
80 m2* 

Geïntegreerd reservoir: 
Reinigt tot

820 m2* 

Combineren met Backpack:
Reinigt tot

1000 m2* 

Combineren met Caddy:
Reinigt tot

Rubbermaid PULSE
™

MICROVEZELVLOERREINIGINGSSYSTEEM

REINIG IN ELKE SITUATIE
OM HET EVEN WAAR
EN WANNEER

Reinigt twee keer meer 
met het meest productieve 
vloerreinigingssysteem op 
de markt.

* Gebaseerd op interne tests.



Smarter Cleaning

■■  LICHT ONTWERP 
Weegt slechts 1,7 kg wanneer het 
gevuld is met reinigingsmiddel

■■  STEELKNOP 
Rode ergonomische steelknop 
verspreidt bij elke druk drie stralen 
reinigingsoplossing. Bediening met 
één hand. Reduceert het risico op RSI  
(Repetitive Strain Injury).

■■  ANTISLIPTOP 
De antisliptop zorgt ervoor dat 
de steel niet wegschuift en valt 
als hij tegen een muur wordt 
geplaatst.

■■  CLEAN CONNECT™ AANSLUITING

■■  GEÏNTEGREERD VLOEISTOFRESERVOIR 
Navulbaar reservoir met een hoge capaciteit 
van 0,6 l bevat voldoende reinigingsmiddel 
om een vloer van maximum 80 m2 te reinigen. 
Het reservoir is transparant waardoor het 
vloeistofniveau gemakkelijk gecontroleerd 
kan worden. Geïntegreerd vloeistofreservoir 
verbetert de vormgeving substantieel.

■■  QUICK-CONNECT-SYSTEEM 
Inclusief aluminium frame van 40 cm. 
Werkt ook met aluminium frames en 
moppen van Rubbermaid van 28 en 
van 60 cm.

NAAR WENS SPROEIEN 
Gebruik de steelknoppen om het reinigingsmiddel in drie stralen 
achter de mop te verdelen (vernevelt niet voor milieuvriendelijker 
reinigen).

FGQ96958 RUBBERMAID PULSE ™ KIT

Bevat:

Steelknop met vloeistofreservoir en

één aluminium frame van 40 cm.

1835529 RUBBERMAID PULSE ™ KIT 
MET DUBBELZIJDIG, OPVOUWBAAR FRAME

Bevat:

Steelknop met vloeistofreservoir, één dubbelzijdig  

opvouwbaar frame en twee dubbelzijdige Dust & Wet  

microvezelmoppen 

NIEUW!
Nu ook met een dubbelzijdig, 
opvouwbaar frame (1791676)

Maak twee keer meer schoon 
met het meest productieve 
vloerreinigingssysteem op de markt.

Met dit handige instrument reinigt u 
sneller dan ooit, en dit zowel droog 
als nat.

Reinig meer vierkante meter in minder 
tijd met de nieuwe Rubbermaid PULSE™.  
De beste microvezels in de sector, 
een geïntegreerd reservoir en 
gebruikersgestuurd verbruik van 
reinigingsmiddel zorgen voor efficiënter 
reinigen en lagere loonkosten. 

GROTE BIJVULOPENING

Het reservoir beschikt over een brede 
bijvulopening om eenvoudig handmatig  
te kunnen bijvullen.



Kies uit het aanbod 

hoogwaardige 

microvezelmoppen om het 

systeem af te stemmen op 

specifiek gebruik.

R050647 ULTRA-ABSORBERENDE MOP 

Aanbevolen voor optimale prestaties. Indien u zich zorgen maakt 

over een teveel aan water op de vloer, gebruik dan een ultra-

absorberende mop die u vervangt telkens u de Pulse navult. De 

Pulse bevat 0,6 l vloeistof en de ultra-absorberende mop kan tot 

maximaal 0,7 l vloeistof bevatten. De ideale combinatie!

1791679 DUBBELZIJDIGE DUST & WET MOP

Gebruik eerst de stofmop en daarna de mop voor vochtig ge-

bruik aan de achterkant. Zo voert u twee taken uit met slechts 

één instrument.

R050650 VOCHTIGE MICROVEZELMOP 40 CM

R050646 VOCHTIGE MICROVEZELMOP MET 

SCHROBBER 40 CM

Ideaal voor algemeen reinigingswerk

R034556     SCHROBMOP

Perfect voor keramische tegels, verwijderen van vlekken en 

overal waar er moet worden geschrobd.

SLIMMER SYSTEEM MET GEÏN-
TEGREERDE COMPONENTEN:

De Rubbermaid PULSE™ Caddy 
is ontworpen om veilig te kunnen 
worden vervoerd in Rubbermaid-
schoonmaakkarren om onderweg te 
kunnen bijvullen.

