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Snabbt, enkelt och hygieniskt moppsystem
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Produktbeskrivning
Nya ClickSpeed kombinerar styrkan i ett 
bra moppsystem med enkelheten och  
flexibiliteten hos en duk. ClickSpeed-stati-
vet har en unik funktion där magneter 
håller moppduken på plats. ClickSpeed 
innehåller två olika mikrofiberdukar:
•  ClickSpeed Moppduk - en stickad duk 

av polyester och polyamid framtagen för 
att ge bästa rengörings-effekt med 
lägsta friktion.

•  ClickSpeed Engångsmopp - med den 
patenterade novolon strukturen som är 
utmärkt att plocka upp lös smuts med. 
Moppen är energiåtervinningsbar.

Användningsområde
ClickSpeed är lämpad för både små och 
stora objekt - t.ex. hemstäd, butiker, 
pizzerior, restauranger, kontor, äldreboen-
de och sjukhus. ClickSpeed används för 
torr- och fuktmoppning av alla typer av 
hårda golv.

Kundfördelar:
 Enkelt, snabbt och hygieniskt: 

Systemet är enkelt att lära sig och 
hantera. Klick och du kan börja städa. 
När det är dags att byta mopp är det 
enkelt gjort - klick - och utan beröring 
faller den smutsiga moppen i säcken.

 Bra för ekonomin och miljön:  
ClickSpeed är ett system som i stort 
sett inte kräver någon investering 
Mopp- duken är slitstark och kan 
tvättas flera hundra gånger vilket ger 
ett mycket lågt användningspris. 
Moppdukens låga vikt gör att många 
dukar får plats i en och samma tvätt. 
Tvättkostnaden sänks alltså avsevärt 
men framför allt minskar användningen 
av vatten och kemikalier.Om mopp-
dukarna transporteras eller bärs mellan 
objekten, tar de liten plats och väger lite. 
Ergonomi: 
Stativet är lätt och moppbytet sker 
snabbt och enkelt, helt utan kraft.
Moppdukarnas storlek och material är 
optimerade för att ge lägst friktion.

Användningsguide: 
1. Förpreparera dukarna i tvättmaskin 

eller manuellt:
 - Lägg moppdukarna i en moppbox
 - Vid manuell hantering: placera silen 

ovan på moppboxen och häll bruks-
lösningen i silen - vätskan sprids då 
jämnt över alla moppdukarna

2. Fäst moppen på stativet:
 - Öppna stativet genom att klicka  

med foten på den höga mörkblå delen
 - Lägg den rena duken på golvet med 

moppsidan uppåt
 - Trä in stativet under moppduken
 - Stäng stativet genom att klicka med 

foten på den mörkblå platta delen
 - Lyft moppen och lägg stativet på 

duken - moppsidan ned mot golvet
3. Moppa med svep- eller skjutmetoden
4. Ta av moppen och lägg den till tvätt 

eller kasta (engångsmoppduken)
 - Lyft upp moppstativet och håll det 

över tvättsäcken alt. sopsäcken
 - Klicka på den höga mörkblå delen och 

duken faller ner i säcken utan beröring

Art. nr. Namn Färg Storlek Stk/pk Pk/krt

138621 ClickSpeed Moppstativ 40 cm 1 10

151710 ClickSpeed MicroMulti Grå 44x22 cm 10 10

161614 ClickSpeed Korttidsmoppduk Röd 44x20 cm 50 6

161615 ClickSpeed Korttidsmoppduk Blå 44x20 cm 50 6


