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SPRINT   • GULVRENGØRING  

Den nye generation fl admopfremfører Sprint V garanterer en 
dobbelt tidsbesparelse i den daglige brug. Dine medarbejdere 
spænder moppen op, så hurtigt som aldrig før, takket være 
V-formen, da moppen glider nemt ind i moppelommerne. En 
yderligere fordel: oplæring af nye medarbejder bortfalder! 
Desuden tager fremføreren hensyn til de øgede kvadratmetertal 
i erhvervsrengøringsbranchen. Den er særlig let og nemt at 
manøvrere, og tillader en hurtig, og eff ektiv gulvrengøring, selv på 
trange steder.
Desuden investerer du med Sprint V-fremføreren i dine 
medarbejderes rygsundhed. Fremføreren åbnes opret stående via 
en håndknap, og moppen kastes af hygiejnisk og uden berøring. 
Bukning efter den forurenede moppe bortfalder! 
Selvfølgelig kan du også stole på Sprint V's rengøringseff ekt. 
En optimeret kontaktfl ade på fremføreren sørger for et jævnt 
rengøringsmønster, og en meget god optagelse af snavs. 

Kombinér Sprint V med den alsidige og holdbare VERMOP 
Sprint fl admop, og med Scandic teleskopskaft til den korrekte 
arbejdshøjde.

SPRINT SYSTEM
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Nem opspænding
Takket være sin V-form føres fremføreren nemt ind i moplommerne. 

Ergonomisk arbejdsstilling
Åbning af fremføreren via håndknap og afkastning af moppen i opret position.

Hygiejnisk
Ingen berøring af den forurenede mop ved afkastning.

Perfekt rengøringsresultat
Optimal kontaktfl ade på fremføreren for en meget høj optagelse af snavset.

Hurtigt arbejde, der sparer kræfter
Ekstremt manøvredygtig og let kørende fremfører.

 PÅ ET BLIK 

  GULVRENGØRING •  SPRINT 

 Anvendelsessteder 

 Anvendelsesområder 
•  daglig rengøring 
•  desinfi cerende rengøring 
•  vådrengøring 
•  stærk forurening 

 Metoder 

 sygehus / plejehjem • skole / børnehave • kontor / 
administration • industri 

 F1 fl adpresse • vertikalpresse VK 4 • Des-kar • Pre-Wash • 
doseringsi • tørrengøring • sprøjtemetode • kopmetode 

 Individuelt farvet moppåtrykning f. 
eks. med din kundelogo, valgfrit også 
kombineret med et indfatningsbånd i 
kontrastfarve. 

 For vores MopLog Medi-Tex-kontrolsystem, 
men også for dit eget RFID-logistiksystem 
syr vi RFID-tags ind i vores vaskebetræk 

INDIVIDUAL
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SPRINT   • GULVRENGØRING  

Fokus på ergonomi og sunde rygge
En gennemsnitlig rengøringsmedarbejder bukker sig ca. 4.000 gange om året, for at tage en snavset mop op fra gulvet. Samtidigt indtager 
rygproblemer førstepladsen blandt årsagerne for lægeordinerede sygedage. De står for 7% af alle sygedage.* Derfor fokuserer VERMOP ved 
udvikling af rengøringsredskaber især på en rygskånsom anvendelse.
Optimér dine medarbejders arbejdsbetingelser med Sprint V-fremføreren. Fremføreren åbnes opret stående via en fi ngertrykknap, og den 
brugte mop kastes af uden at bukke sig. 
*Kilde: Robert Koch-Institut (publ.) (2012) rygproblemer Tysk forbundsregeringens sundhedsrapport Udgave 53 RKI, Berlin

Meget god rengøringseff ekt
Moppens kontaktfl ade er optimeret til et 
jævnt rengøringsmønster, og en eff ektiv 
fj ernelse af snavset.

Hygiejnisk
Brugte mopper kan kastes af uden at berøre 
dem.

Tør forrensning med klud 
Inden den endelig rengøring, kan man 
ved hjælp af en engangsklud(tør), som 
ombindes på fremføreren, begrænse det 
løse skidt. Dermed blander man ikke det 
løse skidt med den fugtige rengøring.
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GULVRENGØRING • SPRINT

Nem opspænding
Ved hjælp af fremførern med de lige lange ben, kan moppen spændes nemt og 
sikkert op.

Sparer kræfter
Kombineret med Scandic teleskopskaft med drejelig 
kugle, glider fremføreren hen over gulvet med minimal 
brug af kræfter.

Manøvredygtig og hurtig
Takket være det meget bevægelige led, og den 
ringe vægt, kører fremføreren uden problemer 
rundt om alle forhindringer. 
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SPRINT • GULVRENGØRING
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  GULVRENGØRING •  SPRINT 

Velegnet til alle rengøringsmetoder
Sprint V-fremføreren kan kombineres med alle rengøringsmetoder. Optimalt egnet for 
arbejdet med præparerede betræk, og opspænding direkte fra transportboksen.

Sprint V fremføre

Scandic telskopskaft Teleskopskaft

Sprint V clip
 Beskrivelse Art.-nr.

40 cm, gul 0049

50 cm, gul 0059

FA: 10

 Beskrivelse Art.-nr.

med drejelig kugle, gul 8903

FA: 5  |  mål: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm  |  Sprint V / Twixter / 
Twix / Scandic Duo

 Beskrivelse Art.-nr.

gul 8923

FA: 10  |  mål: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm

 Beskrivelse Art.-nr.

sæt, gul 882705

FA: 1  |  anvendelse: rengøring af klude

 SKAFTER 

FREMFØRER
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VERMOP Danmark-ApS
Lautruphøj 1–3
2750 Ballerup
Tlf. + 45 64 43 36 22
Fax + 45 64 43 35 22
info@vermop.dk
www.vermop.dk


