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COMPLEET SYSTEEM
Past op alle Rubbermaid  

Commercial Products- 
reinigingskarren.

SPOELEN EN SCHROBBEN
Plaats de mop in de emmer. Beweeg de mop op en neer, zodat de 
ingebouwde schrobbers het vuil van de mop verwijderen.

FILTEREN
Wanneer het water volledig naar het filtercompartiment is 
overgebracht, draait u de emmer terug naar de oorspronkelijke 
positie. In slechts enkele minuten bevat het mopcompartiment 
opnieuw zuiver, gefilterd water en bent u klaar om verder te 
moppen.

OVERBRENGEN
Wanneer het mopwater vuil is, hoeft u het water niet langer 
weg te gieten en de emmer opnieuw te vullen. U kunt de 
emmer gewoon 90 graden kantelen door op de greep te 
drukken. Zo wordt het vuile water naar het filtercompartiment 
overgebracht.

WRINGEN
Pas de regelaar aan om het gewenste vochtigheidsniveau te 
kiezen. Hef de mop op, zodat de gele stip met de bovenkant 
van de rol gelijkstaat. Ga voor de emmer staan en druk de steel 
naar beneden om de mop uit te wringen.

SLIMMER REINIGEN
Het nieuwe Rubbermaid HYGEN™ Clean Water System bestaat uit een filteremmer 
en een pers met ingebouwde schrobbers om vuil van de mop los te maken en te 
verwijderen. De dubbele rol garandeert een optimale persefficiëntie en het 
innovatieve filtersysteem maakt vuil water opnieuw schoon door de emmer 
eenvoudig te kantelen.

Een compleet systeem

Het systeem met filteremmer, het dubbelzijdige, opvouwbare 
frame, de microvezelvlakmoppen en de steel zijn compatibel 
met alle Rubbermaid-schoonmaakkarren.

Reinigt tot

met één volle emmer*    

Reinigt het water
ZODAT U DE VLOER KUNT SCHOONMAKEN.

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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1855312

1791797

1791798 1791801

1807914

Dubbelzijdig, 
opvouwbaar mopframe
Speciaal ontworpen voor Clean Water System  
Dubbelzijdige microvezelmoppen.
■	 Eenvoudig bevestigen en losmaken van de mop.
■	 Te gebruiken met dubbelzijdige Rubbermaid-moppen.

Combinatie van filteremmer en pers
Geïntegreerde filter die zuiver water genereert!
■	 De geïntegreerde filter verbetert de productiviteit en vermindert  

het verbruik van water en chemische producten.
■	 De spoelbare filter is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te 

onderhouden.
■	 De ingebouwde agitators verwijderen meer vuil uit de moppen.
■	 De dubbele rol optimaliseert de persefficiëntie.
■	 De verstelbare rolpers is geschikt voor verschillende 

mopdiktes en het gewenste vochtigheidsniveau.
■	 Afvoer in de bodem voor een eenvoudige en snelle lediging.

Quick-Connect-mechanisme, compatibel met  
de meeste Rubbermaid HYGEN™-stelen.*

1791800

RESERVEFILTER

1. Plaats het frame op  
 de open mop.

EENVOUDIGE, HANDENVRIJE MOPBEVESTIGING

2.  Schuif het frame in de 
pockets.

3. Hef het frame op en vouw het  
dicht om langs beide kanten  
te kunnen moppen.

Ref. Omschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Stk
1855312 Dubbelzijdig, opvouwbaar frame Roestvrij staal/Polypropyleen 41,3 x 21,6 x 2,4 cm 3

Ref. Omschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Stk
1791797 Combinatie van filteremmer en wringer geel Polypropyleen 91,4 x 60,9 x 53,3 cm 1

1791798 Wringer voor filteremmer Polypropyleen 61,6 x 35,6 x 20,3 cm 1

1791800 Filtervervanging Polypropyleen 43,9 x 14,7 x 11,4 cm 1

1791801 Kleurgecodeerde kit met wringergreep Polypropyleen 11,4 x 8,6 x 8,6 cm 1

1807914 Clean Water System-starterset (omvat 1 
steel FGQ75500YL00, 11 dubbelzijdig frame 
1855312, 1 mop 1791678, 1 mop 1791794)

1

1821662 Clean Water System vergrendelbare wielen 11,43 cm X 4.57cm x 13.97 cm set van 2

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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Dubbelzijdige  
microvezelmoppen
Speciaal ontworpen voor HYGEN™  
Clean Water System. 
■	 Superieure duurzaamheid voor nog meer  

bezuiniging.
■	 Reinigt vloeren 45 % beter dan  

strengenmoppen.
■	 Hoogwaardig microvezeldesign voor 

een consistente reiniging zonder strepen.
■	 Dubbelzijdig design voor de reiniging van

45 m2 met één wringbeurt.
■	 Kleurgecodeerde strepen helpen de gebruiker 

kruisbesmetting te voorkomen.

1791793

MICROVEZELSTOFMOP

1791792

MICROVEZELSTOFMOP 
MET FRANJE

KLEURGECODEERDE STREPEN
Klassificeer het gebruik van de mop om  
kruisbesmetting te voorkomen.

Ref. Omschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Stk
1791678 Dubbelzijdige microvezelmop voor algemeen gebruik Microvezel 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791794 Dubbelzijdige microvezelmop voor ruwe oppervlakken Microvezel 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791680 Dubbelzijdige Microfibre Mop Plus Microvezel 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

1791795 Dubbelzijdige Microfibre High Absorbency Mop Plus Microvezel 44,5 x 30,5 x 2,5 cm 6

1791792 Dubbelzijdige microvezelstofmop met franje Microvezel 49,5 x 35,6 x 1,3 cm 6

1791793 Dubbelzijdige microvezelstofmop Microvezel 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

Verwijderen  
van microben

Absorptiever-
mogen

Verwijderen  
van vet/olie

Verwijderen  
van algemeen  

vuil

Duurzaamheid Vloertype Aanbev. 
gebruiksomgeving

Voor algemeen gebruik  
Microvezelmop
1791678 Gladde oppervlakken zoals 

linoleum en marmer
Kantoorgebouwen, 
scholen en hotels

Ruwe oppervlakken  
Microvezelmop
1791794

Getextureerde oppervlakken 
zoals keramische tegels, 
natuursteen en terrazzo

Restaurants, scholen

Microfibre Mop Plus
1791680

Gladde oppervlakken zoals 
linoleum en marmer

Gezondheidszorg

Microfibre High  
Absorbency Mop Plus
1791795

Gladde oppervlakken zoals 
linoleum en marmer

Gezondheidszorg, 
scholen

■	 Uitgebreid gamma moppen 
bestemd voor verschillende 
gebruikersomgevingen.

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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FGQ95088YEL

1791802

FGQ90088YEL

Rubbermaid HYGEN™-microvezelemmers
Rubbermaid HYGEN™-microvezelemmers 
zijn de perfecte aanvulling voor een uiterst 
efficiënt reinigingssysteem met vlakmoppen 
voor het onderhoud van zorginstellingen 
en sanitaire voorzieningen.
■	 Gebruik de emmers met Rubbermaid HYGEN™-microvezelmoppen 

voor klamvochtig gebruik en de Quick-Connect-hulpmiddelen voor 
een continu reinigingsproces en uitwringen zonder aanraken.

■	 De niet-poreuze, lichte constructie uit plastic is eenvoudig te reinigen.
■	 De emmers zijn compatibel met alle Rubbermaid HYGEN™-

microvezelreinigingskarren. 

Laademmer
■	 Helpt kruisbesmetting te verminderen bij gebruik van 

een schone mop voor elke ruimte of zone.
■	 De volledig uit plastic vervaardigde emmer biedt ruimte voor 

10-20 microvezelmoppen voor klamvochtig gebruik.
■	 Elke mop bevat voldoende vloeistof om tot 23 m2 te reinigen; met 

een volle emmer (20 moppen) kan tot 450 m2 gereinigd worden.
■	 Veilig toe te passen in MRI-ruimten.

Top-down-laademmer
■	 Dankzij het zeefdesign kunnen gebruikers de moppen 

efficiënt en ergonomisch vochtig maken.
■	 Biedt ruimte voor 16 dubbelzijdige microvezelmoppen 

(zie pagina 51 voor mopinformatie).
■	 Helpt kruisbesmetting te verminderen bij gebruik van 

een schone mop voor elke ruimte of zone.
■	 Veilig toe te passen in MRI-ruimten.
■	 Het best geschikt voor gebruik met dubbelzijdige moppen.

Drukwringemmer
■	 Voor gebruik bij nat reinigen of wanneer 

reinigen met meer vloeistof gewenst is.
■	 De drukzeef garandeert uitwringen zonder aanraken.
■	 Voor gebruik met microvezelvlakmoppen tot 46 cm lang.
■	 Zwenkwielen die geen sporen achterlaten.
■	 Afvoer in de bodem voor een snelle lediging.

1. Vouw de mop dubbel met de 
voorkant naar binnen. Plaats de 
opgevouwen mop verticaal in  
de emmer.

2. Giet desinfectiemiddel over de 
scharnierzeef, zodat de moppen 
gelijkmatig vochtig gemaakt worden. 

DE LAADEMMER GEBRUIKEN

Het ontwerp van de emmer voorkomt oversaturatie van de 
microvezelmoppen en is voorzien van een meetrichtlijn voor 
het vullen van de emmer met reinigings- en desinfectiemiddel, 
voordat de moppen worden toegevoegd. 

20 vellen
15 vellen
10 vellen

Het unieke, geribbelde 
wasbordoppervlak verwijdert stof 
en vuil uit de moppen vóór het 
uitwringen.

Ref. Kleurcode Omschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Stk
FGQ95088 YEL Laademmer Polypropyleen 63.8 x 22.4 x 31.0 cm 1

1791802 Laademmer Polypropyleen 60.6 x 24.1 x 34.6 cm 3

Ref. Kleurcode Omschrijving Materiaal Afmetingen (cm) Kleur Stk
FGQ90088 YEL Drukwringemmer Polypropyleen 66.5 x 36.8 x 40.9 cm 1

FGQ90058 BLUE Drukwringemmer Polypropyleen 66.5 x 36.8 x 40.9 cm 1

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM



56

NIEUW!

Rubbermaid PULSE™-microvezelvloerreinigingssysteem 
met dubbelzijdig frame
Reinigt twee keer meer met het meest productieve 
vloerreinigingssysteem op de markt. Met dit handige instrument 
mopt u sneller dan ooit tevoren, en dit zowel droog als nat.

FGQ96600

RUBBERMAID PULSE™- HOUDER 
VOOR NAVULVLOEISTOF

1855312 

DUBBELZIJDIG OPVOUWBAAR 
FRAME
Reinig twee keer meer.
(Ook afzonderlijk verkocht, zie pagina 
53.)

1835529 RUBBERMAID PULSE™-SET MET 
DUBBELZIJDIG OPVOUWBAAR FRAME EN 

2 MOPPEN 1791679 
Omvat een steelknop met vloeistofreservoir, een 

dubbelzijdig opvouwbaar frame en 2 dust & wet plus 
microvezelmoppen (1791679 x 2)

 INGEBOUWD VLOEISTOFRESERVOIR ■
 Het ingebouwde, navulbare reservoir bevat 

voldoende
reinigingsmiddel om 80 m2 schoon te 

maken. Hou het vloeistofniveau
in het oog via de handige reservoirvensters.

 STEELKNOP  ■
 Rode, ergonomische steelknop  

sproeit drie stralen reinigingsmiddel  
bij elke druk.

Inhoud: 7,5 l

Ref. Omschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Stk
1855312 Dubbelzijdig, opvouwbaar frame Roestvrij staal/Polypropyleen 41,3 x 21,6 x 2,4 cm 3

1791679 Dubbelzijdige Microfibre Dust & Wet Mop Plus voor Pulse Microvezel 44,5 x 30,5 x 1,3 cm 6

FGQ966000000 Rubbermaid Pulse™-houder voor navulvloeistof Polyethyleen 35,9 x 22,2 x 27,3 cm 1

1862379 grijze Rubbermaid Pulse™ met dubbelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 1

1791677 gele Rubbermaid Pulse™ met dubbelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 1

NU OOK VERKRIJGBAAR 
IN GRIJS!

1862379

 (Verkocht zonder moppen)

1791677

 (Verkocht zonder moppen)       

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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R050647 R050650 R034556

VERBETERD SYSTEEM!
■■ Dikker en naadloos voor een langere levensduur.
■■ Stevigere verbinding tussen frame en Pulse.

REINIGT TOT 

80 m2

PULSE kan gebruikt worden 
met verschillende moppen. 
Raadpleeg pagina 58 voor 
éénzijdige microvezelmoppen 
of combineer met dubbelzijdig, 
opvouwbaar frame en 
microvezelmoppen 
(zie pagina’s 53–54).

ESTHETISCH, GEÏNTEGREERD VLOEISTOFRESERVOIR
■■ Navulbaar reservoir met een hoge capaciteit van 0,6 l 

bevat voldoende reinigingsmiddel voor vloer van 
maximum 80 m². 

■■ Kan zowel met water alleen, met bleekmiddel als met 
een reinigingsmiddel worden gebruikt.

GEMAKKELIJK BIJVULLEN
■■ Vul het reservoir met reinigingsmiddel. Het reservoir is 

transparant waardoor het vloeistofniveau gemakkelijk 
gecontroleerd kan worden.

