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Bespaar Werk
Bespaar Tijd
Work Smarter

De WaveBrake™ Mopemmer is het eerste product binnen een nieuwe, baanbrekende en innoverende
lijn van mopemmers en perscombinaties ontworpen om spatten en morsen te beperken, 
de perswerking te verbeteren en het vuile water van het schone sop te scheiden (optioneel kenmerk).

• WaveBrake™ : vermindert de klotsbewegingen bij het verplaatsen van de emmer, wat resulteert
in 40 % minder morsen en spatten waardoor gevaar op uitglijden en vallen beperkt wordt.

• Scheiding van Vuil Water (Optioneel) : voor schonere vloeren en vermindering
van kruisbesmetting.

• Nieuwe Hoogwaardige pers : Vervaardigd uit gegoten structuurkunststof en hoogwaardig
buisstaal. Getest om bestand te zijn tegen meer dan 50 000 perscycli terwijl doorsnee per-
sen gemiddeld slechts tot op 860 cycli gebruikt kunnen worden.

• Ergonomisch Ontwerp : vereist minder perskracht en minder kracht bij het optillen van de
mop. Vermindering van RSI klachten.

Hoogwaardige, gebruikersvriendelijke
en bestendige pers
- 18 % minder kracht nodig om de mop

uit te wringen.
- Gaat 29 keer zolang mee als

vergelijkbare persen.
- Comfortabele greep en knik op perssteel.

Optionele Emmer voor vuil spoelwater
- Scheidt het spoelwater en het schone sop.
- Garandeert het kwaliteitsbehoud van

de schoonmaakoplossing.
- De Scheiding van het vuile Water

vermindert het gevaar op
kruisbesmetting.

- Voor schonere en minder gladde
vloeren.

- Verdeelt het vloeistofgewicht en
vereist minder kracht tijdens het
legen van de emmers.
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PERS COMBO
• Vervaardigd uit structuurkunststof.

• Geïntegreerde WaveBrake™ voorkomt
klotsen van vloeistof.

• Maataanduiding voor vloeistofdosering.

• Eenvoudig op te tillen.

• Wielen met kunststofcoating : roestvrij en
spoorvrij.
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Vloerreinigingsysteem met kleurcode
Ons nieuwe WaveBrake™ mopsysteem voorkomt kruisbesmetting en maakt
een snelle zone-identificatie mogelijk door een kleur toe te kennen aan een
specifieke gebruikszone.
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Met WaveBrake™

Constructie van
structuurkunststof

Maataanduiding
voor het afmeten
van vloeistoffen

Steel
makkelijk
op te tillen

Zeer efficiënte wringer

Verwijderbare Maid Caddy

Biedt plaats aan een grote
keuken-vuilniszak wanneer
de Maid Caddy is verwijderd

Extra emmer

Vuilwateremmer

Niet-roestende
stille wieltjes

Emmer makkelijk op te tillen van plateau en waterpas

Ingebouwd in
WaveBrake™

Opslag en vervoer
van twee waar-

schuwingsborden

Zonder WaveBrake™

Ingebouwd
in WaveBrake™

MOPWAGENS
De WaveBrake™ Mopwagen combineert alle
accessoires voor een efficiënte en goed
georganiseerde schoonmaak.

• Voorzien van een geruisloos wielplateau, 88 %
geruislozer dan mopsystemen met metalen
wielen. De te legen emmer kan eenvoudig van
het wielplateau verwijderd worden.

• De verwijderbare Hulpcaddy voor extra
schoonmaakhulpmiddelen kan eenvoudig via
de steel uitgenomen worden.

• Extra (gele) emmer voor afvalverzameling
of voor extra watervoorraad of opslag van
reinigingsaccessoires.

• De Duw/trek beugel vermindert rugpijn tijdens
het verrijden.

• Opslagruimte voor twee waarschuwingsborden.

• Geleverd met geruisloos wielplateau, hulpcaddy,
duw/trekbeugel, spoelwateremmer, extra
emmer en duwpers.

• Beschikbaar in 4 kleuren.
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WAT EN HOE :
Nat moppen met

WaveBrake™ Mopwagen

7777



Rubbermaid® Commercial Products

Newell Rubbermaid S.à.r.l.
7 rue Guillaume J. Kroll

L-1882 Luxembourg

Germany : Tel. +352 26 89 39 06
France, Benelux : Tel. +352 26 89 39 04

Italy, Austria, Switzerland : Tel. +352 26 89 39 05
Others : Tel. +352 26 89 39 08

www.rubbermaidcommercial.com

Contact

Code Omschrijving Materiaal Afmetingen in cm Capaciteit Kleur VE

7577-88 WaveBrake™ Pers Combo Staal/Polypropyleen 51,1 x 39,9 x 92,7 33 L 1

7578-88 WaveBrake™ Pers Combo Staal/Polypropyleen 51,1 x 39,9 x 92,7 33 L 1

7777 WaveBrake™ Mopwagen – Duwpers 73,4 x 46,2 x 98 33 L 1

7575-88 Duwpers voor WaveBrake™ 34,3 x 33,5 x 68,6 2

9C74-00-YEL Vuilwateremmer (17 L) 35.8 x 25.2 x 35.8 17 L 6

9C74-00-RED Vuilwateremmer (17 L) 35.8 x 25.2 x 35.8 17 L 6

7575-88

9C74-00-RED 9C74-00-YEL
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DUWPERS
• Hoogwaardige wringer met 30° gebogen

steel om de schouders en de polsen van de
gebruiker te ontzien.

VUILWATEREMMERS
• De optionele vuilwateremmer zorgt voor

schonere en minder gladde vloeren door
het spoelwater gescheiden te houden van
het schone sop.

• De emmer kan aangebracht worden onder
de duwpers om het vuile water op te vangen
en dit gescheiden te houden van het sop.

• De vuilwateremmer past op de
Perscombo’s 7577 en 7578.


