
MICROVEZEL
OPLOSSINGEN VOOR SCHOONMAKEN

• QUICK-CONNECT STELEN EN FRAMES
• MOPS EN ACCESSOIRES

• EMMERSYSTEMEN



QUICK CONNECT
STELEN

Het Quick Connect systeem biedt een 
efficiënte koppeling tussen frame en steel. 
MET ÉÉN KLIK !

dubbele tegenover elkaar 
liggende lipjes maken snel 

monteren van de mop en 
wisselen van frame mogelijk

Met het Quick Connect systeem maakt 
u van de gewone plumeau een verleng
de schoonmaakborstel voor 
het verwijderen van hooggelegen 
spinnenwebben en stof

De ergonomische verstelbare 
handgreep kan in een stofzuiger type 
‘duw-trekgreep’ worden veranderd
voor comfortabel afstoffen 
of ‘achtjes draaien’

• ergonomisch gevormde handgreep
• beide stelen passen op alle maten Quick Connect frames 

en de plumeau
• geheel gepoedercoat voor zichtbare kleurcodering 

(blauw, rood, groen en geel)
• lichtgewicht aluminium constructie

het rubberen uiteinde voorkomt
wegglijden wanneer de steel
tegen een verticaal vlak leunt

de sluitring maakt 
persoonlijk afstellen

mogelijk

Quick Connect systeem
• biedt een zekere passing en voorkomt 

ongewild loskoppelen van frame en steel
• beperkt het aantal benodigde stelen, 

dit is kosten- en ruimtesparend voor opslag 
en transport

Traditionele steel met vaste lengte van 147 cm

Ergonomische steel verstelbaar van 115 tot 186 cm



MICROVEZEL 
MOPS

De dubbel afgewerkte randen worden 
gestikt en vervolgens met dikke polyester
biezen gebonden: rafelen is niet mogelijk

mop met gedraaide lus 

linten geven de mogelijkheid tot 4
kleurcoderingen op één enkel model
mop (u knipt de niet van toepassing

zijnde kleuren gewoon af)

gebruik uw voet om de krasvrije
schrobflap om te slaan 

Originele mop
• optimale mix van microvezel en polyester 
• verkrijgbaar in 28 cm en 40 cm
• de mop van 40 cm met 4 gekleurde linten 

maat kleurcodering mogelijk en voorkomt 
kruisbesmetting

• efficiënt verwijderen van stof, vuil, bacteriën 
van bijna elke harde ondergrond

Mop met schrobber
• mop met unieke krasvrije kantelende schrobflap
• handig en tijdbesparend: geen extra werktuig nodig 

en u hoeft niet te bukken voor het 
verwijderen van weerspannige vlekken 
of loopsporen

Het gebruiken van een microvezel mop
in plaats van een gewone mop bespaart
u tijd, geld en moeite !

Werkt productiviteitsverhogend
• microvezels gaan tien keer langer mee en drogen drie keer sneller 
• heeft 95% minder water en chemicaliën nodig
• kan mogelijk uw arbeidskosten met 15% verminderen 

Superieure schoonmaak kwaliteit 
• verhinderd kruisbesmetting doordat 99.94% van de bacteriën 

wordt verwijderd en ingesloten
• veroorzaakt 50 keer minder luchtverontreiniging
• bereikt 4 keer meer oppervlakteporiën

Verbeter de ergonomie
• microvezel mop gerei is 35% lichter
• microvezel is gemakkelijker te gebruiken, te wassen en te ontsmetten
• helpt klachten door herhalingsoverbelasting te verminderen



SPECIALE 
MICROVEZEL MOPS 

EN ACCESSOIRES

Dankzij microvezels is het 
contact met het oppervlak 
meer dan 40 keer groter dan 
bij katoenvezels het geval is

Mops
• verkrijgbaar in 4 maten: 40, 60, 90 en 120 cm
• 100% microvezel, 8 mm hoogpolig oppervlak 
• de grotere mops (90 en 120 cm) 

hebben een bekleding van schuim

Glansmop
• voor het soepel en gelijkmatig aanbrengen 

van afwerkproduct
• beschermt plinten, meubels en apparatuur
• beheerst vloeistofdebiet en waarborgt een 

goed contact met de vloer

Schrobmop
• ideaal voor het reinigen van tegelvoegen 

en het verwijderen van kleverige plekken 
en gedroogde voedselresten

De 100% microvezel wisdoekjes schuren
niet, hebben een hoog absorptievermogen
en zijn elektrostatisch

Dubbelzijdige handschoenen en doekjes
• perfect voor het bereiken van groeven en andere 

onregelmatige oppervlakken
• badstof toplaag voor in de badkamer en algemeen 

gebruik
• vlakke toplaag voor glas, spiegels en RVS
• omslagstiksel
• ruime keuze aan kleuren en afmetingen