NAAR WENS SPROEIEN
■■ Gebruik de steelknop om het reinigingsmiddel in drie 

stralen achter de mop te verdelen (vernevelt niet voor 
milieuvriendelijker reinigen).

QUICK-CONNECT-SYSTEEM
■■ Inclusief aluminium houder van 40 cm.

ANTISLIPTOP
■■ De antisliptop zorgt ervoor dat de steel niet 

wegschuift en valt als hij tegen een muur wordt 
geplaatst.

STEELKNOP
■■ De rode steelknop verdeelt het reinigingsmiddel. 
■■ Bediening met één hand. Helpt RSI (Repetitive 

Stress Injuries) tegen te gaan.

CLEAN CONNECT™-AANSLUITING 
De Clean Connect™-aansluiting en de Pulse 

Caddy klikken in elkaar om bij te kunnen 
vullen zonder morsen. De toevoer stopt 

automatisch wanneer het reservoir vol is.

Rubbermaid PULSETM

Microvezelvloerreinigingssysteem
Reinig meer vierkante meter in minder tijd. De beste 
microvezels in de sector, een geïntegreerd reservoir 
en gebruikersbestuurd gebruik van reinigingsmiddel.

Maak sneller en beter schoon!

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen (cm) Kleur Hoeveelheid
FGQ96958 YL00 Gele Rubbermaid Pulse™ enkelzijdig frame Polyethylene/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1
1861160 Grijze Rubbermaid Pulse™ enkelzijdig frame Polyethylene/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1
R050669 Gele Rubbermaid Pulse™-set enkelzijdig frame + 2 moppen R050650 Polyethylene/Aluminium 142.2 x 12.4 x 9.5 1

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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500

90°C

COLOUR

CODING

R050647

FGQ41100BL00

R050650

R034556

R050646

COLOUR

CODING

Rubbermaid HYGEN™ 
Microvezelmoppen voor klamvochtig gebruik
Superieur microvezeltextiel voor de bewezen verwijdering  
van micro-organismen met niet-desinfecterend neutraal  
schoonmaakmiddel1. 

■■ Zigzagschrobstrepen (octrooi aangevraagd) voor het verwijderen van moeilijke, ingedroogde vlekken.
■■ Tot 90% minder waterverbruik in vergelijking met traditionele klamvochtige moppen.
■■ De vochtige 40cm-moppen zijn kleurgecodeerd met vier linten en verminderen de kans op 

kruisbesmetting.
■■ Klittenbandbevestiging.
■■ Ultra-absorberende mop absorbeert tot 0,7 l vloeistof.
■■ Houder en greep beschikbaar op pagina 63.

BE
ST

BE
TE

R
G

O
ED

NIET-GESPLITSTE GEMENGDE 
MICROVEZELS

■■ Mengeling van polyamide en 
polyester, geen haken, middelgroot 
(15 – 20 micron)

GESPLITSTE GEMENGDE 
MICROVEZELS 

■■ Mengeling van twee 
materialen die mechanisch en 
chemisch 16x gesplitst worden 
om ultradunne filamenten te 
creëren (3 – 5 micron3)

MONOFILAMENTVEZELS
■■ Kunnen gesplitst worden, 

één enkel materiaal (meestal 
polyester), geen haken, groter 
(20 – 40 micron)

 Kleurgecodeerde linten.

67% MICROVEZEL 
22% POLYESTER 
11% POLYPROPYLEEN

1 Gebruik steeds schoonmaak- of desinfecteermiddelen zoals aangegeven door uw Facility Manager.
2  Sehulster L.M. et al. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Recommendations from CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC).  
(Chicago IL: American Society for Healthcare Engineering/American Hospital Association, 2004), 84 – 85, 87.

3 micron = een miljoenste van een meter

Bleekmiddelbestendige duurzaamheid
De Rubbermaid Commercial Products-microvezeltextielproducten zijn 
bleekmiddelbestendig, gaan bewezen langer mee en reinigen grondiger 
dan textielproducten die niet bleekmiddelbestendig zijn.

■■ De Rubbermaid bleekmiddelbestendige microvezels weerstaan zelfs de meest agressieve 
detergenten met een hoge pH.

■■ Bleekmiddel reinigt textiel bij wasbeurten lager dan 90°C (CDC-minimumtemperatuur 
wanneer geen bleekmiddel wordt gebruikt).

■■ Een bleekmiddeloplossing (op basis van hypochloriet) is het enige door CDC erkend 
desinfecteermiddel voor gebruik in ruimtes waar er een besmettingsgevaar bestaat voor 
Clostridium Difficile of de ziekte van Creutzfeldt-Jakob2.

Kan water tot 

aan bij bleekvrij wassen

kan tot 

wasbeurten aan
(tot 200 met bleekmiddel)

R034556 aanbevolen voor 
veiligheidsvloeren. Scheurt 

niet in tegenstelling tot 
standaardmicrovezelmop. 

Gebruik van één enkel vel voor 
veiligheidsvloeren, schrob- en 

schoonmaakbeurten.

Vochtige mop nu 
verkrijgbaar in 60 cm.

NIEUW!

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

R050650 Vochtige microvezelmop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10 ✓

R050646 Vochtige microvezelmop met schrobber 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10 ✓

R034556 Microvezelschrobbermop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10 ✓

R050647 Ultra-absorberende vochtige microvezelmop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10 ✓

FGQ41100BL00 Vochtige microvezelmop 60 cm (geen gekleurde streep) Microvezel 62.0 x 14.0 x 1.6 cm 12 ✓

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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820m2* 

1000m2* 
Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity Pack
FGQ966000000 Rubbermaid Pulse™ -houder voor navulvloeistof 35,9 x 22,2 x 27,3 cm 7.5L 1
1829092 Rubbermaid FLOW™ Backpack (954 g.) 53 x 41 x 10 cm 5.6L 1

EEN SLIMMER SYSTEEM 
MET GEÏNTEGREERDE 
COMPONENTEN:
De Rubbermaid PULSE™ Caddy is
ontworpen voor veilig vervoer
in Rubbermaid schoonmaakwagens,
voor efficiënte navulling tijdens 
het werk.

Combineer een Rubbermaid Pulse™ 
enkel- of dubbelzijdig frame met het FLOW™ 
Backpack-systeem met hoge capaciteit, 
voor een gebruikersgestuurd verbruik van 
reinigingsmiddel.
  Druk de loonkosten en verhoog de productiviteit en het welzijn van uw 
medewerkers.
  Ideaal voor het verwijderen van vlekken op plaatsen waar u geen emmer kan 
gebruiken. (Trappen, metro, trein, ...)

INGEBOUWD GEMAK:
de ingebouwde uitsparingen 
voor veiligheidsinformatiebladen, 
waterflessen en een radio/
telefoon zorgen voor nog meer 
gebruiksgemak en efficiëntie.

NOG COMFORTABELER:
Backpack is uitgerust met luchtsleuven 
die voor een goede luchtdoorstroom 
zorgen en voorkomen dat de 
vochtigheidsgraad tijdens het dragen 
oploopt.

BESCHERMT HET WELZIJN 
VAN UW WERKNEMERS:

heup- en borstriemen 
distribueren het gewicht zodat 
de schouders gespaard blijven 

en het lichaam van de gebruiker 
minder belast wordt.

HET BACKPACK-SYSTEEM
met hoge capaciteit heeft een inhoud van 
5,6 l, om tot 820 m2 vloeren schoon te 
maken. De opening met een diameter van 
7,5 cm maakt het bijvullen gemakkelijk 
en schoon.

Combineer de Rubbermaid Pulse™ met de 
optionele Rubbermaid Pulse™ Caddy.

FGQ966000000 
INHOUD VAN DERUBBERMAID 
PULSE™CADDY: 7.5L 
Goed voor 12 navullingen van de
Rubbermaid PULSE™.

Combinatie met Caddy: 
maakt tot

vloer schoon.

Combinatie met Backpack: 
maakt tot

vloer schoon

NIEUW!

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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R050648

R050667

R050644

R050645

R034555

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

R050648 Microvezelstofmop 40 cm Microvezel 40,0 x 14,0 x 1,6 cm 10 ✓

R050667 Microvezelstofmop 60 cm Microvezel 60,0 x 14,0 x 1,6 cm 12 ✓

R050644 Microvezelstofmop 90 cm Microvezel 90,0 x 14,0 x 1,6 cm 12 ✓

R050645 Microvezelstofmop 120 cm Microvezel 120,0 x 14,0 x 1,6 cm 12 ✓

R034555 Microvezelafwerkmop 40 cm Microvezel 40,0 x 14,5 x 1,6 cm 10 ✓

Afwerkmop
Voor vlotte, gelijkmatige 
aanbrenging van 
vloerbeschermingsmiddel

63% MICROVEZEL 
37% POLYESTER

■■ Vasthouden van stof■■ Microvezel
■■ Polyester

Rubbermaid HYGEN™-
microvezelstofmoppen
Beste prestaties in de sector met zigzagpatroon en hoogpolige 
dichte lussen om meer stof en vuil te verzamelen en vast te 
houden.

■■ Hoogwaardige dichte lussen vermijden achterblijvend stof en verbeteren 
de opname van stofdeeltjes.

■■ Kan water tot 90° C aan bij bleekvrij reinigen.
■■ Houder en greep beschikbaar op pagina 63.

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM



61

FGQ85000BK00

FGQ85200WH00

FGQ85300WH00

FGQ85100GR00

FGQ85000BK00 Flexibele steelstoffer.

HYGEN™ flexibele stofferset

Rubbermaid HYGEN™ flexibele steelstoffer
■■ Hoes blijft dankzij klittenband en elastiek goed zitten.
■■ Met Quick Connect is deze losse stoffer eenvoudig te verlengen.
■■ Greep beschikbaar op pagina 63.

FGQ85000BK00 – Rubbermaid HYGEN™ flexibele stofferset.
■■ Uitsluitend voor DROOG gebruik.
■■ Open lussen, 100% microvezel.
■■ Buitengewoon duurzaam: de hoes kan 500 wascycli op 95°C, 500 droogcycli 

op 60°C en 200 cycli met bleekmiddel aan.

FGQ85200WH00 – Rubbermaid HYGEN™ hoogwaardige flexibele 
stofferset. 

■■ Kan zowel DROOG als KLAMVOCHTIG worden gebruikt.
■■ Voor sterk verontreinigde oppervlakken en voor verwijdering van haren.
■■ Buitengewoon duurzaam: de hoes kan 500 wascycli op 95°C, 500 droogcycli 

op 60°C en 200 cycli met bleekmiddel aan.

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

FGQ85000 BK00 Quick-Connect flexibele steelstoffer met microvezels Microvezel 72.5 x 5.7 x 1.0 cm 6 ✓

FGQ85100 GR00 Microvezelvervanghoes voor steelstoffer Microvezel 53.0 x 8.0 x 2.5 cm 6 ✓

FGQ85200 WH00 Quick-Connect flexibele steelstoffer met Microvezel 72.5 x 5.7 x 1.0 cm 6 ✓

Hoogwaardige microvezel
FGQ85300 WH00 Hoogwaardige microvezelvervanghoes Microvezel 53.0 x 8.0 x 2.5 cm 6 ✓

voor steelstoffer

Sluit de flexibele steelstoffers aan op de telescoopstelen (zie p. 63).



62

✓

✓

✓

✓

✓

90°C

FGQ85500BK00

Kan water tot 

aan bij bleekvrij 
wassen

Beter contact met het oppervlak. De flexibele mophouder  
past zich aan de vorm van het te reinigen oppervlak aan. 

UNIEKE 
FLEXIBELE SAMENSTELLING

■■ Kraakt en splijt niet, 
zelfs niet bij gebruik van 
bleekmiddel of peroxide.

■■ Los te gebruiken of met 
een Rubbermaid Quick 
Connect-steel.De gepatenteerde boogvorm trekt 

vuil, stof en haar naar het midden 
voor een efficiëntere reiniging.

Flexibele houder voor een beter contact met het 
oppervlak en doeltreffender schoonmaken.

Rubbermaid HYGEN™ Flexi Frame™
Maak sneller en doeltreffender schoon met het nieuwe Rubbermaid 
HYGEN™ Flexi Frame™ De houder past zich aan gebogen 
oppervlakken aan voor een betere opname van stof en vuil.

■■ De houder buigt, zodat zowel gebogen als vlakke oppervlakken kunnen worden
schoongemaakt.

■■ 5 specifieke moppen voor elke schoonmaakbehoefte.
■■ De gepatenteerde boogvorm trekt vuil, stof en haar naar het midden voor een

efficiëntere verwijdering.
■■ De unieke, flexibele samenstelling kraakt en splijt niet, zelfs niet bij gebruik van

bleekmiddel of peroxide.
■■ Los te gebruiken of met Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect-stelen en

-telescoopstelen; uitstekend voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
(zie pagina 63).

FGQ88100YL00  
FLEXI FRAME-SCHROBHOES
Schrobstroken voor het 
reinigen van hardnekkig vuil 
en zeepresten op bad en 
betegelde oppervlakken.

FGQ87100BL00 
FLEXIFRAME-
GLASHOES
Speciaal ontworpen 
voor het zonder strepen 
reinigen van glas.

