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Smarta lösningar 
för hygienisk och 
hållbar städning



Låt oss presentera vår senaste uppställning av Rekola Motion städvagnar och 
vårt nya städkoncept RFC  - Residue Free Cleaning. Städvagnen har en 
nyckelroll i alla städprocesser och ger en unik möjlighet att skapa en bättre 
städning, oavsett metod. Samtidigt är det just valet av metod som gör all 
skillnad. Med RFC vill vi ta städningen till nästa nivå. Vi visar att det är fullt 
möjligt att sömnlöst kombinera de manuella och maskinella metoderna, för att 
skapa en kemikaliefri städning som är hållbar både för miljön och plånboken. 
Det är detta vi tagit fasta på när vi utformat nästa generations professionella 
städvagnar och städverktyg.

REKOLA
VI TAR ETT HELHETSGREPP OM STÄDNINGEN

RFC är ett beprövat rengörinskoncept som eliminerar 
rester av kemikalier och smuts redan under daglig 
rengöring. Detta är möjligt tack vare innovativa metoder 
och produkter som tillsammans skapar en djupare 
rengöring. Resultat innebär renare ytor och högre 
effektivitet - helt utan användning av miljöfarliga 
kemikalier!

RESIDUE FREE CLEANING



STÄDVAGNEN I CENTRUM
VAR SAK PÅ SIN PLATS MED REKOLA MOTION

Våra Motion städvagnar är kärnan i städningen. Med funktionell design och 
hållbara material bygger vi våra vagnar för att klara professionell användning dag 
ut och dag in. Samma filosofi gäller städverktygen och städmaterialen. Varje vagn 
är utrustade med högkvalitativa produkter som alla är skapade för att göra 
städningen enklare, roligare och effektivare!

H-MIKROFIBERDUK
Mångsidiga torkdukar i 100 % ultramikrofiber. Passar 
hårda ytor som glas, krom och speglar. Tygets våffel-
struktur gör att större smuts- och dammpartiklar kan 
avlägsnas mer effektivt. 

REFLEX DUOFLEX
DuoFlex är perfekt till rengöring av 
inomhusfönster, bord, bänkytor, 
speglar och ytor av rostfritt stål. När 
duken blir smutsig är det bara att 
vända på DuoFlex-redskapet

REFLEX GOLVMOPP
Innovativ design möjliggör bättre ergonomi, 
högre golvtryck, effektivare rengöring och 
maximalt användande av moppduken. 2-i-1 
funktion, då moppen också kan användas 
som gummiraka

I-MOP
Kombiskurmaskinen i-mop 
kommer åt under bord, diskar, 
handfat och andra trånga 
utrymmen där traditionella 
kombiskurmaskiner inte har 
en chans. Gör städningen  
effektivare genom att totalt 
flytta gränserna för vad som 
är möjligt, med i-mop.

G-MOPPDUK
Moppduk i hög kvalitet som gör golven rena på djupet. 
Med 50 % ultramikrofiber är denna moppduk perfekt 
till daglig städning.

ULTRAH2O
Nu kan du städa mer effektivt än förut och välja bort 
onödiga rengöringsmedel, kemikalier och gifter. Med 
hjälp av kemikaliefri rengöring och ultrarent vatten 
städar du inte bara renare, du hjälper också till att bidra 
till en hållbar miljö.

TERSANO
Ozonvattnet är starkare än klorin, men 
lika skonsamt som vanligt kranvatten. 
Nu kan du på ett enkelt, tryggt och 
kostnadseffektivt sätt rengöra och 
desinficera alla typer av ytor och föremål, 
helt utan miljöfarliga kemikalier.



Motion Liten är det bästa valet för det mindre städobjektet eller 
städområdet* och är en vagn som rymmer det viktigaste, utrustad för att 
klara en hel dags städning på upp till 500 kvm. Motion Liten kan inte 
integreras med kombi-skurmaskinen i-mop.

*Ett mindre objekt eller städområde omfattar normalt; 2-10 toaletter, 1 pentry, 2-10 kontors-

rum, 1 entré/reception och allmännytor. Utifrån det har vi beräknat material – moppar och 

dukar samt verktyg för damning och glas/rostfria partier. Antalet är också med hänsyn till 

den volym som alltid är i en tvättcykel.

REKOLA MOTION - 3 MODELLER 
VÄLJ LITEN, MELLAN ELLER STOR STÄDVAGN

LITEN - M1

Motion Mellan passar mellanstora städobjekt eller städområden* och är 
en vagn för de flesta behov, utrustad för att klara en hel dags städning 
på upp till 1000 kvm. Har plats för bl.a. sortering av sopor eller liknande 
funktion. Motion Mellan kan integreras med kombiskurmaskinen i-mop 
för en optimal städning med både manuell och maskinell metod. Samt 
profileras med egen logga och design.

