
KONCEPTKATALOG STÄDVAGNAR

STÄDVAGNAR SOM STÅR I 
CENTRUM FÖR EN HÅLLBAR 
OCH FÖRENKLAD STÄDNING



Rekola Motion städvagnar har en nyckelroll i alla städprocesser och ger möjlighet att 
skapa en effektivare och bättre städning. Oavsett hur du städar är Rekola Motion en 
perfekt lösning för att hålla redskapen nära till hands, vart du än beger dig. Komplettera 
städvagen med det innovativa Rekola Reflex moppsystemet och ta den manuella 
städningen till helt nya nivåer.

Rekola Motion städvagnar är skapade med en finsk designfilosofi och byggd med 
kvalitativa komponenter i stål och hårdplast. Förutom att vara robusta, är vagnarna 
utformade med smarta och genomtänkta detaljer som ger en oslagbar användar-
vänlighet.

Med Motion visar Rekola att det också är fullt möjligt att sömlöst kombinera de manuella 
och maskinella metoderna. Några av modellerna kan nämligen hålla en fullstor städ-
maskin. Aldrig har det varit så här enkelt och effektivt att städa, som med Rekola Motion 
i centrum.

STÄDVAGNEN I CENTRUM
NAVET I EN BÄTTRE STÄDNING



I-MOP + MOTION
STÄDMASKINEN PÅ VAGNEN

Rekola har nu gjort det möjligt att ta med städmaskinen i-mop direkt på vagnen.  
Prisvinnande i-mop är den mest flexibla kombiskurmaskinen på marknaden och gör 
att du kommer åt att maskinstäda fler ytor än någonsin förr. Detta minskar behovet av 
tidskrävande manuell moppning och skapar tid till annat.

THE ORBOTECH WAY OF CLEANING
ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ STÄDNINGEN

Vårt koncept The OrboTech Way Of Cleaning, tar ett helhetsgrepp om städningen och 
förbättrar varje del i processen. OWC är ett ekosystem av utvalda arbetsmetoder och 
produkter som fungerar tillsammans på ett unikt sätt. Kemikalifri städning och innovation 
är hörnstenar i  konceptet som vänder upp och ned på de traditionella metoderna med 
målsättning att höja kvalitet, minska miljöpåverkan, skapa en bättre arbetsmiljö och 
sänka städkostnaderna. Rekolas produkter passar därför in perfekt in i konceptet.

Så mycket tid sparar 
du i snitt på att ha 
städmaskinen på vagnen

120 MIN

Finsk design
och produktion

MADE IN
FINLAND



Motion M1 är det bästa valet för det mindre städobjektet eller städområdet. 
M1 tar sig fram utan att ta plats och rymmer det viktigaste. Vagnen är 
utrustad för att klara en hel dags städning på upp till 500 kvm. 

Storlek: 89 x 58 x 93 cm  |  Art. nr: M1VP  

REKOLA MOTION - 5 MODELLER 
VÄLJ LITEN, MELLAN ELLER STOR STÄDVAGN

M1 - LITEN STÄDVAGN

Motion M2 passar mellanstora städobjekt eller städområden. M2 är en vagn för de 
flesta behov, utrustad för att klara en hel dags städning på upp till 1000 kvm. Den 
har plats för bl.a. sortering av sopor eller liknande funktion. Vagnen kan utrustas 
med dörrar som profileras med egen logga och design.

Storlek: 119 x 58 x 103 cm  |  Art. nr: M2VP

M2 - MEDELSTOR STÄDVAGN

Våra Motion städvagnar är kärnan i städningen. Med funktionell design och 
hållbara material byggs vagnarna för att klara professionell användning dag ut och 
dag in. Samma filosofi gäller städverktygen och städmaterialen. Varje vagn kan 
kompletteras med ett skräddarsytt Rekola Reflex redskapspaket, anpassat efter varje 
vagns storlek och framtaget för daglig städning. Det ska vara enkelt att utrusta 
vagnen med rätt redskap!

Rekola Motion finns i 6 modeller - Liten, Mellan, Stor och Hopfällbar, samt 2 versioner 
anspassade för i-mop städmaskiner.  Var och en kommer utrustade med de korgar, 
lådor och tillbehör som krävs för en smidig städning.

Motion M3 hör hemma på stora städobjekt eller städområden och är en 
vagn med många möjligheter. M3 är utrustad för att klara en hel dags 
städning på upp till 2000 kvm och har plats för allt du kan tänkas behöva 
ha med dig och lite till! Vagnen kan utrustas med dörrar som profileras 
med egen logga och design.

Storlek: 154 x 58 x 97 cm  |  Art. nr: M3VP 

 M3 - STOR STÄDVAGN



Visa ditt varumärke och välj dörrar till din städvagn! 
Dessa går att designa helt efter dina önskemål.

Motion M2 IMO passar mellanstora städobjekt eller städområden. Vagnen täcker 
de flesta behov och är utrustad för att klara en hel dags städning på upp till 1000 
kvm. Städvagnen har plats för bl.a. sortering av sopor eller liknande funktion. 
Motion M2 IMO är anpassad för att integreras med kombiskurmaskinen i-mop och 
skapar en optimal städning med både manuell och maskinell metod. Vagnen kan 
utrustas med dörrar som profileras med egen logga och design.