FGQ86100WH00 
HOOGWAARDIGE 
FLEXIFRAME
STOFHOES Kan zowel 
droog als klamvochtig 
worden gebruikt.

FGQ89100BL00 
FLEXIFRAME-HOES VOOR 
KLAMVOCHTIG GEBRUIK
Voor algemeen klamvochtig 
reinigen, met of zonder 
chemicaliën.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

FGQ85500 BK00 Flexi Frame Nylon 28.0 x 11.0 cm 6
FGQ89100 BL00 Flexi Frame-microvezelhoes voor klamvochtig gebruik Microvezel 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ86100 WH00 Hoogwaardige Flexi Frame-microvezelhoes Microvezel 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ87100 BL00 Flexi Frame-microvezelglashoes Microvezel 29.0 x 12.0 cm 12
FGQ88100 YL00 Flexi Frame-microvezelschrobhoes Microvezel 29.0 x 12.0 cm 12

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM



63

   
  
   
  

FGQ70100BK00

147 cm

182.9 cm

186 cm

548.6 cm
182.9 cm

121.9 cm

101.6 cm
50.8 cm

115 cm

FGQ7500YL00

FGQ760000000 

FGQ57000YL00 Quick-Connect-houder met 
vloertrekker. 

Afgeronde plastic stophoeken ter 
bescherming van muren en meubilair.

Duurzaam universeel nylon 
koppelstuk (octrooi aangevraagd) 

zorgt voor een breed bereik en 
efficiënte reinigingsprestaties.

Beschikbaar in breedtes van 
40, 60, 90 en 120 cm.

One-step Quick-Connect-mechanisme voor 
snel en eenvoudig monteren van de moppen 
en wisselen van de houder.

Stevige bevestiging. De aluminium houders beschikken over 
verwijderbare lussen aan de onderzijde voor het vastmaken. 
Vervangbare stroken liggen in gleuven en worden op hun 
plaats gehouden door verwijderbare stoppen.

Rubbermaid HYGEN™ Quick-Connect-houders
Quick-Connect-houders hebben een vlak profiel waarmee u gemakkelijk 
onder meubels en apparatuur kunt. De trapeziumvorm vereenvoudigt het 
schoonmaken in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen.

■■ Veilig toe te passen in MRI-ruimten door de lichte constructie in aluminium.
■■ Vervangbare klittenbandstrips aan de onderzijde voor het vastmaken van alle Rubbermaid 

HYGEN™-microvezelstofmoppen en -microvezelmoppen voor klamvochtig gebruik.
■■ Afgeronde plastic stophoeken ter bescherming van muren en meubilair.

FGQ75500YL00 Kan worden verlengd van 182,9 tot 548 cm!

FGQ74500YL00 Kan worden verlengd van 50,8 tot 101,6 cm.

Unieke greep met ergonomisch 
gebogen vorm om ongemakkelijke 

houdingen te vermijden.

Kan ook worden gebruikt in 
"stofzuigstijl" (duwen/trekken).

RUBBERMAID HYGENTM

■■ De houders en stelen bevatten 
niet-magnetisch aluminium en 
kunnen veilig worden gebruikt 
in MRI-ruimtes.

GROTE COMFORTABELE GREEP
■■ Biedt een betere stabiliteit 

tijdens het reinigen van hoge 
ruimtes met een telescoopsteel.

ANTISLIPTOPPEN
■■ De antisliptoppen zorgen ervoor 

dat de steel niet wegschuift en valt 
als deze tegen een muur wordt 
geplaatst (standaard op alle Quick-
Connect-stelen en -verlengstukken).

Rubbermaid HYGENTM Quick-Connect-
stelen en -verlengstukken.
Rubbermaid HYGENTM Quick-Connect-stelen en 
-verlengstukken zorgen voor efficiëntere reinigingsprestaties 
in alle ruimtes van uw gebouw. Het Quick-Connect-
mechanisme zorgt voor eenvoudige, tijdsbesparende wissels 
van de houders.

■■ Veilig toe te passen in MRI-ruimten door de lichte aluminiumconstructie.
■■ Stelen verkrijgbaar in rechte of ergonomisch gebogen vorm, met aanpasbare 

lengte van 115 tot 186 cm.
■■ Dankzij verlengstukken tot 548,6 cm kunnen ook hoge ruimtes optimaal 

gereinigd worden.
■■ De FGQ70100BK00 Quick Connect-adapter zorgt ervoor dat de Quick-Connect-

stelen en -telescoopstelen met alle standaardhulpmiddelen kunnen worden 
gebruikt.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

R034562 Aluminium houder met klittenband 40 cm Aluminium 40.0 x 9.0 x 3.8 cm 10 ✓

FGQ57000 YL00 Aluminium houder met klittenband en vloertrekker 60 cm Aluminium 61.0 x 11.3 x 3.8 cm 6 ✓

FGQ58000 YL00 Aluminium houder met klittenband 90 cm Aluminium 91.5 x 9.0 x 3.8 cm 6 ✓

FGQ59000 YL00 Aluminium houder met klittenband 120 cm Aluminium 122.0 x 90 x 3.9 cm 6 ✓

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

FGQ7500 YL00 Traditionele mopsteel 147 cm Aluminium 147 x ø 2.1 cm 6 ✓

R034569/-568-570 Traditionele mopsteel 147 cm Aluminium 147 x ø 2.1 cm 6 ✓

FGQ760000000 Ergonomische telescoopsteel voor mop 115 – 186 cm Aluminium opened: 186.0 x ø 3.0 / closed: 115.0 x ø 3.0 cm 6 ✓

R034573/-572-574 Ergonomische telescoopsteel voor mop 115 – 186 cm Aluminium opened: 186.0 x ø 3.0 / closed: 115.0 x ø 3.0 cm 6 ✓

FGQ74500 YL00 Korte telescoopsteel 50,8 – 101 cm Aluminium opened: 101.6 x ø 5.1 / closed: 50.8 x ø 5.1 cm 6 ✓

FGQ75500 YL00 Rechte telescoopsteel 121,9 - 182,9 cm Aluminium opened: 182.9 x ø 5.3 / closed: 121.9 x ø 5.3 cm 6 ✓

FGQ77500 YL00 Lange telescoopsteel 182,9 – 548,6 cm Aluminium opened: 548.6 x ø 5.3 / closed: 182.9 x ø 5.3 cm 6 ✓

FGQ70100 BK00 Quick-Connect-adapter Nylon 11.4 x 2.8 x 2.8 cm 6

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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Alle voordelen van microvezel, minder kruistransmissie en 
wassen is niet nodig!

99,9%

INTRODUCTIE VAN EEN GLOEDNIEUW
WEGWERPMICROVEZELSYSTEEM  

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM

VERWIJDERT 
GEGARANDEERD 

van de 
micro-organismen
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1822352

1822350

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

1822352 Wegwerpmicrovezelmop Microvezel 48.0 x 14.0 cm 150 (3 x 50) ✓

1822350 Kit met wegwerpmicrovezeldoek (met laademmer) Microvezel 30.0 x 30.0 cm 240 (3 x 80) ✓

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM

Het Rubbermaid HYGEN™ 
wegwerpmicrovezelsysteem beschikt over 
innovatieve technologie voor 
optimale infectiepreventie, superieure 
schoonmaakprestaties en verhoogde 
productiviteit. Het is bewezen dat het 
99,9% van de microben verwijdert om de 
verspreiding van infecties tegen te gaan.

Verwijdert 99,9% van de microben
■■ Heeft bewezen 99,9% van de microben te verwijderen
■■ Helpt de verspreiding van infecties tegen te gaan

Superieure reinigingsprestaties
■■ Microvezelreiniging met ingebouwd schrobvermogen
■■ Streeploze reiniging van spiegels, glas en roestvrij staal
■■ Verwijdert vuil effectief zonder het uit te smeren

Flexibel schoonmaken
■■ Bestand tegen schoonmaakmiddelen en bleekwater voor een 

grotere doeltreffendheid (beïnvloedt de chemische samenstelling van het 
schoonmaakmiddel niet).*

■■ Geschikt voor stof afnemen of vochtig reinigen
■■ Handige laademmer inbegrepen (doeken)
■■ Mop kan worden gebruikt met elke klittenbandhouder van 40 cm
■■ Ideaal voor instellingen zonder wasserij

* Bestand tegen schoonmaakmiddelen  (doek) en bleekmiddelbestendig (doek en mop)

NIEUW!

Ideaal als aanvulling op het PULSETM-systeem

1 laademmer inbegrepen in 1822350
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R050652

FGQ63000BL00
R050651 FGQ62088YL00

R050653

Rubbermaid professionele microvezeldoeken
Een betere combinatie van kracht en productiviteit tijdens het 
schoonmaken!
Rubbermaid professionele microvezeldoeken zijn ideaal voor professioneel 
gebruik. Dankzij de schoonmaakefficiëntie van gesplitste microvezels en de 
grote duurzaamheid maken deze doeken uw schoonmaakactiviteit rendabel.
 
Bewezen duurzaamheid/prestaties:

■■ Gesplitste microvezels.
■■ Tot 100 keer wasbaar met bleekmiddel en tot 250 keer zonder bleekmiddel (op 

basis van intern uitgevoerde testen).
■■ Maakt beter schoon en is duurzamer.
■■ Het beste absorptievermogen.
■■ Een voordelig alternatief voor superieure schoonmaakresultaten.

 
Schoonmaakresultaat:  

■■ Verwijdert tot 99,9% van de microben.
■■ Met kleurcodering om kruisbesmetting te voorkomen.
■■ Conform de HACCP.
■■ Bleekmiddelbestendig.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

1865827 Professionele rode microvezeldoek Microvezel 40.6 x 40.6 cm  120
1865828 Professionele groene microvezeldoek Microvezel 40.6 x 40.6 cm  120
1865829 Professionele blauwe microvezeldoek Microvezel 40.6 x 40.6 cm  120
1865830 Professionele gele microvezeldoek Microvezel 40.6 x 40.6 cm  120

VERWIJDERT TOT

van de micro-organismen

VERWIJDERT TOT

van de 
micro-organismen

Microvezeldoeken – Rode, gele, blauwe en groene doeken voor 
voor elke ruimte of taak. 

BEPERK KRUISBESMETTING
Rubbermaid HYGEN™-microvezeldoeken zijn kleurgecodeerd om de 
doeken per ruimte of per taak te kunnen opdelen en zo kruisbesmetting 
te verminderen.

Rubbermaid HYGEN™-microvezeldoeken
Deze beste microvezeldoeken in de sector zijn opgebouwd uit 
gepatenteerde zigzagschrobstroken en hoogwaardige vezels 
die meer absorberen en vuil verzamelen. 

■■ Dubbel afgewerkte randen zorgen voor een duurzaam en vormvast product.
■■ Kunnen 500 keer zonder bleekmiddel of 200 keer met bleekmiddel gewassen 

worden.
■■ Kunnen water tot 90° C aan bij bleekvrij reinigen.
■■ Kleurgecodeerd voor algemene en specifieke toepassingen.
■■ Glad blauw weefsel voor reinigen van glas en gepolijste oppervlakken zonder 

achterblijvend stof.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

-- Microvezeldoek Microvezel 40.0 x 40.0 x 0.2 cm    12
FGQ63000 BL00 Microvezelglasdoek Microvezel 40.6 x 40.6 x 0.2 cm 12

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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FGQ65200

FGQ65000

FGQ65100

FGU21000

VERWIJDERT TOT

van de 
micro-organismen

VERWIJDERT TOT

van de micro-organismen

Onze nieuwe standaard 
microvezeldoeken blijven 

doeltreffend bij gebruik samen 
met schoonmaakmiddelen en 

bleekmiddel.

Rubbermaid standaard microvezeldoeken

Voordelige schoonmaakkracht!
Rubbermaid standaard microvezeldoeken vormen een duurzame en veelzijdige 
oplossing voor schoonmaak van het publieke en het keukengedeelte. 
Dankzij de schoonmaakefficiëntie van microvezels en de duurzame, 
schoonmaakmiddelbestendige samenstelling, zullen deze doeken jarenlang 
hun dienst bewijzen voor uw standaard schoonmaakactiviteit. 
 
Bewezen duurzaamheid/prestaties: 

■■ Niet-gesplitste microvezels.
■■ Tot 40 keer wasbaar met bleekmiddel en tot 150 keer zonder bleekmiddel (op basis 

van intern uitgevoerde testen).
■■ Verwijdert vlekken 30% beter dan katoenen doeken.
■■ Goed absorptievermogen.

Schoonmaakresultaat 
■■ Verwijdert tot 99,9% van de microben.
■■ Bestand tegen schoonmaakmiddelen en bleekwater voor een 

grotere doeltreffendheid (beïnvloedt de chemische samenstelling van 
het schoonmaakmiddel niet).

■■ Met kleurcodering om kruisbesmetting te voorkomen.
■■ Conform de HACCP.
■■ Goed absorptievermogen.

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

1867412 Standaard rode microvezeldoek Van niet-gesplitste microvezels 40.6 x 40.6 cm 120 
1867389 Standaard groene microvezeldoek Van niet-gesplitste microvezels 40.6 x 40.6 cm 120 
1867413 Standaard blauwe microvezeldoek Van niet-gesplitste microvezels 40.6 x 40.6 cm 120 
1867388 Standaard gele microvezeldoek Van niet-gesplitste microvezels 40.6 x 40.6 cm 120 

Rubbermaid HYGEN-
microvezelhandschoenen
Dubbelzijdige handschoenen 
vereenvoudigen het reinigen in spleten en 
van grillige oppervlakken.

