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Produktbeskrivning 
Nya UltraSpeed Pro Ready to Go Kit  
innehåller allt som behövs för att komma 
igång: en vagn, en hink med press, ett skaft 
och stativ samt en MicroPlusmopp. 

UltraSpeed Pro kan även snabbt göras om 
till ett system med dubbla hinkar - Extra 
hink och Körhandtag finns som tillbehör.  
 
Till UltraSpeed Pro finns tre olika moppar:
• MicroPlus: för högsta rengöringseffekt på 

alla typer av golv.
• Triomopp: en effektiv garnmopp med 

olika garn som kompletterar varandra - 
mikrofibrer som rengör på djupet, polyes-
ter som minimerar friktionen och bomull 
och viskos som ger moppen absorbtion.

• Safetymopp: en “tuff” skrubbmopp som 
löser upp och tar med smutsen från säker-
hets- och  halkfria golv. 

Användningsområde
UltraSpeed Pro är ett modernt svabbsys-

tem som är enkelt att använda. Används 
med fördel på mindre objekt eller där det 
saknas tvättmöjligheter till exempel butiker, 
bensinmackar, pizzerior, restauranger, 
kontor etc.

Systemet:
UltraSpeed har en låg investeringskost-

nad. Systemet är ergonomiskt tack vare att 
alla delar är optimerade för att väga så lite 
som möjligt. Teleskopskaftet justeras enkelt 
till alla uppgifter och handtaget på pressen 
kräven ingen kraft för att pressa ur vattnet. 
Körhandtaget underlättar förflyttning av 
vagnen och systemet är lätt att använda. 
Ingen utbildning krävs.

Kundfördelar:
 Ny vagn: liten, smidig och flexibel- 

tar liten plats i städskrubben, anpassad 
för en eller två hinkar med eller utan 
körhandtag.

 Ny press: enkel och effektiv - pressar ur 
ännu mer vatten med ännu mindre kraft, 
vilket gör att golvet torkar snabbare 
och risken för halkolyckor minimeras. 
Inbyggd hållare för skaftet

 Stativ: nu ännu enklare att ta av och på 
moppen

 Nytt 3-delat teleskopskaft: 3-delar för 
att ta liten plats i kartongen vid transport

 Ny Extra hink: används som ett dubbelt 
svabbsytem eller för förvaring av dukar 
och kem - lätt att ta bort och bära med.

 Nytt Körhandtag: Enkelt att montera - 
smart när systemet ska förflyttas långa 
sträckor över golvet 

Art. nr. Namn Förpackning EAN kod

147186 US Pro Ready to Go Kit: Vagn, Hink 25L, Press, Stativ, Teleskopskaft och MicroPlusmopp 1 x 1-pack 4023103182974

147594 UltraSpeed Pro Extra hink 10 L (Art.nr 147250 vid beställning av hel kartong, 10 st) 1 x 1-pack 4023103184886

147412 UltraSpeed Pro Körhandtag (Pushbar) 1 x 1-pack 4023103184169

146963 UltraSpeed Pro Stativ 40 cm 10 x 1-pack 4023103184879

143222 UltraSpeed Pro MicroPlusmopp 20 x 1-pack 4023103176034

143202 UltraSpeed Pro Triomopp 20 x 1-pack 4023103176034

147475 UltraSpeed Pro Safetymopp 20 x 1-pack 4023103184336

UltraSpeed Pro  
Ready to Go Kit
Ett svabbsystem med snygg design och smarta lösningar



Bra förvaring av moppen 
när den inte används

En eller två hinkar?  
Lägg till Extra hinken

Vagnen har ett praktiskt 
handtag vid transport

Vid flytt över stora ytor - 
lägg till ett körhandtag  

Ta med Extra hinken med 
dukar och kem

MicroPlus mopp: 
En mikrofibermopp för högsta rengörings-

effekt på alla typer av golv. 
Den vita klippta luggen i MicroPlus är 

tillverkad av polyestermikrofiber, de svarta 
ränderna av polyamid ger en lätt skrubbef-
fekt och minimerar friktionen. Baksida av 
polyester. 

Triomopp: 
En effektiv garnmopp där de olika garnen 
kompletterar varandra: de vita garnen gör 
rent på djupet, de grå minimerar friktionen 
och de beiga ger moppen absorbtion.

Vitt garn är av polyestermikrofiber, grått 
av polyester/bomull och beige av bomull/
polyester/viskos. 

Safetymopp: 
Experten på säkerhets- och halkfria golv. 
Nya Safetymoppen skrubbar både upp  
smutsen och tar med den. Kan många gånger 
ersätta en borste.

De röda styva polysterfibrerna ger  
skrubbeffekt och de grå polyestermikro-
fibrna tar upp smutsen.

Stativ och teleskopskaft: 
Stabilt och lätt vikbart moppstativ med 

universalkoppling. Teleskopskaft som enkelt 
anpassas till uppgiften.

Stativ av polypropylen, polyamid/  
polyoxymetylen och teleskopskaft av alumi-
nium med grepp av polypropen/TPE* 

*termoplastiska elastomerer

Hinkar och press: 
Stabila och hållbara hinkar samt press 

med handtag. Hinkarna är av polypropylen 
och zinklackad stål. 

Pressen är av polypropylen/polyoxymety-
len/galvaniserat järn/ rostfritt stål.

Körhandtag och vagn: 
Vagnen kan användas med en eller två 

hinkar och körhandtaget monteras enkelt 
direkt i vagnen.

Vagn av polypropylen med gummihjul. 
Körhandtag av aluminium/polypropylen/
polyoxymetylen.
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