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SPRINT   •  MYCIE PODŁOGI    

Uchwyt do mopa płaskiego nowej generacji Sprint V gwarantuje 
Państwu podwójną oszczędność czasu podczas codziennych prac. 
Personel przygotuje mopa szybciej niż dotąd, bo dzięki kształtowi V 
uchwyt wsuwa się bez problemu do kieszeni mopa. Kolejna zaleta: 
brak szkolenia dla nowego personelu! Biorąc również pod uwagę 
rosnący metraż czyszczonego budynku, uchwyt jest wyjątkowo 
lekki i zwrotny oraz umożliwia nieprzerwane mycie również na 
nierównych powierzchniach.

Poza tym dzięki uchwytowi Sprint V inwestują Państwo w zdrowe plecy 
swoich pracowników. Uchwyt otwiera się przyciskiem ręcznym w wypro-
stowanej pozycji, co umożliwia zdjęcie mopa bez problemu i w higienicz-
ny sposób. Nie ma potrzeby schylania się po zabrudzonego mopa! 

Oczywiście można również polegać na rezultatach czyszczenia mo-
pem Sprint V. Zoptymalizowana powierzchnia przylegania uchwytu 
dba o równomierne czyszczenie i bardzo dobre zbieranie zabrudzeń.  

Uchwyt Sprint V można połączyć z wszechstronnym i trwałym 
mopem płaskim Sprint fi rmy VERMOP oraz kijem teleskopowym 
Scandic zapewniającym odpowiednią wysokość roboczą.

 SYSTEM SPRINT 
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Proste mocowanie
Proste wprowadzenie uchwytu w kieszeń mopa dzięki kształtowi V 

Ergonomiczna praca
Otwieranie uchwytu przyciskiem ręcznym i zdejmowanie mopa w 
wyprostowanej pozycji

Higieniczny
Nie ma konieczności dotykania zabrudzonego mopa podczas zdejmowania 

Wydajny rezultat czyszczenia 
Optymalna powierzchnia przylegania uchwytu zapewnia bardzo dobre 
zbieranie zabrudzeń

Szybkie prace, oszczędzające siły
Wyjątkowo zwrotny i lekko prowadzony uchwyt

 MYCIE PODŁOGI     •  SPRINT 

INDIVIDUAL

 Obszar zastosowania 

 Miejsce montażu 

 Metody 

 NA PIERWSZY RZUT OKA 

 F1 prasa płaska • Prasa pionowa VK 4 • Wanienka 
dezynfekcyjna • Pre-Wash • Sitko dozujące • Mycie na sucho • 
Metoda spryskiwania • Metoda polewania 

•  Codzienne sprzątanie 
•  Mycie dezynfekcyjne 
•  Mycie na mokro 
•  Silnie zabrudzenie 

 Szpital / Zakład opiekuńczy • Szkoła / Przedszkole • Biuro / 
Zarządzanie • Przemysł 

 Indywidualny kolorowy nadruk mopa, np. 
z logo klienta, możliwy do połączenia z 
kontrastującą kolorystycznie lamówką. 

 Istnieje możliwość wszycia do mopów 
etykiet RFID w ramach systemu kontroli 
MopLog Medi-Tex Controlsystem. 
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Centrum uwagi: ergonomia i zdrowe plecy
Przeciętny personel czyszczący schyla się w ciągu roku ok. 4 000 razy, aby wziąć z podłogi użytego mopa. Równocześnie bóle pleców są 
jedną z przyczyn lekarskich zwolnień z pracy. Są one przyczyną 7% wszystkich nieobecności w pracy.* Dlatego fi rma VERMOP podczas 
projektowania urządzeń czyszczących zwraca szczególną uwagę na zastosowania uwzględniające zdrowie pleców.
Z uchwytem Sprint V mogą Państwo zoptymalizować warunki robocze swoich pracowników! Uchwyt otwiera się przyciskiem ręcznym w 
wyprostowanej pozycji, a użytego mopa zdejmuje bez schylania się. 
*Źródło: Robert Koch-Institut (Hrsg) (2012) bóle pleców. Sprawozdanie służby zdrowia Niemiec. Zeszyt 53. RKI, Berlin

Bardzo dobre wyniki 
czyszczenia 
Powierzchnia przylegania uchwytu jest zopty-
malizowana w celu zapewnienia równomierne-
go mycia i skutecznego usuwania zabrudzeń.

Higieniczny
Zabrudzony mop można zdjąć bez 
dotykania.

Wstępne czyszczenie na sucho 
za pomocą ściereczki
W trakcie wstępnego czyszczenia mającego na 
celu usunięcie luźno zalegających zabrudzeń 
na uchwyt można założyć ściereczki z włókniny 
i zamocować je klipsami do ściereczek.

SPRINT   •  MYCIE PODŁOGI    
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Wygodne mocowanie
Dzięki równoramiennemu uchwytowi mop mocuje się w prosty i szybki sposób.

Oszczędność siły
W połączeniu z kijem teleskopowym Scandic z 
ruchomą kulką uchwyt prowadzi się po podłodze przy 
minimalnym nakładzie siły.

Zwrotny i szybki
Dzięki wyjątkowo ruchomemu przegubowi i 
niewielkiej wadze uchwyt pokonuje bez problemu 
wszystkie przeszkody. 

MYCIE PODŁOGI  • SPRINT
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Odpowiedni do wszystkich metod czyszczenia
Uchwyt Sprint V można stosować we wszystkich metodach czyszczenia. Optymalnie nada-
je się do pracy ze wstępnie preparowanymi mopami i do zamocowania bezpośrednio po 
wyjęciu z kuwety.

 MYCIE PODŁOGI     •  SPRINT 

Sprint V Uchwyt

Kij teleskopowy Scandic Kij teleskopowy

Sprint V Klips
 Nazwa  Nr art. 

40 cm, żółty 0049

50 cm, żółty 0059

 opak. : 10

 Nazwa  Nr art. 

z ruchomą kulką, żółty 8903

 opak. : 5  |  Wymiar: 1000 – 1700 mm, ø 23,5 mm  |  Sprint V / 
Twixter / Twix / Scandic Duo

 Nazwa  Nr art. 

żółty 8923

 opak. : 10  |  Wymiar: 900 – 1650 mm, ø 23,5 mm

 Nazwa  Nr art. 

Zestaw, żółty 882705

 opak. : 1  |  Zastosowanie: Czyszczenie za pomocą ściereczek

KIJE

UCHWYT
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