■■ Perfect voor het reinigen van glas en chroom, 
algemeen klamvochtig reinigen en droog 
afstoffen.

■■ Gebruik ze per paar voor nog meer efficiëntie.

Wasmachinenet 

■■ De sluiting houdt moppen en doeken veilig.
■■ Helpt om moppen en ander schoonmaakmateriaal te beschermen tijdens het wassen.

Microvezelhandschoenen
Voor het reinigen van glas en chroom, 

algemeen klamvochtig reinigen en 
droog afstoffen.

SNELLE REFERENTIEGIDS RCP microvezeldoekenassortiment

Standaard Professioneel HYGENTM

Schoonmaak- 
eigenschappen

Duurzaamheid voor wasbeurten (tot 90 °C) 40 100 200

Duurzaamheid zonder bleekmiddel (tot 90 °C) 100 250 500

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
Veilig toe te passen  
in MRI-ruimten

FGQ65000 GR00 Microvezelhandschoen voor algemeen gebruik met duim Microvezel 27.9 x 19.0 x 1.0 cm 12
FGQ65100 BL00 Microvezelhandschoen voor glas/spiegels met duim Microvezel 29.7 x 19.0 x 1.0 cm 12
FGQ65200 GR00 Microvezelhandschoen voor afstoffen met duim Microvezel 30.2 x 19.0 x 1.0 cm 6
FGU21000 WH00 Wasmachinenet 61.0 x 91.4 cm 12

SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM SCHOONMAAK: Rubbermaid HYGENTM
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R030753

R030754 + R050839

R030753 R030754

R050260

R050257

R050262R050261R050259 R050260

R050258R050257

R050262R050261

VLAKMOPPEN – REINIGEN VAN GROTE  
OPPERVLAKKEN
Microvezelmoppen

■■ De microvezelfilamenten verzamelen meer stof, vuil en allergenen en houden ze beter vast dan ander 
schoonmaakmateriaal.

■■ R030754 met flappen is perfect voor algemeen schoonmaken en past op de R050839-houder.
■■ R030753 met pockets en flappen is ideaal voor zowel desinfecteren als algemene reiniging en past 

op de R050840-houder. 
■■ Voor klamvochtig reinigen combineert u de Combo Bravo Bucket of de R001555 Sani Duo met de 

Rolpers R050297 (pagina 73 en 74).
■■ Wassen op maximaal 90°C

BIJ NAT SCHOONMAKEN:
combineer de Combo Bravo Bucket of de 
Sani Duo met de Neerwaartse perswringer en 
bodemverhoger R001589 (zie pagina 74).

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Gewicht Voor mophouder ref. Kleur Hoeveelheid
R030754 Schoonmaakmop met flappen Microvezel 47,5 x 16,5 cm 119 g R050839 50
R030753 Schoonmaak/desinfecteer-mop met flappen en pockets Microvezel 43,5 x 14,0 cm 113 g R050840 50

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Voor mophouder ref. Kleur Hoeveelheid
R050257 Sani-mop Katoen 46,0 x 17,0 cm R050839 50
R050258 Antimicrobische Sani-mop Mengeling met antimicrobische samenstelling 46,0 x 17,0 cm R050839 50
R050259 Antimicrobische Sani-mop Mengeling met antimicrobische samenstelling 41,0 x 14,0 cm R050840 50
R050260 Antimicrobische Step-mop Mengeling met antimicrobische samenstelling 41,0 x 14,0 cm R050840 50
R050261 Step-mop Katoen 51,0 x 17,0 cm R050841 50
R050262 Antimicrobische Step-mop Mengeling met antimicrobische samenstelling 51,0 x 17,0 cm R050841 50

Katoenen vlakmoppen

■■ Geluste uiteinden en "tailbanding" vermindert het verwarren en levert na 
elke wasbeurt weer een optimale prestatie.

■■ De 4-lagige, evenwichtige mengeling van katoen en synthetisch garen 
krimpt niet bij herhaaldelijk wassen.

■■ De anti-microbische bescherming verlengt de levensduur van de mop en 
verzekert u van de maximale hygiëne door het tegengaan van de groei van 
micro-organismen.

■■ Voor nat reinigen vormt de Neerwaartse perswringer R001589 met de 
Bodemverhoger en de Combo Bravo Bucket of de Sani Duo de ideale 
combinatie.

■■ Voor klamvochtig reinigen combineert u de Combo Bravo Bucket of de Sani 
Duo met de Rolpers. 

SCHOONMAAK: Vlakmoppen
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R050839 + R030754 + R001531

R050842 + R050261 + R001531

R050840 + R030753 + R001531 R050840 + R030753 + R001531 R050840 + R030753

R001531

R050839 + R030754

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Voor mophouder ref. Kleur Hoeveelheid
R050839 SaniQuick-houder Polypropyleen 45 x 13 cm R030754, R050257, R050258 10
R050840 BiPower-houder Polypropyleen 40 x 10 cm R050259, R050260, R030753 10
R050842 Step-houder Polypropyleen 50 x 13 cm R050261, R050262 10
R001531 Steel Aluminium ø 2,35 x 139 cm 25

R050842 – Step-houder: Voor moppen met pockets
■■ 50 cm lang.
■■ De mop kan na elk gebruik makkelijk verwisseld worden.
■■ Eén druk op de rode knop is voldoende om de mop te verwijderen 

van de houder.

R050840 – Bi-Power-houder: Voor moppen met flappen en pockets
■■ Gedeeltelijk (voor moppen met pockets) of geheel (voor moppen met flappen) 

inklapbaar voor het eenvoudig verwisselen van de mop of voor makkelijk uitspoelen 
en uitwringen.

VLAK EN OPVOUWBAAR MOPSYSTEEM 
Een volledig assortiment houders en moppen voor het 
desinfecteren en schoonmaken van vloeren.

Steel 
■■ Aluminium steel die op alle houders past.

Houders
■■ Alle houders zijn van niet-poreuze kunststof, makkelijk te reinigen.
■■ Alle houders zijn volledig roteerbaar.
■■ Opent door met de voet op de rode knop te drukken.

R050839 – SaniQuickhouder: Voor moppen  
met flappen

■■ 45 cm lang voor grotere productiviteit.
■■ De mop blijft aan de houder bevestigd zitten.
■■ Eén druk op de rode knop is voldoende om de mop te  

verwijderen van de houder.

ZO GEBRUIKT U de Bi-Power-houder

Met FLAPPEN – voor ALGEMEEN REINIGEN in zones met  
laag risico

Selecteer de manier waarop de houder plooit op basis van 
het gebruik

Met POCKETS – voor DESINFECTIE in zones met hoog risico

SCHOONMAAK: VlakmoppenSCHOONMAAK: Vlakmoppen
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FGT81206GR00

FGA81206GR00
49%

Web Foot®-microvezelstrengenmoppen
Uiterst duurzaam en absorberend voor een extralange 
levensduur.

■■ Gemaakt op basis van een mengeling van continue microvezels en 
antimicrobisch garen.

■■ Vooraf gewassen en gekrompen.
■■ Gaat twee keer langer mee dan standaardmoppen en kan twee keer 

meer wasbeurten aan.
■■ Gerecyclede samenstelling: 21% gerecycled katoen en 28% PET-plastic.
■■ Werkt met alle traditionele mopstelen en -houders.
■■ Ideaal in combinatie met de neerwaartse perswringer, de enkele of 

dubbele emmer en de Combo Bravo bucket of de Sani Duo.

Web Foot®-microvezelbuizenmoppen
Ontworpen voor een beter contact met het  
vloeroppervlak en een betere doeltreffendheid.

■■ Gemaakt op basis van een mengeling van continue  
microvezels en polyester.

■■ Gaat drie keer langer mee dan standaardmoppen en kan  
drie keer meer wasbeurten aan.

■■ Superieure absorptie- en verwijdereigenschappen.
■■ Buizendesign voor een lagere weerstand en een grotere 

productiviteit.
■■ Kan tot 200 wasbeurten aan met bleekmiddel op 90°C.
■■ Reinigt 54% sneller dan traditionele katoenen moppen.
■■ Ideaal in combinatie met de neerwaartse perswringer en  

de Combo Bravo Bucket of de Sani Duo (zie pagina 73-74).
RUBBERMAID GESPLITSTE 
MICROVEZELS

■■ De uitzonderlijk fijne, hoogwaardige, 
gesplitste microvezels van Rubbermaid 
dringen door tot in microscopische 
spleten, waar katoenen vezels en niet-
gesplitste vezels niet bij kunnen.

■■ Testen tonen aan dat Rubbermaid 
gesplitste microvezels 95% van de 
besmetters vangen, vasthouden en 
verwijderen.

TRADITIONELE NIET-
GESPLITSTE MICROVEZELS

■■ Hoewel ze maar half zo dik zijn 
als katoenvezels, volstaan ook 
niet-gesplitste microvezels niet 
om ziektekiemen doeltreffend te 
verwijderen.

■■ Testen tonen aan dat niet-gesplitste 
microvezels ook besmetters 
achterlaten.

KATOENVEZELS
■■ Katoenvezels zijn te groot om 

spleten schoon te maken waar 
bacteriën, sporen en virussen 
zich schuilhouden.

■■ Tests tonen aan dat 
katoenvezels slechts 65% van 
deze besmetters verwijderen.

RUBBERMAID WEB FOOT®-MICROVEZELMOPPEN BIEDEN EEN MAXIMALE REINIGINGSKRACHT 
DANKZIJ DE BESTE GESPLITSTE MICROVEZELGAREN IN DE SECTOR.

DUBBEL GESTIKTE TAILBAND
Verbetert de duurzaamheid en vermijdt strepen.

BLEEKMIDDELBESTENDIG
bij wasbeurten en tijdens gebruik.

DUBBEL GESTIKTE TAILBAND
voor een verbeterde duurzaamheid 
en meer wasbeurten.

GEMENGD GAREN MET 
DICHTE LUSSEN
Superieure absorptie en verwijdering 
voor sneller drogende vloeren en een 
verbeterde productiviteit.

DUURZAME HEADBAND
Headbandweefsel versterkt met pvc-laag 
voor een langere levensduur.

KRIMPT NIET
Vooraf gewassen en gekrompen voor 
duurzame prestaties.

DUURZAME HEADBAND
Headbandweefsel versterkt met pvc-laag  
voor een langere levensduur.

Gerecycled
materiaal

Kunnen gebruikt worden met 
FGH14600- of R001531-steel 
in combinatie met mophouder 
R001530 (zie pagina 71).

Kunnen gebruikt worden met 
FGH14600- of R001531-steel 
in combinatie met mophouder 
R001530 (zie pagina 71).

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Gewicht Kleur Hoeveelheid
FGT81206 GR00 Web Foot®-microvezelbuizenmop Microvezel 400 g 6

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Gewicht Kleur Hoeveelheid
FGA81206 GR00 Web Foot®-microvezelstrengenmop Microvezel 350 g 6

SCHOONMAAK: Strengen- en buizenmoppen
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COLOUR

CODING

COLOUR

CODING

FGA11106GR00  FGA11106BL00 FGA11106OR00  

FGH14600RD00 
FGH14600GY00  

FGH14600BL00  

FGH14600GR00  

FGB77500000

R014177

55%

Ref Beschrijving Materiaal Gewicht Kleur Hoeveelheid
R014177 Strengenmop Katoen 400 g 20
FGD15206 Super Stitch geluste strengenmop Katoen 400 g 6

R001531 met R001530 en FGT81206GR00  
Web Foot-buizenmop (pagina 70).

Stelen voor vochtige moppen
Invader®-stelen voor vochtige moppen voor 
het eenvoudig en doeltreffend verwijderen en 
vervangen van moppen. 

■■ Het duimwiel van de Invader® Side Gate-steel klemt de 
mop stevig vast; voor gebruik met moppen met headband 
van 12,7 cm.

■■ 2 verschillende stelen verkrijgbaar: aluminium of glasvezel met 
kleurcoderingsoptie.

■■ Voor de aluminiumsteel R001531 is de R001530-mophouder 
nodig.

GEÏNTEGREERDE ANTIMICROBISCHE 
BESCHERMING
Rubbermaid Commercial Products integreerde 
als eerste antimicrobische producten in het 
garen van de mop. Web Foot®-moppen 
bevatten een geïntegreerde antimicrobische 
bescherming voor een superieure bescherming 
en levensduur.

Katoenen strengenmop

■	 Ultra-absorberend.
■	 Dichte lussen en tailbands vermijden klitten voor nieuwprestaties na elke wasbeurt.
■	 De 4-lagige, evenwichtige katoenmengeling krimpt niet bij herhaaldelijk wassen.

■■ Kunnen gebruikt worden met FGH14600- of FGH14600-steel in combinatie met mophouder R001530.

Katoenen Web Foot® vochtige 
moppen

■■ Evenwichtige mix van katoen en synthetische vezels, tot vijf keer zo 
absorberend als katoenen moppen.

