
CLICK'M C

UNIEK 
MAGNETISCH 
MOPSYSTEEM



CLICK'M C 

Hoogkwalitatief & innovatief vlakmopsysteem. Ideaal voor plaatsen 
met hoge hygiënische eisen.

 Innovatieve magnetische sluiting.
 Eenvoudig, met één klik zit de mop op de ideale positie vast.
 Extra hygiënisch in gebruik, zonder aanraking met de handen     

    kan de mop van het frame verwijderd worden.
 De gladde en strakke afwerking voorkomt hechting van vuil.
 Het frame is makkelijk afwasbaar en desinfecteerbaar.
 Licht en ergonomisch in gebruik.

 Aanbevolen voor gebruik op gladde vloeren. 
 Hoog reinigend vermogen en streeploos resultaat. 
 Korte bewerkings- en droogtijd van het vloeroppervlak.
 Mircovezel gaat over de rand van de mop heen zodat het vuil maximaal     

    wordt opgenomen.
 Efficiënt inzetbaar door kleurcodering.
 Samenstelling: 50 % microvezel & 50 % polyester.

 Aanbevolen voor gebruik in ruimtes met hoge hygiënische eisen,  
    zoals zorginstellingen.

 Hoog reinigings- & absorptievermogen.
 Door lange pool ideaal voor het reinigen van vloeren met reliëf    

    (zoals ongelijke stenen vloeren).
 Geschikt voor pre-impregnatie.
 Efficiënt inzetbaar door kleurcodering.
 Samenstelling: 50 % microvezel, 40 % viscose & 10 % polyamide.

CLICK'M C FRAME

CLICK'M C MOPPEN                    

 Aanbevolen voor gebruik op waterbestendige vloeren met hardnekkige                                                                                                                                      
     vervuiling.

 Groot schrobvermogen voor oneffen vloeren zoals antislip vloeren. 
 Hoog reinigend vermogen.
 Efficiënt inzetbaar door kleurcodering.
 Samenstelling: 90 % microvezel & 10 % polyester. 

TWIST MOP - Hoogkwalitatieve mop voor het klamvochtig reinigen van harde vloeren. 

ALLROUND MOP - Hoogkwalitatieve mop voor het stofwissen en klamvochtig reinigen van harde vloeren. 

SCRUB MOP - Hoogkwalitatieve mop voor het grondig reinigen en schrobben van harde vloeren.

 Aanbevolen voor gebruik op gladde vloeren met lichte vervuiling. 
 Ook geschikt voor het klamvochtig reinigen van wanden en deuren.
 Hoog reinigend vermogen en streeploos resultaat.
 Efficiënt inzetbaar door kleurcodering.
 Samenstelling: 100 % microvezel.

BASIC MOP - Degelijke, lichte mop voor het reinigen van harde vloeren. 



UNIEK & EENVOUDIG

 Clean en uniek design
> De gladde en strakke afwerking voorkomt hechting van 
vuil aan het frame en maakt het makkelijk afwasbaar.

> De moppen zijn afgewerkt met een stevig gaas, waar-
door het vuil snel uit de pocket van de mop verwijderd 
wordt tijdens het wassen.
 

Hygiënisch verwijderen van de mop
1. Klik het frame los met de voet. 

Codering voor verschillende toepassingen
Elke mop is voorzien van 4 lintjes in 4 kleuren. Zo kunt u de 
moppen voor een bepaalde toepassing markeren met een 
kleur.

Comfortabel & ergonomisch in gebruik
 Dit unieke mopsysteem is zeer licht en ergonomisch in gebruik.

1. Schuif het frame in de pocket van de mop.   2. Druk de steel naar beneden en klik de mop vast.  

2. De mop schuift eenvoudig van het frame, zonder deze 
te hoeven aanraken. 
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