Combineer Rubbermaid Pulse™ met het FLOW™ 
Backpack-systeem met hoge capaciteit en zorg 
zo voor een gebruikersgestuurd verbruik van 
reinigingsmiddel.

 Druk de loonkosten en verhoog de productiviteit en het welzijn van uw 
medewerkers.

 Ideaal voor het verwijderen van vlekken op plaatsen waar u geen emmer 
kan gebruiken. (Trappen, metrostations, treinen, ...) 

INGEBOUWD GEBRUIKSGEMAK

De ingebouwde uitsparingen voor 
veiligheidsformulieren, waterflessen 
en een mp3-speler zorgen voor nog 
meer gebruiksgemak  
en efficiëntie. 

VERBETERD COMFORT

Backpack is uitgerust met 
verluchtingskanalen die voor een 
goede luchtdoorstroom zorgen en 
voorkomen dat de vochtigheidsgraad 
tijdens het dragen oploopt.

PRETTIGER VOOR UW  
MEDEWERKERS.

Heup- en borstriemen 
distribueren het gewicht 

zodat de schouders 
gespaard blijven en het 

lichaam van de gebruiker 
minder belast wordt.

BACKPACK-SYSTEEM MET GROTE 
CAPACITEIT
Bevat 5,6 l om een vloer van maximaal 
275 m² te reinigen. De opening met een 
diameter van 7,5 cm maakt het bijvullen 
gemakkelijk en schoon.

COMBINEER RUBBERMAID PULSE™ MET DE 

OPTIONELE RUBBERMAID PULSE™ CADDY.

FGQ96600 

RUBBERMAID PULSE™ 

CADDY 

Inhoud: 7,5 l 

Kan Rubbermaid Pulse™ tot 

12 keer navullen. 

Reinig tot maximaal 930 m2.

NIEUW!
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Bespaar tijd en geld met het nieuwe Rubbermaid 
Pulse™ vloerreinigingssysteem. De hoge capaciteit en 
het gebruikersgestuurd verbruik van reinigingsmiddel 
zorgen ervoor dat schoonmakers sneller, gemakkelijker 
en doeltreffender zullen werken.

VOLLEDIG EN ALLESOMVATTEND 
REINIGINGSSYSTEEM

De Rubbermaid PULSE™ met FG9T7500 
schoonmaakkar en de Rubbermaid PULSE™ Caddy 
vormen samen de ideale combinatie voor efficiënt en 
doeltreffend reinigingswerk.

OPBERGVOORZIENING OP DE KAR 

Net zoals alle mopstelen van Rubbermaid kan ook 
de Rubbermaid PULSE™ makkelijk vervoerd worden 
op de schoonmaakkar.

Slimmer vloeronderhoud

Ref.. Omschrijving Afmetingen (cm) Capaciteit

 

Stk

FGQ96958 Rubbermaid Pulse™ Mopset 142,2 x 12,4 x 9,5 cm 0,6 l 1

R050669 Rubbermaid Pulse™ & mopset met 2 mops (R050650) 142,2 x 12,4 x 9,5 cm 0,6 l

R050647 Ultra-absorberende vochtige microvezelmop 40 cm 40,0 x 14,0 x 1,6 cm 10

R050650 Vochtige microvezelmop (40 cm) 40,0 x 14,0 x 1,6 cm 10

R050646 Vochtige microvezelmop met schrobber (40 cm) 40,0 x 14,0 x 1,6 cm 10

R034556 Microvezelmop met schrobber (40 cm) 40,0 x 14,0 x 1,6 cm 10

Rubbermaid PULSE™ MOPSET

Ref.. Omschrijving Afmetingen (cm) Capaciteit

 

Stk

1835529 Rubbermaid Pulse™ met dubbelzijdig, 

opvouwbaar frame van 40 cm

132,1 x 10,8 x 8,9 cm 0,6 l 1

1791676 Dubbelzijdig, opvouwbaar frame 41,3 x 21,6 x 2,4 cm 3

1791679 Dubbelzijdige microvezelmop Wet & Scrub Plus 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

Rubbermaid PULSE™ MET DUBBELZIJDIG FRAME

Ref.. Omschrijving Afmetingen (cm) Capaciteit

 

Stk

FGQ96600 Rubbermaid Pulse™-houder voor navulvloeistof 35,9 x 22,2 x 27,3 cm 7,5 l 1

1829092 Rubbermaid FLOW™ Backpack 5,6 l 1

COMBINEER Rubbermaid PULSE™  EN VERHOOG DE CAPACITEIT

275 m2 

Combineren met Backpack:
Reinigt tot

930 m2 

Combineren met Caddy:
Reinigt tot

* Gebaseerd op interne tests.