■■ Dichte lussen en gedraaid garen vermijden achterblijvend stof.
■■ De geweven tailband bestrijkt een groter vloeroppervlak per 

veegbeweging.
■■ Gerecycled materiaal: kleuren: 35% gerecycled katoen en  

20% PET-plastic; wit: 35% gerecycled katoen.
■■ Worden als compacte moppakketten verstuurd.
■■ Kunnen gebruikt worden met FGH14600- of R001531-steel in 

combinatie met mophouder R001530.

Gerecycled
materiaal

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Gewicht Kleur Hoeveelheid
FGA11106 WH00, OR00, BL00, GR00 Web Foot® vochtige mop Katoen 300 g 6
FGB77500000 Geluste strengenmop met antimicrobische samenstelling Katoen 340 g 10

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Gewicht Kleur Hoeveelheid
FGH14600 BL00, GR00, RD00,■GY00 Invader®-mopsteel Polypropyleen/glasvezel 152.4 cm 12
R001530 Mophouder Polypropyleen For mops use to 560 g 10
R001531 Steel Aluminium ø 2.35 x 139 cm 25

SCHOONMAAK: Strengen- en buizenmoppenSCHOONMAAK: Strengen- en buizenmoppen
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COLOUR

CODING

FG777700YEL

WaveBrake®-mopwagens

De WaveBrake®-mopwagen combineert alle accessoires voor 
een efficiënte en goed georganiseerde schoonmaak.

Dit revolutionaire emmermodel 
met ingebouwde WaveBrake® 
voorkomt klotsen, waardoor 
spatten bij dagelijks gebruik in 
hoge mate wordt verminderd.

■■ Extra emmer voor afvalverzameling of extra 
opslag van water of schoonmaakmiddelen.

■■ Ergonomische handgrepen voor uitstekende 
wendbaarheid.

■■ Kan twee waarschuwingsborden dragen.
■■ Afneembare Maid-vak om schoonmaakmiddelen 

op te slaan en te vervoeren.

■■ Vuilwateremmer scheidt vuil water van 
schoon water.

■■ 33l-emmer kan eenvoudig van de kar worden 
genomen om te worden geleegd.

■■ Geruisloze zwenkwielen, ideaal voor stille 
omgevingen.

■■ Neerwaartse perswringer kan worden 
gebruikt met strengen- of vlakmoppen met 
de bodemverhoger R050163.

FG9C7400 WaveBrake®-vuil-
wateremmer.

R050163 Bodemverhoger.

FG757788YEL
WaveBrake® neerwaartse combopers.

FG758088YEL
WaveBrake® zijwaartse combopers.

WaveBrake®-combinaties
De WaveBrake® voorkomt het klotsen van vloeistof, 
wat een veiligere omgeving, schonere vloeren en een 
verbeterde productiviteit garandeert.

■■ Uiterst doeltreffende neerwaartse of zijwaartse perswringer.
■■ Hoogwaardig buisstaal en versterkte, gegoten kunststof.
■■ Vuilwaterscheiding (optioneel).

Gegoten WaveBrake®

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG757788 YEL WaveBrake® neerwaartse combopers Staal/polypropyleen 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG757888 GRN, RED, BLUE WaveBrake® neerwaartse combopers Staal/polypropyleen 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG758088* YEL  WaveBrake® zijwaartse combopers Staal/polypropyleen 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
FG777700 YEL, RED, BLUE WaveBrake®-mopwagen Staal/polypropyleen 73.4 x 46.2 x 98.0 cm 33 l 1
R050163 WaveBrake®-bodemverhoger Polyethyleen 12.5 x 21.5 x 4.0 cm - 2
FG9C7400 RED WaveBrake®-vuilwateremmer Staal/polypropyleen 35.8 x 25.2 x 35.8 cm 17 l 6

SCHOONMAAK: WaveBrake®
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CODING

R014153 R014155 R014154

R050838R001555 + R001559R001589 R015111

R014152

Combo's met twee emmers
Dubbele emmer voor het scheiden van uw 
sop van het spoelwater voor een eenvoudig 
te gebruiken schoonmaaksysteem.

■■ 2 emmers: capaciteit 2 x 18 l (blauw voor sop, rood 
voor spoelwater).

■■ kar met 4 geluidsloze zwenkwielen.
■■ De pers en de emmers zijn makkelijk te verwijderen 

om ze te vervangen of schoon te maken.
■■ De R015111 is ideaal voor strengenmoppen.
■■ Combineer voor vlakmoppen de R015111 met de 

R001589-bodemverhoger.
■■ Optionele handgreep voor een betere ergonomie.

MOPHULPMIDDELEN
Combo's met één emmer
Kies voor duidelijkheid bij het bestellen: één 
codenummer voor zowel mopemmer als pers.

■■ Lichtgewicht, zeer wendbaar en compact voor kleine bergruimtes.
■■ Alle emmers zijn voorzien van maataanduiding in de emmer.
■■ Beschikbaar in 4 kleuren, vereenvoudigt kleurcodering en vermindert 

gevaar voor kruisbesmetting.
■■ Capaciteit 25 l.
■■ 4 kunststofzwenkwielen die geen sporen achterlaten.
■■ Is ideaal voor strengenmoppen.
■■ Combineer voor nat vlakmoppen de met de R001589-bodemverhoger 

(zie pagina 74).
■■ Combineer voor klamvochtig vlakmoppen de enkele emmer met de 

R050297-rolpers (zie pagina 74).

Ref Beschrijving Materiaal Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R014155 Combo Bravo (25l-emmer + pers ) Polypropyleen 25 l 1
R014154 Combo Bravo (25l-emmer + pers ) Polypropyleen 25 l 1
R014153 Combo Bravo (25l-emmer + pers ) Polypropyleen 25 l 1
R014152 Combo Bravo (25l-emmer + pers ) Polypropyleen 25 l 1
R016917 Emmer voor Combo Bravo (zonder pers) Polypropyleen 25 l 1
R016919 Emmer voor Combo Bravo (zonder pers) Polypropyleen 25 l 1
R014179 Emmer voor Combo Bravo (zonder pers) Polypropyleen 25 l 1
R001589 Bodemverhoger Polypropyleen 8.5 x 10 x 4 cm 10

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R001555 Sani Duo-emmerwagen Polypropyleen 2 x 18 l 1
R015111 Sani Duo + pers Polypropyleen 2 x 18 l 1
R050838 Duo Bravo-set (omvat één 3-delige steel, één antimicrobische vlakmop, één mophouder R050840 en 

één R015111 (steeds gebruiken in combinatie met R001589-bodemverhoger)
Polypropyleen 2 x 18 l 1

R001559 Optionele handgreep voor Sani Duo R050838 Metal 1
R001589 Bodemverhoger Polypropyleen 8,5 x 10 x 4 cm 10
R050795 Kit Sani Duo + pers + bodemverhoger (R001589 + R015111) Polypropyleen 1

SCHOONMAAK: WringoplossingenSCHOONMAAK: WaveBrake®

Art. Beschreibung Material Abmessungen Kapazität Farbe VE
R001555 Sani Duo Doppeleimer-Rollwagen Polypropylen 2 x 18 L 1
R015111 Sani Duo + Presse Polypropylen 2 x 18 L 1
R050838 Duo Bravo Set (Enthält: 1 x dreiteiligen Stiel, 1 x antimikrobiellen Flachmopp, 1 x Mopphalter 

R05840 und einen R015111 (immer in Verbindung mit dem Reduziereinsatz R001589 verwenden)
Polypropylen 2 x 18 L 1

R001559 Optionaler Schiebebügel für Sani Duo R050838 Metall 1
R001589 Reduziereinsatz Polypropylen 8,5 x 10 x 4 cm 10
R050795 Sani Duo + Wringer + Reduziereinsatz Polypropylen 1
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R001520/R001519 R001521FG262888GRAY

R050297

R001589 R016921 / R016920 / R016922 / R016923

FG315488BLAR0500771

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R016923 Neerwaartse perswringer  Polypropyleen 21,0 x 26,0 x 38,5 cm 3
R016920 Neerwaartse perswringer  Polypropyleen 21,0 x 26,0 x 38,5 cm 3
R016921 Neerwaartse perswringer Polypropyleen 21,0 x 26,0 x 38,5 cm 3
R016922 Neerwaartse perswringer  Polypropyleen 21,0 x 26,0 x 38,5 cm 3
R001589 Bodemverhoger Polypropyleen 8,5 x 10,0 x 4,0 cm 16
R050297 Rolpers Polypropyleen 22,6 x 33,5 x 31,0 cm 1

Emmers
Een volledig assortiment duurzame kunststofemmers voor veelzijdig gebruik.

■■ Beschikbaar in verschillende kleuren om de kleurcodering te vergemakkelijken.
■■ Verkrijgbaar in verschillende groottes van 5 tot 22 l.
■■ Combineer met de optionele FG315488 voor efficiënte organisatie van reinigingsmiddelen.
■■ De Brute-emmer kan een last van 11,3 kg dragen.

Neerwaartse perswringer

■■ Zeer efficiënte wringer, ideaal voor dagelijkse professionele taken.
■■ Duurzame kunststofconstructie.
■■ Ideaal voor strengenmoppen tot 500 g.
■■ Combineer voor vlakmoppen met de R001589-bodemverhoger.
■■ Kan gebruikt worden met emmer voor Combo Bravo of met Sani 

Duo-emmer (pagina 73). 

WRINGOPLOSSINGEN 
Rolpers

■■ Uiterst efficiënt, kan tot 25.000 perscycli aan.
■■ Ergonomische aluminium steel voor makkelijk en doeltreffend 

uitwringen.
■■ Geïntegreerde mopsteelhouder om het transport te 

vereenvoudigen.
■■ Uiterst duurzame constructie uit polypropyleen en staal.
■■ Kan met alle soorten vlakmoppen gebruikt worden.
■■ De rolpers is ideaal voor klamvochtig moppen: kan gebruikt 

worden met emmer voor Combo Bravo of met  
Sani Duo-emmer (pagina 73).

Ref Color Code Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
R050771 / R050769 / R050770 / R050768 Emmer van 5 l met maataanduiding Polypropyleen 22,0 x 20,5 x 21,5 cm 5 l 10
FG315488 BLA Luxecaddy Polypropyleen 38,1 x 27,7 x 18,8 cm 7 l 6
R001521 Glazenwassersemmer Polypropyleen 51,0 x 26,0 x 26,0 cm 22 l 10
FG262888 GRAY Double bucket 18 l Polypropylene 45.7 x 36.8 x 25.4 cm 18 l 6
R001519 / R001520 Emmer 18 l Polypropyleen 31,0 x 33,8 x 28,0 cm 18 l 10

SCHOONMAAK: Wringoplossingen
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FG421288BLA FG421388BLA FG421588BLA

Vloer- en tapijtveger
Kleiner om tot in de kleinste hoekjes te gaan.

■■ Vervaardigd van duurzaam gegalvaniseerd staal 
en robuust ABS-plastic

■■ Efficiënt veegpad van 16,5 cm
■■ Gemakkelijk te openen vuilreservoir voor een 

moeiteloze schoonmaak
■■ Voor naakte vloeren of laagpolige tapijten

Vegers met dubbele actie
Twee types van borstels voor een maximaal 
schoonmaakvermogen en veelzijdigheid.

■■ Vervaardigd van duurzaam gegalvaniseerd staal en 
robuust ABS-plastic

■■ Dubbel vuilreservoir met deuren die opengaan met 
één aanraking

■■ Breed veegpad van 19 cm met beschermende 
bumper

■■ Zachte rubberen wielen en borstels 
die zich aanpassen aan het 
vloeroppervlak

■■ Ontworpen voor groter vuil, 
maar ook doeltreffend voor kleine 
kruimels en vuil

■■ Voor naakte vloeren of 
laagpolige tapijten	

Mechanische veger zonder borstel
De meest veelzijdige borstel in het assortiment. 
Dit model heeft non-marking rubberen 
bladen die doeltreffend stof, vuil en resten 
opvegen van uiteenlopende vloertypes.
Perfect voor toepassingen in de 
voedselverwerkende sector.

■■ Vervaardigd van duurzaam gegalvaniseerd 
staal en robuust ABS-plastic

■■ Laag profiel voor gemakkelijke toegang 
rond en onder meubelen

■■ Door getinte vensters ziet u duidelijk 
wanneer de veger moet worden 
leeggemaakt

■■ Twee vuilreservoirs met deuren die 
opengaan met één aanraking

■■ Zachte rubberen wielen die soepel 
rijden over karpet, vinyl, tegels, hout 
en zoveel meer

■■ Breed veegpad van 19 cm met 
beschermende bumper

Mechanische vegers
Een complete lijn commerciële vegers 
voor harde vloeren en tapijt.
 

