SPRINT V
Прибирання підлоги
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СИСТЕМА SPRINT
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Нове покоління тримачів плоского мопа Sprint V забезпечить Вам подвійну
економію часу в повсякденному прибиранні. Ваші співробітники зможуть
швидко і без додаткових зусиль насаджувати моп на тримач - завдяки
V-образній формі тримача він легко заходить в кишені мопа. Ще одна
перевага: відпадає необхідність в проведенні навчання для нових
співробітників! Новий тримач враховує вимоги до прибирання приміщень
великих площ, він має малу вагу, відмінні характеристики ковзання і
дозволяє проводити безперервне прибирання багаторівневих поверхонь.
Купуючи тримач Sprint V, Ви зберігаєте здоров'я спини Ваших співробітників.
Тримач складається натисканням на кнопку, в результаті чого моп знімається
з тримача. При цьому спина прибиральника залишається випрямленою, він
не доторкається до мопа, що підвищує гігієну праці. Таким чином, відпадає
необхідність згинати тіло для зняття використаного мопа!
Ви можете повністю покластися на ефективність очищення з використанням
утримувача Sprint V. Його оптимальна площа прилягання до мопу гарантує
рівномірне прибирання поверхонь та ефективне поглинання бруду.
Використовуйте тримач Sprint V, комбінуя його з універсальним довговічним плоским мопом Sprint компанії VERMOP, а також з телескопічною
рукояткою Scandic для встановлення правильної робочої висоти.
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД
Зручне кріплення

Область використання

Легке введення тримача в кишені мопа завдяки V-образній формі

Ергономічна робота
Тримач складається натисканням на кнопку, спина прибиральника при знятті
мопа залишається випрямленою

•
•
•
•

Повсякденне чищення
Дезінфікуюче очищення
Вологе прибирання
Висока ступінь забруднення

Місця проведення робіт

Гігієна праці
Безконтактне зняття використаного мопа

Лікарня / Будинок пристарілих • Школа / Дитячий сад • Офіс /
Адміністрація • Промисловість

Відмінні результати прибирання
Оптимальна площа прилягання тримача гарантує ефективне поглинання
бруду

Методи

Швидке прибирання, що заощаджує сили
Тримач, що має відмінні характеристики ковзання
• Установка для плоского віджиму F1 • Вертикальний прес
VK 4 • Ванна для дезинфікуючого розчину • Pre-Wash
• Сито-дозатор • Суха чистка • Метод розпилення • Метод
доливання

INDIVIDUAL
Нанесення індивідуального кольорового
друку на моп, наприклад логотипу
Вашого клієнта, за бажанням в
поєднанні з окантовочною стрічкою
контрастуючого кольору.

Для нашої системи контролю MopLog
Medi-Tex (МопЛог Меди-Текс), а також для
Вашої власної системи логістики з
використанням радіопозначок ми можемо
вшити радіопозначки(чіпи) в наші мопи.
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Основний упор на ергономіці та здоровій спині
В середньому прибиральник нахиляється близько 4000 разів на рік для того, щоб підняти з підлоги використаний моп. Відповідно
до цього болі в спині є найпоширенішою причиною виходу на лікарняний. Їх частка становить 7% від усіх невиходів на роботу. *
Тому при розробці прибирального обладнання компанія VERMOP особливу увагу приділяє питанням його застосування,
спрямованого на розвантаження спини. Поліпшіть умови праці Ваших співробітників, придбайте тримач Sprint V! Трима ч
складається натисканням кінчиками пальців на кнопку і використаний моп знімається. При цьому спина прибиральника
залишається випрямленою.
* Джерело: Інститут імені Роберта Коха (видавець) (2012); Біль у спині. Звіт Федерального уряду з питань здоров'я. Випуск 53. RKI, Берлін.

Відмінні результати
прибирання

Сухе попереднє очищення з
серветками

Площа прилягання тримача поліпшена
для досягнення рівномірного очищення
поверхонь та ефективного видалення
бруду.

Для попереднього очищення з метою
видалення незв'язаного забруднення
можна огорнути навколо тримача
серветки з нетканого матеріалу та
закріпити їх за допомогою кліпс.

4

www.vermop.com

Високий рівень гігієни
Безконтактне зняття забруднених
мопів.
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Висока рухливість та швидкість
прибирання
Завдяки
особливо
рухомому
шарнірному
з'єднанню та мінімальній вазі тримач спокійно
обходить всі перешкоди.

Просте та швидке кріплення

Економить сили

Моп просто та швидко одягається на тримач.

У комплекті з телескопічною рукояткою Scandic з
фіксованою кулькою, тримач ковзає по підлозі з
мінімальними витратами сили.
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Придатний для всіх методів прибирання
Тримач Sprint V придатний для проведення всіх методів прибирання. Він оптимально
підходить для роботи з попередньо підготовленими мопами, а також для їх кріплення
безпосередньо з прибирального контейнера.

ТРИМАЧ

Sprint V - тримачі

Sprint V - затискачі

опис

№ арт.

опис

№ арт.

40 см, Жовтий

0049

Набір, Жовтий

882705

50 см, Жовтий

0059

Уп. од.: 1 | застосування: прибирання серветками

Уп. од.: 10

РУКОЯТКИ

Рукоятка телескопічна Scandic
опис

№ арт.

з фіксованим накінечником, Жовтий

8907

Уп. од.: 5 | Розміри: 1000 – 1700 мм, ø 23,5 мм | Sprint V

www.vermop.com

Рукоятка телескопічна
опис

№ арт.

Жовтий

8923

Уп. од.: 10 | Розміри: 900 – 1650 мм, ø 23,5 мм
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Ми залишаємо за собою право на зміни технічних характеристик і за змістом, і
не несемо ніякої відповідальності за помилки або друкарські помилки.
Надруковано на екологічному папері, виготовленому з відновлюваного лісу.

