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Hard Floor mopp U9K 60cm m/lomme
Prod nr: 29140

Denne u9Ke moppene har 4 farget  fargekoding for å forhin-
dre krysskontaminasjon, Microløkker som løsner skitt, sikk sakk 
skrubbeløkke for flekker, innebygget flekk fjerning spad for 
harde flekker, meget god gli egenskaper, inneholder viskose, 
kanter laget spesielt for kantrengjøring, innebygget  
absorbsjons materiale og kan kokes på 95C.

Anbefales til bruk på alle typer slette gulv. Se fullverdig  
beskrivelse på siste side

Easyglide Viscose 60cm mopp m/lomme
Prod nr: 29039

Grå viskosemopp med lange tråder, absorberer bedre en 
blandingsmopp av bomull, men har mindre friksjon en blan-
dingsmoppen. Passer meget godt på svært tilsmussede 
områder f.eks. inngangspartier,trappehus og heiser. 
Viskosemoppen har høy absorbasjonsevne. 
Selv med sin gode evne til å fange opp skitt, går den utrolig 
lett på gulvet.

Micro mopp 60cm HVIT m/lomme 
(fukt/tørrmopp)
Prod nr: 33188

Hvit microfibermopp med sine grove løkker, tar ekstra godt 
hvor det er meget tilsmussede områder f.eks. inngangspar-
tier,trappehus og heiser. anbefales spesielt på stein og flise 
gulv. Hvit microfibermopp har høy absorbasjonsevne. Selv 
med sin gode even til å fange opp skitt, går den utrolig lett 
på gulvet.

Premiere Bonemopp Hvit 60cm m/lomme
Prod nr: 29007

Premiere Bonemopp egner seg ypperlig til polishlegging på 
alle typer gulv. Består av mye syntetisk materiale slik at den 
blir lette og jobbe med uten at fibrene trekker til seg mye  
polish under arbeid, samtidig som polishen blir ført jevnt 
utover gulvet. 

51 85 83 000
post@premiere-produkter.no
www.premiere-produkter.no
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Blandingsmopp 60cm m/lomme
Prod nr: 29017

Tradisjonell blandingsmopp
Med forsterkning i sidene
60 cm:  190-200 gr.
Vaskes på 90 grader

Moppeplate DeLuxe 60cm Pedal blå-grå
Prod nr: 30158

Moppeplate 60cm
Material: Plast og metall
Forsterkete bøyer
Passer alle standard mopper med lomme i 60cm.

Moppeplate 60cm justerbar (metall)
Prod nr: 30142

Økonomisk. Lett å bruke
Passer til 60 cm lommemopper
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U9K flekkfjernings pad
Med de nye flekkefjernings 
paddene sydd inn i moppen tar 
du bort alle flekker på en 
ergonomisk og riktig måte. 
Sett fotbladet på oversiden av 
moppen der skrubbe padden ligger 
på under siden. Bruk foten  frem 
og tilbake for å fjerne de aller 
vanskeligste flekkene. 

U9K`t utvalg
Moppene finnes i 60, 50 og 40 cm 
lommemopp, samt i 60 og 40 cm 
lettmopp
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U9K- serien
Hva er det som er så unikt med våre U9K Mopper?

U9K på flekkfjerning 
med sikk sakk mønster
De unike sikk sakk mønster 
med små skrubbeløkker er 
med og løsner skitt fra gulvet 
enda bedre uten at det går 
utover gulvets overflate. 
Moppene er desidert best på 
flekkefjæring i følge test gjort 
av Teknologisk institutt.

U9K`e Micro Løkker 
Med sine små micro løkker 
løsner moppen enkelt skitt 

og flekker fra gulvet, samt at 
moppen løkkene er med og 
holder på skitten og frakter 

det bort

U9K fargesystem
Fargekoding for lett å kunne visuelt 
adskille moppen for å forhindre 
krysskontamisjon
( Gult=Smitte, Rødt = våtrom 
og toaletter, Grønn= Generelle 
områder, Blå= Catering områder) 

Genialt materiale
U9K moppene er laget av

 blant annet Viskose.
 Viskose har en større 
absorberingsevne enn 

tradisjonell blandingsmopp
 av bomull.

U9K på kant rengjøring
Kanten er laget spesielt for rengjøring

 av kanten mellom gulv og vegg.
 Sett moppen på høykant for

 å oppnå maksimal rengjørings effekt, 
eksempelvis mellom trapp og opptrinn

U9K absorbsjons evne
Med sin innebygde absorbsjonspute  
trekker moppene til seg fuktighet slik 
at du unngår fukt og skitt striper etter 
moppen når du vasker. Bruk moppen 

lenger mellom hvert skift

U9K  opphengs hank
Hank til å ta tak i for å løsne 
den fra moppeplaten, bære 

den med eller rett og slett for 
å kunne henge moppen opp.

Høy koketemp.
Disse moppene kan 

kokes 
helt opp til 95°c

U9K glide egenskap
Med sin unike 
sammensetning av fibre er 
dette en videreutviklet mopp 
som vant «Best i Test» i 
Renholdsnytt. Moppene 
ligger langt under kravet til 
maksimal fiksjon. 