SELECTIEGIDS VOOR MECHANISCHE VEGERS

KENMERKEN VAN DE MECHANISCHE VEGERS FG421288BLA VLOER EN TAPIJT FG421388BLA DUBBELE ACTIE FG421588BLA MECHANISCH ZONDER BORSTEL

L x W (Box) 24,8 x 23,5 cm 28,6 x 24,8 cm 28,6 x 24,8 cm
Veegpad 16,5 cm 19,1 cm 19,1 cm
Aantal borstels Een Twee Twee (rotoren met blad)
Vuilcapaciteit 0.4 l 0.6 l 0.6 l
Vuilreservoirs Een Twee Twee met doorkijkvenster
Hoekborstels Ja Ja Ja
Beschermende voor- en achterbumper Ja Ja Ja
Zachte steel Ja Ja Ja
Steellengte 101.6 cm 101.6 cm 101.6 cm
Steelbreedte 1,6 cm 1,6 cm 1,6 cm
Constructie Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal Gegalvaniseerd staal
Componenten ABS-plastic ABS-plastic ABS-plastic
Wielen Zacht rubber Zacht rubber Zacht rubber 

Ref Kleurcode Beschrijving
 
Afmetingen (Eenheid) Kleur Hoeveelheid

FG421288 BLA Vloer- en tapijtveger 24.1 cm x 20.3 cm x 111.8 cm 4

FG421388 BLA Veger met dubbele actie 26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm 4

FG421588 BLA Mechanische veger zonder borstel 26.7 cm x 24.1 cm x 111.8 cm 4

1867399 16,5 cm borstelrol (voor FG421288) n.v.t. 1

1867400 19 cm borstelrol (voor FG421388) n.v.t. 1

1867501 19 cm rubberen borstelrol (voor FG421588) n.v.t. 1

SCHOONMAAK: Mechanische vegersSCHOONMAAK: Wringoplossingen

1867400
19 CM BORSTELROL

1867501
19 CM RUBBEREN BORSTELROL

1867399
16,5 CM BORSTELROL
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FG253100BLA FG253300BLAFG637400BLA - FG253500BLA - 
FG253200BLA

FG200500CHARFG637400BLA

FG253200BLA

FG253100BLA

FG9M0100BLA FG9M0000BLA

Lobby Pro® Vegers en blik
Diverse soorten vegers met bijpassend blik voor de schoonmaak  
in iedere omgeving.

■■ Handblik met een ergonomisch ontwerp FG200500.
■■ Blikken met steel, perfect voor het schoonmaken zonder bukken, te gebruiken met vegers. 
■■ Duurzame wielen aan de achterkant verminderen de slijtage.
■■ De FG253200 heeft een automatisch openend en sluitend deksel dat vuil en stof verbergt.
■■ De FG253300 Lobby Pro Deluxe biedt dezelfde voordelen als de FG253200, plus een instelbaar 

handvat voor meer gebruiksgemak.
■■ De FG637400-veger is perfect voor moeilijk te bereiken hoeken (de metalen steel is met vinyl 

afgewerkt).
■■ De optionele bevestigingshaak voor de veger (FG253500), voor eenvoudig verplaatsen en 

opslaan van veger en blik.

FG253200 + FG253500 + FG637400 
op Brute®-container met kar

Lobby Pro® Nat/droog-opvangbak
Biedt gebruikers de mogelijkheid om ieder type vuil (vast, 
vloeibaar of een combinatie van beiden) schoon te maken 
zonder te bukken of het vuil aan te raken.

■■ De opvangbak met een capaciteit van 2 liter heeft een opstaande rand aan 
de voorkant waarover het vuil in het blik wordt geschoven door middel van 
de trekker.

■■ Achter het hoogste punt van deze rand is een uitsparing, waardoor 
vloeistoffen niet terug zullen lopen op de vloer.

■■ De voorkant van de bak is ook voorzien van een ingebouwd rubber blad, 
zodat zelfs op niet egale vloeren vloeistoffen niet onder maar in de bak lopen.

■■ De bak is voorzien van een steun voor de voet, zodat het blik stevig op zijn 
plaats gehouden kan worden.

■■ De trekker biedt de gebruiker de mogelijkheid om vloeistoffen en ander afval 
snel en efficiënt van gladde of ruwe vloeren in de bak te schuiven.

■■ Het blad van de trekker is gemaakt van een zachte dubbele rubber die in een 
frame zit van gegalvaniseerd metaal.

■■ Dit geheel is voorzien van een metalen steel van 116,8 centimeter waarmee 
een groot oppervlak schoongemaakt kan worden zonder te bukken.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Pack
FG253100 BLA Lobby Pro®-blik zonder deksel Polypropyleen 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253200 BLA Lobby Pro®-blik met deksel Polypropyleen 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253300 BLA Lobby Pro®-blik Deluxe Polypropyleen 32.4 x 28.6 x 12.7 cm 6
FG253500 BLA Bevestigingshaak Polypropyleen 3.2 x 3.2 x 10.2 cm 6
FG200500 CHAR Klein stofblik Polypropyleen 31.1 x 21 x 6.7 cm 12
FG637400 BLA Lobby-veger Polypropyleen 16 x 94 cm 6

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9M0000 BLA Lobby Pro® Nat/droog-opvangbak Polypropyleen 43.0 x 31.5 x 103.0 cm 2 l 4
FG9M0100 BLA Trekker Gemengd 40.0 x 116.8 cm 4

SCHOONMAAK: Lobby Pro®
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FG9T8400YEL

FG617900BLA

FG9T83010000

ZWENKWIELEN DIE GEEN 
SPOREN ACHTERLATEN

Zwenkwielen die geen sporen 
achterlaten voor een uitstekende 
wendbaarheid, ideaal voor stille 

omgevingen.
Vergrendelbare wielen verkrijgbaar. 

Zie pagina's 80-81 voor accessoires.

PLATFORM VOOR MICROVEZELEMMER
Het platform is ruimschoots geschikt voor 

een microvezelemmer.

4 KLEURGECODEERDE EMMERS
Vermijd kruisbesmetting door een 
bepaalde kleur te kiezen voor een 

bepaald gebruik. AFVALDEKSEL EN 
OPSLAGCOMPARTIMENT

LOBBY PRO™-BLIKHOUDER

COMFORTABELE GREEP

VINYLZAK MET GROTE CAPACITEIT – 128 l
Lekvrije vuilniszak met verbeterde ritssluiting.
Andere verkrijgbare kleuren - Zwart canvas (pvc-gevoerd) 
of rode, blauwe of groene pvc-zakken. Zie pagina's 
80-81 voor accessoires.

GROOT PLATFORM
Voor drukwringemmer, WaveBrake®Combo-emmer en 
enkele Combo-emmer. Geschikt voor een optionele 
Slim Jim- (FG354000) of Brute-container (FG263200).

2 OPBERGEMMERS – 28 l
Ideaal om vuile en schone 
microvezelmoppen te scheiden. Kan 
langs beide zijden uitgehaald worden.

MICROVEZELMOPFRAMEHOUDER

2 HAKEN (aan elke kant)
Voor een Brute-container, Slim Jim-container of 

waarschuwingsborden (4 stuks)

MOPSTEELHOUDERS VOOR ALLE FORMATEN
Nieuw systeem om mop en steel aan de kar te 

bevestigen.

Microvezelschoonmaakkar
Ontworpen om de hygiëne te verbeteren in 
gevoelige omgevingen. Geschikt voor alle 
Rubbermaid-microvezelreinigingsoplossingen.

■■ Eenvoudige scheiding van schone en vuile microvezelmoppen.
■■ Geschikt voor maximaal twee microvezelemmers.
■■ De wagen wordt geleverd met: 4 kleurgecodeerde emmers, 2 

gele opbergvakken, 1 afvaldeksel en opslagcompartiment en 1 
gele vinylzak met grote capaciteit.

■■ Accessoires voor meer efficiëntie. Zie pagina 80-81 voor 
accessoires.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9T7400 BLA Microvezelschoonmaakkar Polypropyleen/aluminium 122.6 x 55.9 x 111.8 cm 1

SCHOONMAAK:  SchoonmaakkarrenSCHOONMAAK: Lobby Pro®
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FG9T7500BLA

COMFORTABELE GREEP

GROOT PLATFORM
Voor drukwringemmer, WaveBrake™  
Combo-emmer en enkele Combo-emmer.

ZWENKWIELEN DIE GEEN SPOREN 
ACHTERLATEN
Zwenkwielen die geen sporen achterlaten voor 
een uitstekende wendbaarheid, ideaal voor stille 
omgevingen.
Kunnen vervangen worden door 4 vergrendelbare 
zwenkwielen. Zie pagina 80-81 voor accessoires.

VINYLZAK MET GROTE CAPACITEIT – 128 l
Lekvrije vuilniszak met verbeterde ritssluiting.

Geluidsloze zwenkwielen en vaste wielen
De geluidsloze rode wielen en loopvlakken 

van Rubbermaid garanderen een vlot en 
stil gebruik. 

Rubbermaid HYGEN™
Schoonmaakkar met hoge veiligheid
Een veilige oplossing voor het schoonmaken in gezondheidsinstellingen.

■■ Ontworpen voor gebruik met alle Rubbermaid HYGEN™-microvezelproducten.
■■ Afsluitbare deuren, afsluitbare veiligheidsklep en vuilnisdeksel.
■■ Rubberen materiaalgrepen vooraan en achteraan.
■■ Met 2 geruisloze zwenkwielen en 2 vaste wielen.
■■ Inclusief twee verwijderbare ontsmettingsvakken van 9 l (FG9T8200YEL). 
■■ Roestvrije, makkelijk schoon te maken constructie in aluminium en kunststof.
■■ Comfortabele handgrepen voor een uitstekende wendbaarheid, inclusief houder 

voor veger /stofzuiger.
■■ Haken voor tot vier waarschuwingsborden.
■■ Geschikt voor maximaal twee microvezelemmer (FGQ95088).
■■ Beschikt over een zak met grote capaciteit van 128 l (FG9T8000YEL).
■■ Zie pagina 80-81 voor accessoires.

2 HAKEN
Voor een Brute-container 
of waarschuwingsborden 

(4 stuks).

STEELKLEMMEN VOOR ALLE FORMATEN
Nieuw systeem om mop en steel aan de kar te 
bevestigen.

Afsluitbare deurkit
■■ Optionele afsluitbare 

kastdeurkit (FG9T8500) 
voor extra veiligheid

Veilige opberging van 
mop en steel

■■ Innovatieve rubberen 
steelklemmen houden stelen 
vast op elke positie.

Schoonmaakkar met hoge capaciteit
Flexibele opslagoplossingen met hoge capaciteit en 
overzichtelijke presentatie van het schoonmaakmateriaal.

■■ Dankzij de steelklemmen blijven de stelen rechtstaan.
■■ Inclusief twee verwijderbare ontsmettingsvakken van 9 l (FG9T8200YEL). 
■■ Roestvrije, makkelijk schoon te maken constructie in aluminium en 

versterkte kunststof.
■■ Comfortabele handgrepen voor een uitstekende wendbaarheid.
■■ Haken voor tot vier waarschuwingsborden.
■■ Met 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen.
■■ Beschikt over een zak (FG9T8000YEL). met grote capaciteit (128 l).
■■ Lock & go-sluiting voor WaveBrake of pedaalwringemmer.
■■ Zie pagina 80-81 voor accessoires.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9T7500 BLA Schoonmaakkar voor zorginstellingen Polypropyleen/aluminium 122.5 x 55.9 x 135.9 cm 1

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9T7200 BLA Kar met grote capaciteit Polypropyleen/aluminium 126.4 x 55.9 x 111.8 cm 1

SCHOONMAAK:  Schoonmaakkarren
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1805985

1860740

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
1860740 Schoonmaakwagen met zak (4 zwenkwielen) Polypropyleen 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1
1805985 Schoonmaakwagen (2 vaste wielen/2 zwenkwielen) Polypropyleen 116,8 x 55,2 x 97,5 cm 1

FG9T9200BLA-kar met 
driedubbele capaciteit met 

drie FG9T8000YEL-vinylzak-
ken met grote capaciteit.

FG9T9200BLA-kar met driedubbele capaciteit, weergegeven met optionele FG9T9300-
recyclingzakken en Lobby Pro® Deluxe rechtstaande veger en blik (FG253300).

FG9T8901-afvalzakhouder voor 
een verdere opdeling binnenin 

elke vinylzak. Geschikt voor alle 
FG9T7200-karren.

FG9T9300-recyclingzakken met  
universeel recyclingsymbool.

Ook verkrijgbaar - Zwarte 
canvaszak (pvc-gevoerd). Zie 

pagina's 80-81 voor accessoires.

Flexibele opbergmogelijkheden.
Producten en voorraden 

kunnen georganiseerd 
opgeborgen worden dankzij 
de verwijderbare caddy's en 

andere accessoires (afzonderlijk 
verkrijgbaar).

VERZONKEN OPBERGRUIMTE
Grote, open opbergruimte onder middelste zak.

VINYLZAK MET GROTE CAPACITEIT
Met PVC-gevoerde, lekvrije vinylzakken tot 128 l, die niet 
zo vaak hoeven te worden geleegd, wat de productiviteit 
verhoogt. Met ritsopening aan de voorzijde voor eenvoudige 
verwijdering van afval. (zakken worden apart verkocht).

COMFORTABELE HANDGREPEN 
Het verbeterde design zorgt voor extra manoeuvreerbaarheid en comfort.

BEVESTIGING VAN STELEN
Met de rubberen materiaalgrepen vooraan en achteraan blijven de stelen 
rechtstaan.

Kar met driedubbele capaciteit
Een maximale productiviteit en minder loonkosten met de 
kar met driedubbele capaciteit. Met deze kar kunt u zonder 
al te veel kosten op efficiënte wijze meerdere afvalstromen 
gescheiden inzamelen. Aanpasbare opties voor recycling en 
milieuvriendelijke reiniging.

■■ De hogecapaciteitszakken met rits kunnen tot 128 l afval aan, zijn 
verkrijgbaar in rood, groen en blauw met universele recyclingsymbolen 
en in geel voor algemeen afval (zakken worden afzonderlijk verkocht).