• gekleurde strepen werden 
ontworpen voor optimale 

afwerking van de vloer
• trapeziumvorm en sponsbekleding

bedekt de hele hand en is
met een elastieken 

polsbandje gezekerd

duidelijk patroon van verticaal 
gerichte schrobstrepen



de ingegoten sleuven
houden de mops 

omhoog om 
oververzadiging 
van de onderste 

dweil te voorkomen

MICROVEZEL
EMMERS

Om te voorkomen dat de emmer
tijdens het persen wegrolt kunt
u het beste de mop op 
de zeef zetten, de steel 
loodrecht op de vloer 
richten en recht naar 
beneden persen

Gebruik de ingegoten vulstrepen om schoonmaak-
en desinfecteervloeistof af te meten…
0.95 ml voor vijf dweilen

Door het hoog absorberend vermogen van microvezel 
wisdoekjes zorgt de capillaire werking ervoor dat de vloeistof 
binnen 20 minuten gelijkmatig verdeeld wordt

Voor het verwijderen van vuil uit de mop
voordat u gaat persen : gebruik het
ingegoten wasbordprofiel op de
binnenkant van de emmer

Persemmer
• duurzaam, licht en eenvoudig 

schoon te maken
• grote inhoud, tot aan 40 liter
• de ingegoten U-vormige uitsparing 

zorgt ervoor dat de mop niet om zal vallen
• de geïntegreerde perszeef zorgt ervoor 

dat u de schoonmaakoplossing zonder 
huidcontact uit de dweil kunt verwijderen.

• geschikt voor platte microvezel mops tot 45 cm
• geïntegreerd draaiventiel voor eenvoudig legen
• past op de 6173 Rubbermaid reinigingswagen
• de wielen laten geen sporen na
• verkrijgbaar in Blauw, Rood, Geel en Groen

Desinfecteeremmer
• geheel kunststof emmer met waterdicht 

deksel
• geschikt voor het schoonmaken van 

patiëntenkamers in de gezondheidssector
• capaciteit tot 20 natte microvezel mops
• desinfecteeremmers zijn stapelbaar en kunnen 

op een 6173 Rubbermaid reinigingswagen naast elkaar
gezet worden

nadat u de dweildoekjes in de emmer geplaatst en de 
waterdichte deksel op zijn plaats geklikt heeft, kunt u ze
nat maken door de emmer van de ene naar de andere kant
over te laten hellen terwijl u de handgreep vast houdt
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• met inbegrip van een 
uitvouwbaar Rubbermaid 9S07 
waarschuwingsbord

• neemt slechts 0.3 m2

vloeroppervlak in beslag
• verkrijgbaar in Blauw, Groen, Geel 

en Rood 
• kleur van kar en emmer zijn 

gecoördineerd

MICROVEZEL 
EMMERSYSTEMEN

Twee handige mogelijkheden voor het legen :

Schoonmaken met microvezel 
was nog nooit zo gemakkelijk :

Eén druk op de pedaal en 
de persplaat doet de rest !

De ingebouwde remmen houden 
de emmer tijdens het persen op z’n plaats

Pedaal persemmer
Deze unieke perscombo met twee emmers werd 
speciaal voor microvezel vlakmops ontworpen.
Past op de 6173 Rubbermaid reinigingswagen

Reinigingswagen
met Pedaalpers 
Deze compacte mobiele kar 
combineert de pedaalpers emmer 
met een compleet opslag systeem voor
een microvezel schoonmaakuitrusting

• wasbord op hellend voorpaneel
• de wielen laten geen sporen na
• geïntegreerd draaiventiel voor

eenvoudig legen
• verkrijgbaar in Blauw, Rood,

Geel en Groen voor kleurcodering

ergonomische
greep

geïntegreerde 
haken voor 
opslag van 

schone dweilen

opbergzak 
voor gebruikte 

of vuile dweilen

carry caddy voor 
schoonmaakbe-
nodigdheden U-vormige uitsparing op de

plaat en de carry caddy zodat
de mop niet om zal vallen

NIET BUKKEN, 
PERSEN ZONDER TREKKEN !

unieke gepatenteerde pedaalpers
met ingebouwde rem

2. indien een vloerafvoer voorhanden is
kunt u het handige draaiventiel aan
de achterkant van de emmer 
gebruiken om de inhoud te legen 
zonder de emmer op te tillen

1. wanneer u de emmer in een
vloertoilet of -spoelbak leegt
licht u alleen de emmer van de
reinigingswagen op door deze
over te laten hellen. Dit is 
lichter om te tillen, te legen en
weer te vullen



