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SPRINT • PADLÓTISZTÍTÁS

SPRINT RENDSZER

Az új, Sprint V lapos moptartó generáció kétszeres időmegtakarítást
garantál Önnek a napi használatban. Munkatársai a mopot olyan
gyorsan helyezhetik fel, mint eddig még soha, V-alakjának köszönhetően a tartó gond nélkül becsúszik a mop zsebeibe. További
előny: nincs szükség az új munkatársak betanítására! A tartónak
köszönhetően a négyzetméter-teljesítmény növekedésével lehet
számítani az épülettakarításban, rendkívül könnyű és mozgékony, és
lehetővé teszi a túlzsúfolt felületek könnyű takarítását is.
Ezenkívül a Sprint V tartóval munkatársai hátának kímélésébe is beruház. A tartó egy nyomógombbal, egyenes háttartással kinyitható,
és a mop érintés nélkül és higiénikusan levehető. Többé nem kell
lehajolni a szennyezett mopért.
Természetesen megbízhat a Sprint V takarítási teljesítményében is.
A tartó optimális érintkezési felülete egyenletes felmosási képet és
kiváló szennyeződésfelszedést biztosít.
Kombinálja a Sprint V tartót a sokoldalú és tartós VERMOP Sprint
laposmoppal és a Scandic teleszkópos nyéllel a helyes munkamagasság érdekében.
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EGYETLEN PILLANTÁSRA
Egyszerű felhelyezés

Felhasználási területek

A tartó a V-alaknak köszönhetően könnyen bevezethető a mopzsebekbe

•
•
•
•

Ergonómikus munkavégzés
A tartó kinyitása nyomógombbal és a mop levétele felegyenesedett
testtartásban

napi takarítás
fertőtlenítő takarítás
nedves takarítás
erős szennyezettség

Alkalmazási területek

Higiénikus
A szennyezett mopot levételkor nem kell megérinteni

Tiszta takarítási eredmény
A tartó optimális felfekvése a szennyeződés kiváló felszedése érdekében

kórház / gondozóotthon • iskola / óvoda • iroda /
közintézmény • ipar

Módszerek

Gyors, energiatakarékos munkavégzés
rendkívül mozgékony és könnyen irányítható tartó
F1 laposprés • VK 4 függőleges prés • Des-kád • Pre-Wash •
Csepegtetőtálca • Száraztakarítás • Permetező módszer •
Öntő módszer

INDIVIDUAL
Egyedi színes mopnyomás pl. cége
logójával, választhatóan kombinálva egy
színes szegőszalaggal.

A MopLog Medi-Tex Controlsystem
készülékünkhöz, de az Ön más RFID
logisztikai rendszerkészülékéhez is szívesen
bevarrjuk az RFID chipeket mopjainkba.
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✓

✗

Fókuszban az ergonómia és az egészséges hát
Az átlagos takarítószemélyzet évente kb. 4000-szer hajol le, hogy egy használt mopot felvegyen a padlóról. Ugyanakkor orvosilag igazoltan
a hátfájdalom az elsődleges oka a betegállományban töltött napoknak. A hátfájás az összes hiányzások 7 %-áért felelős.* Ezért a VERMOP a
takarítóeszközök fejlesztése során különleges figyelmet fordít a hátkímélő használatra. Optimalizálja Ön is a Sprint V tartóval munkatársai
munkakörülményeit. A tartó felegyenesedett testtartásban kinyitható, és a használt mop hajolgatás nélkül levehető.
*Forrás: Robert Koch-Institut (Kiadó) (2012) Rückenschmerzen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. (Hátfájdalom. A Szövetség
egészségügyi beszámolója.) 53. füzet, RKI, Berlin

Nagyon jó tisztítási
teljesítmény
A tartó felfekvési felülete az egyenletes
takarítási képhez és a szennyeződés
hatékony eltávolításához optimalizálódott.
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Száraz előtisztítás kendővel

Higiénikus

A padlón lévő laza, szilárd szennyeződések
eltávolításához törlőkendők helyezhetők
fel a tartóra, és a kendőcsíptetőkkel
rögzíthetők.

A szennyezett mop érintés nélkül levehető.
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Mozgékony és gyors
A rendkívül mozgékony csuklónak és csekély
tömegének köszönhetően a tartó gond nélkül kerül
meg minden akadályt.

Kényelmes felhelyezés

Erőtakarékos

A mop az egyenlő szárú tartóval egyszerűen és gyorsan felhelyezhető.

A forgatható gömbös Scandic teleszkópos nyéllel
kombinálva a tartó minimális erőkifejtéssel csúsztatható
a padlón.
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Minden takarítási módhoz alkalmas
A Sprint V tartó minden takarítási módszerrel kombinálható. Optimális eszköz az előre
előkészített huzatokkal végzett munkához és a közvetlenül a szállítódobozból történő
felhelyezhető.

MOPTARTÓK

Sprint V moptartó

Sprint V csat

Megnevezés

Cikkszám

Megnevezés

Cikkszám

40 cm, sárga

0049

Készlet, sárga

882705

50 cm, sárga

0059

Kiszerelés: 1 | Alkalmazás: törlőkendős feltörlés

Megnevezés

Cikkszám

Megnevezés

Cikkszám

forgatható gömbbel, sárga

8903

sárga

8923

Kiszerelés: 10

NYELEK

Scandic teleszkópos nyél

teleszkópos nyél

Kiszerelés: 5 | Méret: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm | Sprint V /
Twixter / Twix / Scandic Duo
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Kiszerelés: 10 | Méret: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm
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VERMOP Hungária Kft.
2045 Törökbálint DEPO I. épület
Postacím: 2046 Törökbálint Pf. 69.
Tel. + 36 23 511 740
Fax + 36 23 334 196
info@vermop.hu
www.vermop.hu

Magyarország

02 -14

A műszaki és tartalmi változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és a hibákért nem
vállalunk felelősséget. Fenntartható erődgazdálkodásból származó papírra nyomtatva.