■■ Dankzij de rubberen materiaalgrepen blijven de stelen rechtstaan.
■■ Roestvrije, makkelijk schoon te maken constructie in aluminium en 

versterkte kunststof.
■■ Met 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen.

Schoonmaakwagen 1860740

■■ Glad, eenvoudig te reinigen oppervlak.
■■ Inclusief gele zak met rits (92 l) voor het eenvoudig verwijderen van afval 

(FG618300YEL)..
■■ 4 zwenkwielen (10,2 cm)
■■ Optioneel afsluitbaar compartiment (FG618100) om de schoonmaakmiddelen veilig weg 

te bergen.
■■ Het platform vooraan biedt plaats aan een dubbele emmer (R015111), een enkele 

emmer of een Brute-container van 121 l (FG263200).
■■ Opslagcompartiment in het deksel voor producten of accessoires.
■■ Zie pagina 80-81 voor optionele accessoires.

Schoonmaakwagen 1805985

■■ Dezelfde configuratie als de Schoonmaakwagen 1860740, maar met 2 vaste wielen 
achteraan (20,1 cm) en 2 zwenkwielen (10,2 cm) vooraan.

Te combineren met accessoires zoals veiligheidscompartiment 
en afvaldeksels voor meer veiligheid. Zie pagina 80-81 voor 
accessoires. Kunnen vervangen worden door 4 vergrendelbare zwenkwielen. 

Zie pagina 80-81 voor accessoires.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG9T9200 BLA Schoonmaakkar met driedubbele capaciteit Polypropyleen 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1
FG9T93010000 Recyclingzak met universeel recyclingsymbool – Set met 3 kleuren Vinyl 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3
FG9T9300 Recyclingzak met universeel recyclingsymbool Vinyl 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3
FG9T8000 YEL Vinylzak met grote capaciteit Vinyl 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 128 l 3

SCHOONMAAK:  SchoonmaakkarrenSCHOONMAAK:  Schoonmaakkarren
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FG9T7400BLA FG9T7200BLA FG9T7500BLA

FG9T9200BLA1860740 FG618100YEL

ACCESSOIRES GESCHIKT VOOR R050459 R050457 FG9T7200BLA FG9T7400BLA FG9T7500BLA FG9T9200BLA

FG354000 Slim Jim-container ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG263200 Brute 120 l ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R001391 Dubbele zakhouder ✓ ✓

FG617900BLA Afvaldeksel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG618300YEL Vinylzak ✓ ✓

FG9T8000YEL Vinylzak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8100BLA Compacte stoffen zak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8200 Spoelemmers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T83010000 Kleurgecodeerde emmers, set met 4 kleuren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8400YEL Opbergemmers ✓ ✓ ✓

FG9T8500BLA Afsluitbare deuren ✓ ✓ ✓

FG9T8600BLA Veiligheidscompartiment ✓ ✓ ✓ ✓

R050281 Wielenset met remmen ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T89010000 Drievoudige afvalzakhouder ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9000BLA Opberger met stoffen zakken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9101BLA Stoffen net voor linnengoed ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9300RED Recyclingzak voor driedubbele kar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9300GRN Recyclingzak voor driedubbele kar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9300BLUE Recyclingzak voor driedubbele kar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T93010000 Recyclingzakset ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FGU21000WH00 Wasmachinenet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG757888 WaveBrakeTM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R014152 Combo Bravo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R015111 Sani Duo ✓ ✓

FGQ95088 Laademmer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T94M20000 Elastiekkit voor bevestiging grotere accessoiregreep ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG618100YEL Afsluitbare kastdeurkit voor Schoonmaakwagen ✓ ✓

Opties voor schoonmaakkarren

SCHOONMAAK:  Schoonmaakkarren
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FG618300YEL-Vinylzak.

Accessoires voor karren
Een volledig assortiment accessoires om de karren aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

FG9T9301 - Recyclingzakset. R014152 - Combo Bravo. R015111 - Sani Duo.FG757788YEL - WaveBrakeTMFG9T8500BLA - Afsluitbare 
kastdeurkit.

FGU21000WH00 - 
Wasmachinenet.

FG9T9000BLA - Opberger 
met stoffen zakken.

FG9T9101BLA - Stoffen 
net voor linnengoed.

FG9T89010000 - Drievoudige 
afvalzakhouder.

R050281-CAST - Kit 
vergrendelbare wielen.

FG9T8600BLA - 
Veiligheidscompartiment.

FG9T8200YEL - Spoelemmers.FG9T8100BLA - Compacte 
stoffen zak. 

FG9T8400YEL - Opbergemmers.FG9T8000YEL - Vinylzak. FG9T83010000 - Kleurgecodeerde
emmers, set met 4 kleuren.

FG617900BLA - Afvaldeksel 
en opslagcompartiment. 

R001391 - Dubbele zakhouder.FG263200 - Brute (120 l).FG354000 - Slim Jim-container.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Capaciteit Kleur Hoeveelheid
FG263200 GRAY, RED, WHT,■YEL, DGRN Brute 120 l Polyethyleen ø 55.9 x 69.2 cm 121.1 l 6
FG757788 YEL WavebrakeTM Staal/Polypropyleen
FG757888 BLUE, GRN, RED WavebrakeTM Staal/Polypropyleen 51.1 x 39.9 x 92.7 cm 33 l 1
R014153-2-4-5 Combo Bravo Polyethyleen 25 l 1
R015111 Sani Duo Polypropyleen 2 x 18 l 1
FGQ95088 YEL Laademmer Polypropyleen 62.8 x 23.2 x 31.0 27 l 3
FG354000 YEL, GRAY, BLA Slim Jim®-container Polyethyleen 50.8 x 27.9 x 76.2 cm 87.1 l 4
R001391 Dubbele zakhouder voor karren. NVT N/A N/A 1
FG617900 BLA Afvaldeksel en opslagcompartiment. Polypropyleen 44.8 x 31.8 x 6 cm 1
FG618300 YEL Vinylzak voor karren. NVT 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 92 l/bag 2
FG9T8000 YEL Vinylzak PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 129 l 2
FG9T8100 BLA Compacte stoffen zak PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 129 l 2
FG9T8200 BLA, YEL Spoelemmers Polypropyleen 19.1 x 35.6 x 20.3 cm 6
FG9T83010000 Kleurgecodeerde emmers, set met 4 kleuren Polypropyleen 19 x 23.5 x 21.6 cm 5 l 1
FG9T8400 YEL Opbergemmers Polypropyleen 27.9 x 44.5 x 35.6 cm 28 l 2
FG9T8500 BLA Set met afsluitbare kastdeuren Polypropyleen/NVT 2.5 x 83.8 x 40.6 cm 1
FG9T8600 BLA Veiligheidscompartiment Polypropyleen/NVT 24.1 x 43.2 x 48.3 cm 1
R050281 Kit vergrendelbare wielen (2) Staal/rubber/NVT 20.3 x 7.6 x 20.3 cm 1
FG9T8901 Drievoudige afvalzakhouder Staal/NVT 31.8 x 7.6 x 0.3 cm 1
FG9T9000 BLA Opberger met stoffen zakken Polyester 66.0 x 50.2 x 3.8 cm 6
FG9T9101 BLA Stoffen net voor linnengoed Polyester/pvc 83.8 x 26.7 x 42.9 cm 6
FG9T9300 RED Recyclingzak voor driedubbele kar PVC 44.4 x 26.7 x 83.8 cm 128.7 l/bag 3
FG9T9300 BLUE Recyclingzak voor driedubbele kar PVC 44.4 x 26.7 x 83.8 cm 128.7 l/bag 3
FG9T9300 GRN Recyclingzak voor driedubbele kar PVC 44.4 x 26.7 x 83.8 cm 128.7 l/bag 3
FG9T9301 Recyclingzakset PVC 44.4 x 26.7 x 83.8 cm 128.7 l/bag 3
FGU21000 WH00 Wasmachinenet NVT 61 x 91.4 cm 12
FG9T94M20000 Elastiekkit voor bevestiging grotere accessoiregreep 2
FG618100 YEL Afsluitbare kastdeurkit voor Schoonmaakwagen Polyethyleen 50.8 x 40.6 x 28.6 cm 1

SCHOONMAAK:  SchoonmaakkarrenSCHOONMAAK:  Schoonmaakkarren
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De schoonmaakverantwoordelijke in een hotel waakt over de goede naam van het hotel. Het is zijn taak om ervoor dat zorgen dat 
gasten een aangenaam verblijf hebben en dat de hygiënenormen nageleefd worden.

De belangrijkste uitdagingen voor de schoonmaakverantwoordelijke zijn veelal: 

■■ Verminderen van de schoonmaaktijd.

■■ Gangen schoon houden tijdens het verrichten van de normale huishoudtaken.

■■ Het gebrek aan beschikbare opslagruimte.

■■ Zorgen voor een nominaal beveiligingsniveau en diefstallen uit hotelkamers voorkomen.

Wist u dit?
Niet elk hotel heeft brede, ruime gangen en grote ruimtes 
waarin met de schoonmaakkar kan worden rondgereden. 
Net daarom heeft Rubbermaid een compacte opvouwbare 
huishoudwagen ontwikkelt die na het dichtvouwen bijna 
30% kleiner is geworden.

Hoe kunt u nog betere 
huishouddiensten leveren aan de 
klanten van uw hotel?

Rubbermaid biedt een uitgebreid assortiment ergonomische 
oplossingen waarmee schoonmakers alle uitdagingen het hoofd 
kunnen bieden:

■■ De wagen met grote capaciteit werd ontworpen voor tot 16 kamers.

■■ Voor kleinere hotels met minder opbergruimte zorgt de compacte opvouwbare 
huishoudwagen voor optimale functionaliteit doordat deze heel wat kleiner 
wordt na het dichtvouwen.

■■ Rubbermaid biedt een keuze uit verschillende ontwerpen en afwerkingen die 
passen bij elk hotelinterieur.

■■ Om diefstal te voorkomen zijn alle karren uitgerust met vergrendelbare kasten en 
beschikt het merendeel van de modellen over vergrendelbare beschermkappen.
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FG619000BLA FG618900BLA FG618900BLA & FG9T0000BLA

Huishoudwagens met hoge capaciteit, 
ontworpen voor grotere hotels.

Volledig uitgerust kunnen ze tot 16 kamers aan.

Ze zijn zowel licht als veelzijdig en uiterst manoeuvreerbaar.  
Dit komt de productiviteit van de housekeeper ten goede  

en helpt overbelasting en kwetsuren te voorkomen.

EXTRA NET VOOR LINNENGOED 
■■ Bevestigd aan het handgreepgedeelte, ideaal 

om bijkomende schone handdoeken/ linnen 
te vervoeren (optioneel).

VASTE GEGOTEN GREPEN
■■ Voor een vlotte mobiliteit in hallen en 

rond hoeken.

GERUISLOZE WIELEN DIE GEEN SPOREN 
ACHTERLATEN

■■ (20 cm), twee blokkeerbare remmen. 
Voor een optimale wendbaarheid op alle 
vloeroppervlakken.

KIT MET AFSLUITBARE DEUREN
■■ Verbergt inhoud voor extra veiligheid.

BESCHERMKAP
■■ Kan worden afgesloten om de 

huishoudproducten en benodigdheden 
verborgen te houden (optioneel).

FG618900 – GROTE 
HUISHOUDWAGEN

Getoond met optionele zak voor 
linnengoed, extra canvas zak voor 
linnengoed en afsluitbare deurkit.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG618900 BLA Grote huishoudwagen Polypropyleen 152.4 x 55.9 x 127 cm 1
FG619000 BLA Middelgrote huishoudwagen Polypropyleen 124.5 x 55.9 x 127 cm 1

SCHOONMAAK:  Huishoudwagens

(Deuren en 
linnengoedzakken
worden apart verkocht -
zie accessoires p. 87)
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FG9T7600BLA FG9T7800BLA FG9T9400BLA

FG9T9400BLA

FG9T7700BLA

FG9T7600BLA 
opbergstand

Compacte huishoudwagens
Ergonomische en lichte huishoudoplossingen.

■■ Grote capaciteit in vergelijking met vloeroppervlak.
■■ Tal van accessoires beschikbaar voor een oplossing op maat. 

FG9T7700BLA Turndown- & Mini-Barassortiment.
Kleine capaciteit: 6 – 8 kamers.

■■ Met afsluitbare deuren en één compacte stoffen zak.
■■ Getoond met optioneel veiligheidscompartiment, afvaldeksel en opbergcompartiment.
■■ Verkrijgbaar met zwarte, afsluitbare deuren.

FG9T7600BLA Compacte opvouwbare huishoudwagen.
Middelgrote capaciteit: 10 – 12 kamers.

■■ 28% compacter wanneer opgevouwen.
■■ Met afsluitbare deuren aan beide zijden.
■■ Eén compacte zak met rits voor intensief gebruik, met waterdichte PVC-voering.
■■ Zwenkwielen en 2 vaste wielen voor een uitstekende wendbaarheid.

FG9T7800BLA Wagen met hoge veiligheid.
■■ Met afsluitbare veiligheidsklep en deuren, toegang aan beide zijden van de wagen.
■■ Twee compacte stoffen zakken met rits voor intensief gebruik, met waterdichte  

PVC-voering.