Quick-Connect Frames
• stevige en lichte aluminium structuur
• de afgeronde kapjes op de uiteinden 

beschermen meubels en muren
• de trapeziumvorm maakt het schoonmaken in 

hoeken en moeilijk bereikbare plekjes eenvoudiger
• water blijft niet op de gladde aluminium afwerking 

achter waardoor bacteriën en vuil geen kans 
hebben zich te hechten

• de vervangbare strips verhogen de levensduur van 
het product

• rubberen vloertrekker verkrijgbaar voor het 60 cm model
voor het efficiënt opvegen van water en stukjes vuil

• er zijn frames in de maten 28, 40, 60, 90 en 120 cm

QUICK-CONNECT
FRAMES

geïntegreerde 
vergrendeling 

van het frame tegen 
de steel of voor 

vloertrekker gebruik

verwijderbare Hook & Loop 
strips aan de onderkant voor 

het bevestigen van het wisdoekje

gladde aluminium
afwerking

afgeronde plastic kapjes

duurzame universele 
nylon koppeling, 180° 
vouwbaar 

karakteristieke trapeziumvorm
en vlakke zijprofielen voor 

efficiënt schoonmaken

Flexibele plumeau
• de 51 cm lange flexibele plumeau wordt geleverd 

met één microvezel wisdoekje 
• bindt stof en andere irriterende allergenen 

op hoge en moeilijk bereikbare plaatsen 
• de verwijderbare wisdoekjes kunnen vervangen 

of gewassen worden
• de afstofroede heeft een speciaal boordlint 

voor het bevestigen en verwijderen van 
het wisdoekje

klittenbandachtige bevestiging
en elastiek houden het 

wisdoekje goed op zijn plaats
zachte zijkanten beschermen

het wisdoekje tegen 
scheuren van binnenuit

13 mm hoogpolige microvezel



Rubbermaid® Commercial Products

Newell Rubbermaid S.à.r.l.

