x22 cm 10 10

161614 ClickSpeed Korttidsmoppduk Rød 44x20 cm 50 6

161615 ClickSpeed Korttidsmoppduk Blå 44x20 cm 50 6


