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ALGEMEEN

Hoogkwalitatief & duurzaam vlakmopsysteem.

- Ideaal voor plaatsen met hoge hygiënische eisen.

- Innovatieve magnetische sluiting die de mop met één klik en gedurende de hele 

levensduur op de ideale positie vasthoudt.

- Extra hygiënisch in gebruik doordat het frame kan geopend worden met de voet en 

de moppen, zonder aanraking met de handen, van het frame kunnen verwijderd 

worden.

- Licht en ergonomisch in gebruik.

- De gladde en strakke afwerking voorkomt hechting van vuil.

Het Click'M C-vlakmopsysteem is gezegend met een uitstekende ergonomie dankzij 

zijn magnetische sluiting: gebruikers moeten het frame maar met één vloeiende 

beweging in de pocket van de mop schuiven, de steel naar beneden drukken en... 

klik, vast zit de mop in de juiste positie. Zelfs na veelvuldig gebruik en bij het 

schoonmaken van vloeren met weerstand blijft de mop stevig vastzitten zonder te 

verschuiven. Na het schoonmaken kan de mop ook op een eenvoudige en 

hygiënische wijze verwijderd worden. Klik het frame simpelweg los door met uw voet 

op de groene knop te duwen en zo de mop van het frame in de waszak te laten 

schuiven. Dat alles zonder de mop te hoeven aanraken... gebruiksvriendelijkheid en 

hygiëne ten top!

De innovatieve Click'M C is de ideale schoonmaakoplossing voor plaatsen met hoge 

hygiënische eisen en voorschriften, zoals zorginstellingen. Het frame is glad en strak 

afgewerkt, wat het zeer snel en gemakkelijk afwasbaar maakt. Op die manier wordt 

voorkomen dat vuil de kans krijgt om zich vast te hechten.

GEBRUIK

1. Klik met je voet op de groene hendel om het frame te openen.

2. Schuif de mop over het frame. Duw de steel naar beneden zodat de mop vastklikt door middel van de magneet. 

3. Maak het te reinigen oppervlak schoon.

4. Klik met je voet het frame los. Verwijder de mop na gebruik. 

5. Het frame is makkelijk afwasbaar en desinfecteerbaar.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 50 x 6 x 9 cm

Kleur: Grijs

Gewicht: ± 485 g

Materiaal: Plastic

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

3302015

Stuk

50 x 6 x 9 cm

485 g

485 g

8716254006485

Verpakking

Aantal per verpakking

Afmetingen

Bruto gewicht

EAN-code

10

21 x 30 x 50 cm

5270 g

8716254006492

Click'M C Vlakmopplaat - 50 cm

Greenspeed - greenspeed@greenspeed.eu 2 / 2©