ZI de Haneboesch

4562 Niedercorn -  LUXEMBOURG

Tél. +352 58 45 45 -  1

Fax : +352 58 48 78

www.rubbermaidcommercial.com

Adresgegevens

Referentie Movex Code Beschrijving Product afmetingen (cm) Verpakking Kleuren

QQuuiicckk--CCoonnnneecctt  mmooppsstteelleenn
Q750-00-YL00 R034567 Traditionele aluminium mopsteel – 147 cm - Geel 147,0 x Ø 2,1 6
Q750-00-RD00 R034568 Traditionele aluminium mopsteel – 147 cm – Rood 147,0 x Ø 2,1 6
Q750-00-BL00 R034569 Traditionele aluminium mopsteel – 147 cm – Blauw 147,0 x Ø 2,1 6
Q750-00-GR00 R034570 Traditionele aluminium mopsteel – 147 cm - Groen 147,0 x Ø 2,1 6
Q760-00-0000 R034571 Telescopische aluminium mopsteel – 115 cm - 186 cm - Geel 115,0 x Ø 3,0 6
Q760-00-RD00 R034572 Telescopische aluminium mopsteel – 115 cm - 186 cm – Rood 115,0 x Ø 3,0 6
Q760-00-BL00 R034573 Telescopische aluminium mopsteel – 115 cm - 186 cm – Blauw 115,0 x Ø 3,0 6
Q760-00-GR00 R034574 Telescopische aluminium mopsteel – 115 cm - 186 cm - Groen 115,0 x Ø 3,0 6
QQuuiicckk--CCoonnnneecctt  FFrraammeess
Q550-00-0000 R034561 Aluminium frame 28 cm 28,0 x 9,0 x 3,8 10
Q110-00-BK00 R034545 Vervangende klittenbandstrips 28 cm 25,5 x 2,6 x 0,4 6
Q551-58-0000 R034562 Aluminium frame 40 cm 40,0 x 9,0 x 3,8 10
Q111-58-BK00 R034546 Vervangende klittenbandstrips 40 cm 37,4 x 2,6 x 0,4 10
Q570-00-0000 R034563 Aluminum Frame 60cm with Squeegee 61,0 x 11,3 x 3,8 6
Q240-00-BK00 R034549 Aluminium frame 60 cm met vloertrekker 57,0 x 2,6 x 0,4 6
Q571-00-GY00 R034564 Vervangende klittenbandstrips 60 cm met vloertrekker 60,0 x 3,5 x 0,5 6
Q580-00-0000 R034565 Aluminium frame 90 cm 91,5 x 9,0 x 3,8 6
Q360-00-BK00 R034551 Vervangende klittenbandstrips 90 cm 89,0 x 2,6 x 0,4 6
Q590-00-0000 R034566 Aluminum frame 120cm 122,0 x 9,0 x 3,8 6
Q480-00-BK00 R034560 Vervangende klittenbandstrips 120 cm 119,0 x 2,6 x 0,4 6
MMiiccrroovveezzeell  mmoopp
Q820-00-BL00 R034579 Microvezel mop 28 cm blauw 35,0 x 14,5 x 1,6 6
Q477-58-BL00 R034559 Microvezel mop 40 cm - blauw met kleurcode lint 46,0 x 14,5 x 1,6 10
Q470-58-BL00 R034553 Microvezel mop 40 cm met schrobber - blauw met kleurcode lint 46,0 x 14,5 x 1,6 10
Q474-58-YL00 R034556 Microvezel schrobmop 40 cm – geel met blauwe strepen 46,0 x 14,5 x 1,6 10
SSppeecciiaallee  mmiiccrroovveezzeell  mmoopp
Q472-58-GR00 R034554 Microvezel mop 40 cm - Groen 46,0 x 14,5 x 1,6 10
Q473-58-WH00 R034555 Microvezel glansmop 40 cm – wit met blauwe strepen 46,0 x 14,5 x 1,6 10
Q424-00-GR00 R034552 Microvezel mop 60 cm – Groen 64,0 x 14,5 x 1,6 12
Q436-00-GR00 R034580 Microvezel mop 90 cm – Groen 97,0 x 14,5 x 1,6 12
Q448-00-GR00 R034581 Microvezel mop 120 cm - Groen 127,0 x 14,5 x 1,6 12
MMiiccrroovveezzeell  aacccceessssooiirreess
Q850-00-BK00 R034575 Gereedschap voor de flexibele plumeau 72,5 x 5,7 x 1,0 6
Q851-00-GR00 R034544 Microvezel wisdoekje voor de plumeau - Groen 53,0 x 8,0 x 2,5 6
Q620-00-GR00 R039108 Algemeen wisdoekje - Groen 40,6 x 40,6 x 0,2 12
Q620-00-RD00 R039111 Algemeen wisdoekje - Rood 40,6 x 40,6 x 0,2 12
Q620-00-BL00 R039109 Algemeen wisdoekje - Blauw 40,6 x 40,6 x 0,2 12
Q620-00-YL00 R039110 Algemeen wisdoekje - Geel 40,6 x 40,6 x 0,2 12
Q630-00-BL00 R039103 Glasdoekje - Blauw 40,6 x 40,6 x 0,2 12
Q640-00-GR00 R039106 Algemeen wisdoekje XL - Groen 50,8 x 50,8 x 0,2 12
Q650-00-GR00 R039105 Handschoen voor alle doeleinden – Groen 22,2 x 27,9 x 1,0 12
Q651-00-BL00 R039104 Glashandschoen met duim - Blauw 22,2 x 27,9 x 1,0 12
MMiiccrroovveezzeell  eemmmmeerr  eenn  eemmmmeerrssyysstteemmeenn
Q950-00-GRY R034617 Desinfecteeremmer - 27 L - Grijs 63,8 x 23,2 x 31,1 3
Q900-58-RED R039095 Persemmer op wielen – 40 L - Rood 66,5 x 36,8 x 40,9 1
Q900-58-BLUE R039096 Persemmer op wielen – 40 L – Blauw 66,5 x 36,8 x 40,9 1
Q900-58-GRN R039097 Persemmer op wielen – 40 L –Groen 66,5 x 36,8 x 40,9 1
Q900-88-YEL R039094 Persemmer op wielen – 40 L - Geel 66,5 x 36,8 x 40,9 1
Q920-58-RED R039099 Pedaal persemmer – 40 L - Rood 65,5 x 50,8 x 57,4 1
Q920-58-BLUE R039100 Pedaal persemmer – 40 L – Blauw 65,5 x 50,8 x 57,4 1
Q920-58-GRN R039101 Pedaal persemmer – 40 L – Groen 65,5 x 50,8 x 57,4 1
Q920-00-YEL R039098 Pedaal persemmer – 40 L – Geel 65,5 x 50,8 x 57,4 1
Q925-58-RED R039091 Mini pedaal perswagen – 40 L – Rood 66,5 x 50,8 x 96,0 1
Q925-58-BLUE R039092 Mini pedaal perswagen – 40 L – Blauw 66,5 x 50,8 x 96,0 1
Q925-58-GRN R039093 Mini pedaal perswagen – 40 L – Groen 66,5 x 50,8 x 96,0 1
Q925-00-YEL R039090 Mini pedaal perswagen – 40 L – Geel 66,5 x 50,8 x 96,0 1
OOvveerriiggee  RRuubbbbeerrmmaaiidd  MMiiccrroovveezzeell  mmooppss
B841-14-WHT R030752 Microvezel mop met pockets (past op BU 400) 43,5 x 14,0 x 1,0 50
B851-12-BLU R030753 Microvezel mop met flappen en pockets (past op BU 400) 43,5 x 14,0 x 1,0 50
B900-12-BLU R030754 Microvezel mop met flappen (past op BU 200) 47,5 x 16,5 x 1,0 50

TECHNISCHE INDEX