*Ett mellanstort objekt eller städområde omfattar normalt; 15-20st toaletter och/eller 

sanitetsutrymmen, två pentry, 10-20 kontorsrum, 1-2 konferensrum, 1 entré/reception och 

allmännytor. Utifrån det har vi beräknat material - moppar och dukar samt verktyg för 

damning och glas/rostfria partier. Antalet är också med hänsyn till den volym som alltid är i 

en tvättcykel.

MELLAN - M2

Motion Stor hör hemma på stora städobjekt eller städområden* och 
är vagn med många möjligheter, utrustad för att klara en hel dags 
städning på upp till 2000 kvm. Har plats för allt du kan tänkas behöva 
ha med dig och lite till! Motion Stor kan integreras med 
kombiskurmaskinen i-mop för en optimal städning med både manuell 
och maskinell metod. Samt profileras med egen logga och design.

*Ett större objekt eller städområde omfattar normalt; 20-30 toaletter, 2 eller fler 

pentryn, 20-30 kontorsrum, 2 eller fler konferensrum, 1-2 entréer receptioner och 

allmännytor. Utifrån det har vi beräknat material – moppar och dukar samt verktyg för 

damning och glas/rostfria partier. Antalet är också med hänsyn till den volym som alltid 

är i en tvättcykel.

STOR - M3

LITEN < 500 KVM / OMRÅDE MELLAN > 500 KVM / OMRÅDE STOR > 1000 KVM / OMRÅDEANTAL ANTAL ANTAL
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*Antalet dukar och moppar är beräknat på respektive yta och behov av material.
* Motion M1 kan inte integreras med i-mop.

Rekola Motion finns i tre modeller - Liten, Mellan och Stor. Var och en speciellt framtagen 
och utrustade med verktyg och städmaterial för att passa storleken på jobbet som ska 
utföras.  Vi har i utformandet av modellerna utgått från ett normalläge vid uppstart av ett 
nytt objekt, eller vid övergång till RFC-städning inom en städleverantörs eller organisations 
normala städområden. Vagnarna är utrustade för att klara behovet för ett objekt under ca 
4-6 veckor. Det inkluderar mängden material som hela tiden befinner sig i en tvättcykel. 
Efter den första perioden gör vi sedan löpande uppföljningar var 6:e månad, där vi 
tillsammans utvärderar behovet och ser över materialet för nästkommande sex månader. 

Oavsett om du vill uppgradera din städvagn eller gå över till RFC, vill vi att det ska vara 
enkelt och smidigt att komma igång. För att skapa de allra bästa förutsättningarna hjälper vi 
till med introduktionsutbildningar för städpersonalen inför uppstart. 

Städobjektets utformning kan ibland vara mer avgörande än objektets storlek när du ska 
välja städvagn. Är du osäker på vilken modell du ska välja, eller vill du ha mer information 
om olika kombinationer, kontakta oss så hjälper vi dig.

VI HJÄLPER ER ATT VÄLJA RÄTT

Komplett vagn Motion M3

Städmaterial

Reflex Teleskopstativ - långt 100/180

Reflex Teleskopstativ - kort 50/90 

Reflex power raka

G-Moppduk röd

G-Moppduk blå

H-Mikrofiberduk röd

H-Mikrofiberduk blå

Rekola Reflex Duoflex Window stativ

Rekola Reflex Duoflex Window mopp

Vagn

15L Box

25L Box

Tray for base

Trash bag cover

Door package 4 paneler med tryck

Trolley Frame

Komplett vagn Motion M1

Städmaterial

Reflex Teleskopstativ - långt 100/180

Reflex Teleskopstativ - kort 50/90 

Reflex power raka

G-Moppduk röd

G-Moppduk blå

H-Mikrofiberduk röd

H-Mikrofiberduk blå

Rekola Reflex Duoflex Window stativ

Rekola Reflex Duoflex Window mopp

Vagn

6L Bucket

4L Tray/Box

Metal Basket

Set

Set

Trolley Frame

Komplett vagn Motion M2

Städmaterial

Reflex Teleskopstativ - långt 100/180

Reflex Teleskopstativ - kort 50/90 

Reflex power raka

G-Moppduk röd

G-Moppduk blå

H-Mikrofiberduk röd

H-Mikrofiberduk blå

Rekola Reflex Duoflex Window stativ

Rekola Reflex Duoflex Window mopp

Vagn

15L Box

25L Box

Tray for base

Trash bag cover

Door package 2 paneler med tryck

Trolley Frame
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