Guide till bättre
golvstädning

Ett smartare sätt att
moppa golv.
REKOLA REFLEX är alternativet till vanliga
moppsystem när prestanda, produktivitet och
miljökrav är dina prioriteringar.
REKOLA REFLEX ERBJUDER DIG ETT KOMPLETT
multifunktionellt 2-i-1-system, smarta tillbehör
och en banbrytande rengöringsmetod, Reflex
hjälper till att förbättra er verksamhet på ett
hållbart sätt.

Två funktioner i ett.
Obegränsade möjligheter.
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. Torr, fuktig eller
våt? Lätt eller tung smuts? Eller bara damm? Med
eller utan duk, Reflex är ett professionellt
redskap som levererar enastående prestanda och
utmärkt ergonomi.
EXTREMT MULTIFUNKTIONELL. Trycka eller dra?
Reflex-skrapan kan användas på två sätt och tack
vare ett komplett sortiment av moppdukar och
tillbehör finns det alltid en lösning för just dina
behov.

1.

Power Squeegee + moppduk

2.

Power Squeegee

Ett komplett system för städning överallt

REKOLA REFLEX ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

VÅRD & OMSORG

OFFENTLIGA
PLATSER &
ALLMÄNNA LOKALER

LIVSMEDELSINDUSTRI &
BESÖKSNÄRING

Skrapa för våta och torra ytor

FÖRDELAR MED
REKOLA REFLEX
• ÖKAD PRODUKTIVITET
OMVÄRDERA STÄDEFFEKTIVITETEN
• Enkel att använda, snabb att ta i bruk
• Optimerat arbetsflöde
• 2-i-1-system med skrapa och moppduk
• En moppduk täcker minst 50 % fler kvadratmeter än en
flatmopp!
• Färre moppbyten – spara tid, förbättra hygienen
• Mindre tvätt – spara pengar och vatten
• Färre moppar – spara pengar och utrymme
• Endast Reflex kan använda ultramikrofiber för
golvstädning
OPTIMERA STÄDEKONOMIN
• Minskade tvättkostnader
• Minskade kemikalie- och vattenkostnader
• Minskade investeringskostnader
• Minskade transport- och förvaringskostnader
• Minskade städvagnskostnader

50 %

fler kvadratmeter
kan städas med
Reflex moppdukar!

80x

• ENASTÅENDE PRESTANDA OCH
MULTIFUNKTIONALITET
BEVISAT HYGIENISK
• Ultramikrofiber eliminerar ≥ 99,9 % av alla bakterier
(laboratorietester)
• 6–9 rengöringspositioner per duk
• Byt moppduk utan vidröring
• Ren design utan smutssamlande kardborre och
fickor
DJUPRENGÖRANDE PRESTANDA
• 80x högre yttryck, djupare rengöring
• Effektiv uppfångning av smuts med ultramikrofiber
• Optimerad prestanda tack vare flexibelt gummiblad
ENKEL OCH MULTIFUNKTIONELL ANVÄNDNING
• Städa längs kanter och i hörn, når in i alla vrår
• Kan användas på golv, väggar och tak
• Skrapa kan användas både för att skrapa och sopa
• Komplett sortiment av moppdukar till
förpreparerad städning
• Två typer av engångsdukar
LÄTT OCH ERGONOMISK
• Lättvikts-system
• Lågt motstånd under moppning
• Bekvämt handtag
• Teleskopskaft som snabbt kan justeras
• Lättare last och färre redskap på vagnen

högre yttryck =
djupare rengöring

Hur kan Reflex rengöra djupare utan
extra ansträngning?
Därför att Reflex levererar 80x
högre yttryck..

DET TUNNA OCH FLEXIBLA gummibladet ger 80x högre
yttryck än traditionella flatmoppsystem. Resultatet är en
djupare och effektivare rengöring, med mindre ansträngning
och tid.
REDSKAPETS LÅGA VIKT är tillräckligt för att uppnå det
tryck som krävs för optimal rengöringseffektivitet. Inget
extra tryck behöver användas av lokalvårdaren, vilket
minskar påfrestningar på rygg, axlar, armar och armleder.
SVEP FRAM och låt Reflex hålla golven renare än någonsin!