Storlek: 103 x 58 x 107 cm  |  Art. nr: M2VP-I

M2 IMO - MEDELSTOR STÄDVAGN FÖR I-MOP

Motion M3 IMO hör hemma på stora städobjekt eller städområden och skapar 
många möjligheter. Vagnen är utrustad för att klara en hel dags städning på 
upp till 2000 kvm och har plats för allt du kan tänkas behöva ha med dig och 
lite till! M3 IMO är anpassad för att integreras med kombiskurmaskinen i-mop 
och skapar en optimal städning med både manuell och maskinell metod. 
Vagnen kan utrustas med dörrar som profileras med egen logga och design.

Storlek: 138 x 58 x 107 cm  |  Art. nr: M3VP-I

 M3 IMO - STOR STÄDVAGN FÖR I-MOP

Motion SV4S är den minsta vagnen i serien och passar små städobjekt där den 
dagliga städningen bara tar några timmar. Vagnen kan fällas ihop platt för enkel 
förvaring eller transport. När ett jobb är klart, är det bara att fälla ihop SV4S och ta 
med den på nästa uppdrag. Utrustad med AddOn-tillbehör för förvaring.

 Storlek: 48 x 55 x 95 cm  |  Art. nr: M0VP

SV4S - HOPFÄLLBAR STÄDVAGN

EGEN
DESIGN

LÄGG TILL ADDON 
SKRÄDDARSY DIN VAGN MED TILLBEHÖR

Alla har vi olika behov och krav, därför finns det smarta tillbehör som 
enkelt kan användas för att anpassa din städvagn precis som du vill 
ha den! Ett urval av AddOn-tillbehör är mjuka förvaringslådor, smarta 
redskapskrokar och flexibla redskapsbälten.



DET HÅLLBARA VALET
EN STÄDNING SOM HÅLLER ÖVER TID

Med Rekola Motion och Rekola Reflex får du ergonomiska hjälpmedel som skapar en mer 
hållbar städning, både för människor och miljö. Minska bland annat vattenförbrukningen, 
behovet av kemikalier och utsläppen av microplaster, samtidig som du slår ett slag för arbets-
miljön. Smutstvätten och behovet av antalet moppar minskar dessutom med 80% tack vare 
den innovativa  mopp- och moppdukdesignen.

• Svanenmärkta dukar och moppdukar • Minskad vattenförbrukning
• Upp till 80% mindre smutstvätt  • Bättre ergonomi och arbetsmiljö

UNIKA REFLEX
STÄDA MED ULTRAMIKROFIBER

Reflex innovativa design med gummiskrapa 
och ultramikrofiberduk skapar magi. En Reflex-duk 

rengör 50% mer yta än en traditionell mopp, samtidigt 
som den ger 80x högre tryck mot golvet. Detta resulterar 

i renare golv, med färre dukar. Rekola Reflex är det enda 
moppsystem som möjligör användandet av 

ultramikrofiber för golvstädning.

REKOLA REFLEX MOPPSYSTEM 
REDSKAPSPAKET GER RÄTT UTRUSTNING PÅ VAGNEN

Rekola Reflex är ett moppsystem skapat för att förenkla de manuella städ-
metoderna. Nu kan du nå ett bättre städresultat än förut, mer effektivt och 
med mindre belastning på kroppen. Reflex är alternativet till traditionella 
moppar, när kraven på hygien, ekonomi och miljö är i fokus! 

För att göra det så enkelt som möjligt att utrusta städvagnen med de 
bästa redskapen har vi tagit fram skräddarsydda paket innehållande
Rekola Reflex skaft, stativ, moppar och dukar som matchar vagnens 
storlek och beräknade användningsyta - enklare än så blir det inte!



UPP TILL

75%
LÄGRE 

KLIMATPÅVERKAN

UPP TILL

99%
FÄRRE 

KEMIKALIER

UPP TILL

78%
MINDRE

VATTENFÖRBRUKNING

Av alla bakterier och 
virus elimineras med 
Rekolas ultramikrofiber

ALL KUNSKAP SAMLAD
VIDEOINSTRUKTIONER PÅ YOUTUBE

För att förenkla användandet av Reflex och Motion har Rekola producerat 
ett gäng informativa instruktionsfilmer. Detta tillsammans med mycket 

annat finns på Rekolas Youtube-kanal.

99,9%

FÖRBÄTTRAD STÄDEKONOMI
ETT KONCEPT SOM SÄNKER KOSTNADERNA

Fördelarna med Rekola Motion och Rekola Reflex syns också på städekonomin, där en investering 
i systemen ger väsentligt lägre städkostnader på sikt. Rekola effektiviserar hela städprocessen 
och ger helt enkelt mer städning för pengarna. 

• Mindre tvätt ger sänkta tvättkostnader  • Slipp spendera pengar på dyra kemikalier
• Produkter som effektiviserar arbetsflödet  • Minskade logistikkostnader

Flera av Rekolas 
produker är märkta 

med Svanen
SVANEN

UPP TILL

80%
KOSTNADS- 
BESPARING



010-195 97 00
info@orbotech.se
www.orbotech.se

MER INFORMATION ELLER BESTÄLLNING? 
KONTAKTA EN AFFÄRSUTVECKLARE NÄRA DIG