FG9T9400BLA Luxueuze wagens met zijpanelen.
Huishoudwagens met functies en uitstraling van topniveau.

■■ Stijlvol kleurenschema in zwart en mahoniehout.
■■ Bestand tegen chemicaliën en water.
■■ Grote capaciteit in vergelijking met vloeroppervlak; slechts 56 cm breed.
■■ Geruisloze wielen met kogellagers.
■■ Verbeterde sloten voor beide deuren.

SCHOONMAAK:  Huishoudwagens

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9T7700 BLA Compacte Turndown-huishoudwagen Polypropyleen/aluminium 97.2 x 55.9 x 111.8 cm 1
FG9T9400 BLA Compacte huishoudwagen met luxueuze zijpanelen Polypropyleen/aluminium 97.2 x 55.9 x 111.1 cm 1
FG9T7600 BLA Compacte opvouwbare huishoudwagen Polypropyleen/aluminium 131.4 x 55.8 x 111.8 cm 1
FG9T7800 BLA Huishoudwagen met hoge veiligheid Polypropyleen/aluminium 131.4 x 55.9 x 135.9 cm 1
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300L
1871644 + 1871646

2 x 150L 
1871644 + 2 x1871645

150L 
1871643 + 
1871645

FG9T8901BLA
Drievoudige afvalzakhouder 

Vul uw Linnenbeheersysteem 
aan met de FG630000BLA/

FG635000BLA 
hoogwaardige Step-

Onlinnenmand (zie pagina 
22).

Ophalen van linnengoed
Plaats voor maximaal drie zwarte stoffen linnengoedzakken, voor een mooi 
ogende en doeltreffende ophaling en indeling van het linnen. Elke zak kan tot 
128 l linnen bevatten.

FG9T9200BLA Linnenkar met driedubbele capaciteit.
Maximale capaciteit in vergelijking met vloeroppervlak.

■■ Elke zak met rits kan tot 128 l bevatten (zakken worden afzonderlijk verkocht).
■■ Roestvrije, makkelijk schoon te maken constructie in aluminium en versterkte kunststof.
■■ Comfortabele handgrepen voor een uitstekende wendbaarheid.
■■ Met 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen.

BEVESTIGING VAN STELEN
■■ Met de rubberen materiaalgrepen vooraan en 

achteraan blijven de stelen rechtstaan.

COMFORTABELE HANDGREPEN 
■■ Het verbeterde design zorgt voor extra 

manoeuvreerbaarheid en comfort.

STOFFEN ZAK MET GROTE CAPACITEIT
■■ De stoffen zakken kunnen tot 128 l bevatten 

en hoeven dus niet zo vaak te worden 
geleegd. Met ritsopening aan de voorzijde 
voor eenvoudige verwijdering van vuil linnen. 
(zakken worden apart verkocht). 

X-Carts
Nieuwe reeks vouwwagens die zijn ontworpen en getest voor 
betrouwbare prestaties en een lange levensduur!

■■ Efficiënte opslag dankzij opvouwbaar frame dat tot 75% kleiner wordt.
■■ Compact, lichtgewicht ontwerp voor uitstekende wendbaarheid.
■■ Duurzame vinylzak met grote capaciteit (100 kg) is berekend op grote 

ladingen; eenvoudig schoon te maken.
■■ Onopvallende kleur en stille werking voor beter imago.
■■ Configuratie voor het sorteren van 2 afvalstromen, voorzien van gekleurde 

strepen om kruisbesmetting te vermijden.
■■ Frames en zakken worden apart verkocht.
■■ Dankzij de optionele organiser met vakken (FG9T9000BLA) zijn 

schoonmaakproducten en voorraden altijd binnen handbereik voor grotere 
productiviteit.

NIEUW!

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9T9200 BLA Kar met driedubbele capaciteit Polypropyleen/aluminium 131.4 x 55.9 x 111.8 cm 1

TOT 75% RUIMTEBESPARING!

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen (open) Afmetingen (dicht) Capaciteit Kleur Hoeveelheid
1871643 X-Cart-frame 150 l Gepoedercoat staal 51.6 x 61.3 x 83.9 cm 39 x 56.9 x 69.3 cm 150L 1
1871644 X-Cart-frame 300 l Gepoedercoat staal 88.9 x 61.3 x 83.9 cm 78 x 56.9 x 69.3 cm 300L 1
1871645 Zwarte zak voor X-Cart 150 l Vinyl 39 x 56.9 x 69.3 cm N/A N/A 1
1871646 Zwarte zak voor X-Cart 300 l Vinyl 78 x 56.9 x 69.3 cm N/A N/A 1

REINIGEN: ophalen van linnengoed en X-CartsSCHOONMAAK:  Huishoudwagens

300 l met organiser met vakken 
1871644 +1871646 + FG9T9000BLA
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FG619000BLAFG618900BLA FG9T7700BLA

FG9T7600BLA FG9T7800BLA FG9T9400BLA

ACCESSORIES GESCHIKT VOOR FG618900 FG619000 FG9T7700 FG9T7600 FG9T7800 FG9T9400

FG619300BRN Vinyl vervangzak met rits  
aan zijkant

✓ ✓

FG619700BLA 2 afsluitbare deuren ✓ ✓

FG619900BLA Materiaallade met slot ✓ ✓

FG9T0000BLA Beschermkap ✓ ✓

FG9T9000BLA Opberger met stoffen zakken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T9101BLA Stoffen net voor linnengoed ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8400YEL Opbergemmers ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8200BLA Spoelemmers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T94M20000 Elastiekkit voor bevestiging grotere  
accessoiregreep

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T89010000 Drievoudige afvalzakhouder ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8500BLA Afsluitbare kastkit ✓ ✓ ✓ ✓

FG354000BLA Slim Jim ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FG617900BLA Afvaldeksel en opslagcompartiment. ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8000YEL - 
FG9T9300

Vinylzak ✓ ✓ ✓ ✓

FG9T8600BLA Veiligheidscompartiment ✓ ✓ ✓ ✓

Opties voor huishoudwagens

SCHOONMAAK:  Huishoudwagens

(Deuren en 
linnengoedzakken
worden apart verkocht -
zie accessoires p. 87)
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FG9T9400BLA

FG9T7700BLA

FG9T7600BLA

FG618900BLA

FG619000BLA

FG619000

Accessoires voor wagens
Een volledig assortiment accessoires om de wagens aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

FG9T8600BLA - 
Veiligheidscompartiment 

met rolsluiting bovenaan.

FG9T8400YEL - 
Opbergemmers.

FG617900BLA 
- Afvaldeksel en 

opslagcompartiment. 

FG9T9101BLA - 
Stoffen net voor 

linnengoed.

FG9T9000BLA - 
Opberger met 9 

stoffen zakken

FG9T8200BLA - 
Spoelemmers.

FG354000 - Slim 
Jim®-afvalcontainer.

FG9T89010000 
- Drievoudige 

afvalzakhouder.

FG9T8000YEL - 
Vinylzak.

FG9T8500BLA/96 
- Afsluitbare 
kastdeurkit.

FG9T8100BLA - Stoffen 
vervangzak met hoge 

capaciteit.

FG619500BLA - Verstelbare 
legplankkit.

FG619900BLA - 
Materiaallade met slot.

FG9T0100 - 
Afvaldeksel.

FG619300BRN - Vinyl 
vervangzak met rits aan 

zijkant.

FG619700BLA - 
Afsluitbare deurkit.

FG9T0000BLA - 
Beschermkap.

Compacte en Turndown-assortimenten

Omvat:
FG9T8100 - Stoffen vervangzak 
         met hoge capaciteit 
FG9T8200BLA - Schoonmaakvakken - 9 l
FG9T8600BLA - Veiligheidscompartiment
FG9T8500 -  Afsluitbare kastkit zwart 

of
FG9T9600 -  Afsluitbare deurkit in 

namaakhout

HOGE VEILIGHEID

Omvat:
FG9T8100 - Stoffen vervangzak
         met hoge capaciteit
FG9T8200BLA - Schoonmaakvakken - 9 l
FG9T8500 - Afsluitbare kastkit zwart
                   of
FG9T9600 -  Afsluitbare deurkit in 

namaakhout

TURNDOWN

Omvat:
FG9T8100 - Stoffen vervangzak 
         met hoge capaciteit
FG9T8200BLA - Schoonmaakvakken - 9 l  
FG9T8500 - Afsluitbare kastkit

COMPACT OPVOUWBAAR

MIDDELGROOT FORMAAT

Omvat:
FG619300BRN - Vinylzak
FG6190L1 - Bumpers
FG6189L3 - Stofzuigerhouder
FG9T94M20000 - Elastiekkit
FG619500BLA - Verstelbare 
legplankkit

GROOT FORMAAT

Omvat:
FG619300BRN - Vinylzak
FG6190L1 - Bumpers
FG6189L3 - Stofzuigerhouder
FG9T94M20000 - Elastiekkit
FG619500BLA - Verstelbare 

legplankkit
FG619600BLA - 
Onderbouwschap

FG9T9101BLA - 
Stoffen net voor 

linnengoed.

SCHOONMAAK:  Huishoudwagens SCHOONMAAK:  Huishoudwagens

Ref Kleurcode Description Material Dimensions Colour Pack
FG619300 BRN Vinyl vervangzak met zijopening met rits Vinyl 26.7 x 43.2 x 83.8 cm 6
FG619700 BLA 2 afsluitbare deuren NVT (1 door) 43 x 77 cm 1
FG619900 BLA, BRN Materiaallade met slot NVT Depth: 7.5 cm 1
FG9T0000 BLA, PLAT Beschermkap voor huishoudwagen NVT 80.3 x 51.7 x 44.4 cm 1
FG9T9000 BLA Opberger met stoffen zakken Polyester 66.0 x 50.2 x 3.8 cm 6
FG9T9101 BLA Stoffen net voor linnengoed Polyester 83.8 x 26.7 x 42.9 cm 6
FG9T8400 YEL Opbergemmers Polypropyleen 27.9 x 44.5 x 35.6 cm 2
FG9T8200 BLA, YEL Spoelemmers Polypropyleen 191.1 x 35.6 x 20.3 cm 6
FG9T94M20000 Elastiekkit voor bevestiging grotere accessoiregreep
FG9T89010000 Drievoudige afvalzakhouder Staal 31.8 x 7.6 x 0.3 cm 1
FG9T8500 BLA Afsluitbare kastkit Polypropyleen 2.5 x 83.8 x 40.6 cm 1
FG354000 GRAY, YEL, BLA,■BLUE Slim Jim Polyethyleen 50.8 x 27.9 x 76.2 cm 4
FG617900 BLA Afvaldeksel en opslagcompartiment. Polypropyleen 44.8 x 31.8 x 6.0 cm 1
FG9T8000 YEL Vinylzak PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 2
FG618300 YEL Vinyl vervangzak N/A 43.8 x 26.7 x 77.5 cm 2
FG9T8600 BLA Veiligheidscompartiment Polypropyleen 24.1 x 43.2 x 48.3 cm 1
FG9T8100 BLA Compacte stoffen zak PVC 83.8 x 26.7 x 44.5 cm 2
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FG199200GRAY

FG703504WHT

R001547

R001537 R001534

Wandrek
Verbeter uw productiviteit en efficiëntie met een betere 
opslag van en toegang tot materiaal.

■■ S-haken voor stelen van 1,6 tot 3,2 cm diameter.
■■ De grote dubbele haken maken het gereedschap goed bereikbaar.
■■ Cliphouder voor notities en instructies.

Brute®-randdrager
Efficiënt en georganiseerd systeem voor veel gebruikte 
schoonmaakartikelen.

■■ Past op de standaard Brute®-container FG264300 (167 l).
■■ Snap-onclips om de Caddy op de Brute® te bevestigen.
■■ Geïntegreerde zakhouder voor de Rubbermaid Polyliner®-zakken.

Safti-Grip®-badmat
Ideaal voor douchecabine of bad

■■ Onderzijde voorzien van zuignapjes.  
Blijft perfect zitten.

* Artikel niet op voorraad

Ref Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
R001532 Handschrobber Polypropyleen 26,0 x 9,5 cm 10
R001534 Steelschrobber Polypropyleen 26,0 x 9,5 cm 10
R001537 Wisdoekhouder voor droge wisdoeken Polypropyleen 10,5 x 53,0 cm 10
R001547 Saniflex-wisdoekhouder Polypropyleen 10,5 x 53,0 cm 10
R001531 Steel Aluminium ø 2,35 x 139,0 cm 25

Houders, hand- en steelschrobbers/
accessoires

■■ R001532-handschrobber om vlekken op vloeren te verwijderen  
en zelfs in moeilijk te bereiken hoeken te reinigen.

■■ R001534-schrobber voor gebruik met stelen.
■■ R001537 Wisdoekhouder voor droge wisdoeken.
■■ R001547 Saniflex-wisdoekhouder.
■■ Voor gebruik met R001531 aluminium steel.

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG703504 WHT Safti-Grip®-badmat Rubber 35.6 x 57.2 cm 4

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG9W8700* YEL Brute®-randdrager Polypropyleen 82.5 x 67.3 x 17.1 cm 1

Ref Kleurcode Beschrijving Materiaal Afmetingen Kleur Hoeveelheid
FG199200 GRAY Wandrek Polypropyleen 47.5 x 8.3 cm 6

SCHOONMAAK: Accessories