KLIMAT- OCH MILJÖVÄNLIG
Lär dig använda
Rekola Reflex:

UTMÄRKT MILJÖPRESTANDA
• Minskad användning av vatten
• Inget behov av städkemikalier
• Minskad användning av tvättmedel
• 80 % mindre smutstvätt och elförbrukning
• Svanenmärkt
• Låg mikroplast-fällning

80 %

559

mindre
mg/m2
smutstvätt och MLC-index
elförbrukning Låga plastutsläpp

Systemintroduktion

Greppa och justera
handtaget

Positionera
skrapan

Montera en
moppduk

Städa trappor

Avlägsna fläckar

Preparera
moppdukar

RESIDUE FREE CLEANING
Rekola Reflex stödjer Residue Free Cleaning
(städning som inte lämnar några smuts- och
kemikalierester). Så här funkar det.
RESIDUE FREE CLEANING (RFC) är ett koncept för
eliminering av smuts- och kemikalierester som kan
vara skadliga för människors hälsa och påskynda
återsmutsning.
RFC HAR UTVECKLATS av Rekola tillsammans med en
grupp partners som strävar efter att bekämpa rester
som inte går att avlägsna genom traditionella
städmetoder. Kontakta Rekola för mer information.

REFLEX

MASKINER

KEMIKALIEFRIA
RENGÖRINGSMEDEL

Städa väggar

Städa golvlister

PRODUKTER

Rekola Reflex
TELESKOPSKAFT

Rekola Reflex
POWER SQUEEGEE

Utmärkt komfort och optimal
arbetsposition tack vare
ergonomiskt handtag och enkel
steglös längdjustering. Rengör
ytor som är svåra att nå på ett
säkert sätt.
Produktkod: 18-0020

Unik 2-i-1-funktion:
1. Skrapa
2. Skrapa + moppduk.
Rekola Power Squeegee kan
användas både bakåt och
framåt.
Produktkod: 18-0010

• 100/180 cm

• TPR-blad 50 cm

Rekola Reflex
H MOPPDUK

Rekola Reflex G
MOPPDUK

100 % Ultramikrofiber för
optimal daglig städning på
välunderhållna släta golv.
Lämplig för områden med krav
på högsta städstandard.
Produktkoder:
18-2050 blå
18-2054 röd
18-2055 grön
18-2056 gul

50 % Ultramikrofiber för
städning av mindre underhållna
släta golv. Lämplig för områden
där god synlig rengöring krävs,
även längs kanter och i hörn.
Produktkoder:
18-4050 blå
18-4054 röd´

• 100 % Ultramikrofiber
• 54 x 22,5 cm

• 50 % Ultramikrofiber, 50 % PE
• 54 x 22,5 cm

Rekola Reflex
S MOPPDUK

Rekola Reflex
A MOPPDUK

50 % Ultramikrofiber kombinerat
med PET-film. För manuell
städning och djuprengöring av
grova golv, t.ex. badrum,
omklädningsrum och toaletter i
sjukhus, skolor eller kök.
Produktkod:
18-7050 blå
18-7054 röd

Mikrofiber i 100 % polyester. Hög
absorberingsförmåga (upp till
500 ml).
Lämplig för manuell städning av
entréer på vintern, eller som
dammopp för golv, väggar och
runt fönster och dörrar.
Produktkod: 18-0057

• 50 % Ultramikrofiber, 50 % PET
• 54 x 22,5 cm

• 100 % Mikrofiber
• 55 x 16 cm • 4 färger:
blå, röd, grön, gul

Rekola Reflex
DAMMOPP

Rekola Reflex
DUOSPEED

100 % polypropylen för
torrmoppning. Dubbelsidig med
kapacitet för 1000 m2 (dammoch golvrelaterat). Lämplig för
torrmoppning i renrum och
allmänna platser.
Produktkod: 17-5050

100 % mikrofiber för torr och
fuktmoppning. Båda sidor kan
användas för optimal daglig
städning på välunderhållna släta
golv. Lämplig t.ex. för sjukhus
och restauranger med höga
hygienkrav, men där det inte
passar att tvätta moppdukarna
på plats.
Produktkod: 17-5010

• Engångsmopp
• 52 x 35 cm

• Engångsmopp
• 54 x 18 cm

KONTAKT
OrboTech Sweden AB
+46 10-195 97 00
info@orbotech.se
www.orbotech.se

Globalt huvudkontor
Rekola Trolley Systems:
Rutintie 3 FI-04600
Mäntsälä FINLAND
+358 19 687 35 16
info@rekola.com
www.rekola.com

