
ClickSpeed
– nytt unikt moppesystem
Raskt, enkelt, hygienisk!



Når kontrakten eller rengjøringsområdet gjør at det ikke er 
aktuelt med en stor investering, eller når personalet trenger et 
raskt og enkelt system som ikke krever opplæring – da er Click-
Speed den smarte løsningen.

ClickSpeed er kostnadseffektivt i en rekke ulike rengjørings-
miljøer, feks mindre områder eller oppgaver der vask og distribus-
jon er utfordrende. ClickSpeed egner seg til mange ulike områder 
der et rent resultat er meget viktig og der engangsmopper mange 
ganger er det eneste alternativet.

ClickSpeed – et klikk til 
smidigere rengjøring
Forpreparert moppesystem er det selvfølgelige valget når det gjelder rask og effektiv 
rengjøring av gulv. Når utfordringen ligger i å få gulvene rene på en enkel og bra måte  
uten å gi avkall på resultatet – da er ClickSpeed det perfekte valget.

Lett å bruke – enkelt å komme i gang!

Alt du behøver er det unike moppestativet, et teleskopskaft og 
noen moppekluter – så kan du starte rengjøringen! Klikk og 
stativet åpner seg, skyv stativet inn under moppekluten og trykk 
ned med foten. Eller helt enkelt klikk, klikk og alt er klart. Så 
enkelt at du nesten ikke behøver å tenke.

Når du er ferdig eller vil bytte moppeklut, løfter du opp  
stativet, holder det over sekken og trykker på moppestativet. 
Vips så er kluten løs og faller fritt ned – uten berøring av den 
skitne moppekluten. Med andre ord – raskt, enkelt og  
hygienisk. 

Sparer kostnader, vann og miljø

ClickSpeed Moppeklut er bra på alle tenkelige måter. Den er 
slitesterk og kan vaskes flere hundre ganger – noe som holder 
kostnadene nede. Det blir plass til mange moppekluter i samme 
vask – kostnadene på vask av moppeklutene senkes – og  
bruken av vann og kjemikalier reduseres. Moppeklutene tar  
liten plass og veier lite, så frakten mellom oppdragene blir 
enkel.

Tøffe krav, enkelhet

ClickSpeed Engangsmoppeklut er et verdifullt og hygienisk alter-
nativ på steder som krever engangsmateriell eller der vaskemulig-
hetene er begrenset – da er ClickSpeed Engangsmoppekluten ditt 
selvfølgelige valg.



Når skal du velge ClickSpeed Moppeklut?
•	 Når det er mulighet for å vaske kluten. En klut som kan vaskes flere 

hundre ganger er det klart beste alternativet i lengden.

•	 Når kravet er et optimalt resultat eller du ønsker det ekstra rent –  
mikrofiberen i kluten er meget effektiv og gir det best mulige resultatet.

Når skal du velge ClickSpeed Engangsmoppeklut?
•	 Når det ikke finnes mulighet for å vaske kluten eller når logistikken til 

og fra ikke fungerer. 

•	 Der det stilles høye krav til hygiene og engangsmoppekluten er det 
eneste tillatte alternativet.

•	 Der du vil ha et helt rent resultat og der bølgemønsteret og mikro-
fiberen i moppekluten gir en bra rengjøringseffekt.

1. Forbehandle moppeklutene – i vaskemaskinen eller manuelt

2. Fest moppekluten til stativet – klikk, løft og vask

3. Bruk sveip- eller skyvmetoden 4. Slipp moppekluten rett i sekken

 Art.nr.  Produktnavn Farge Størrelse (cm) Pakning EAN EAN (krt)

764024 Teleskopskaft Vario  100–180 cm 10 x 1 stk 4023103094789 34023103116505

 116565 ClickSpeed Moppestativ  40 10  x 1-p 4023103165885 4023103165878

116566 ClickSpeed Moppeklut (fargekodet) Grå 44 x 20 10 x 5-p 4023103166240 4023103166233

116567 ClickSpeed Engangsmoppeklut Rød 44 x 20  6 x 50-p 4023103166035 4023103166011

 116568 ClickSpeed Engangsmoppeklut Blå 44 x 20  6 x 50-p 4023103166042 4023103166028



MultiSteel Premium
En ideell rengjøringsvogn
— utviklet for å møte tøffe krav
     til funksjon og hygiene
— perfekt presisjon
— sterkt materiale
— enkel regulering av holdere og håndtak
— utstyrt med fotpedal
— skreddersydd for vårt brede utvalg av 
     profesjonelt rengjøringsutstyr

En liten og smidig rengjøringsvogn
— klar til bruk
— passer selv de minste rom og smale ganger
— perfekt presisjon
— sterkt materiale
— utmerket overflatebehandling
— lekker design
— passer godt inn i alle omgivelser

Micro Ready-to-go Premium

Rengjøringsvogner

 Art.nr.  Produktnavn  Størrelse (cm) Pakning EAN 

778912  Rengjøringsvogn VILEDA Multisteel Prem.  100 x 61 x 109 1 x 1-p 34023103144249

 Art.nr.  Produktnavn  Størrelse (cm) Ant. pr krt EAN 

766274  Rengjøringsvogn VILEDA Micro Ready-to-go 66 x 53 x 108 1 x 1-p 34023103134431


