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Jesteśmy marką dla profesjonalistów,
którzy stawiają na doskonałą jakość.
Firma Mopptex postrzega siebie przede wszystkim jako producenta markowych nakładek do ścierania, ściereczek
z mikrowkłókna ze spersonalizowanym etykietami oraz innych elementów do ścierania, wykonanych z tkaniny,
dopasowanych do najróżniejszych urządzeń i w najrozmaitszych wersjach.
Stawiamy na jakość i zrównoważony rozwój! Dzięki temu, że produkcję własną prowadzimy w Europie, jesteśmy w stanie
bardzo szybko i profesjonalnie obsługiwać naszych klientów, zapewniając im doskonałą jakość i indywidualne podejście.
Jakość naszych produktów oraz usługi oferowane przez naszą firmę są skrojone na miarę potrzeb profesjonalnych
użytkowników wytwarzanych przez nas artykułów. Zindywidualizowane projekty i rozwiązania umacniają pozycję
naszej firmy wśród szczególnie przez nas cenionych klientów.Dzięki naszemu wyposażeniu technicznemu oraz
kompetencjom zawodowym możemy służyć Państwu, zarówno w przypadku innowacyjnych projektów, jak i opracowywać produkty niskobudżetowe. Ponadto oferujemy naszym klientom różne rozwiązania logistyczne, umożliwiając tym samym realizację różnych strategii dystrybucji.
Mogą Państwo nie tylko skorzystać z indywidualnych rozwiązań, ale także polegać na standardowym asortymencie dostosowanym do potrzeb, który odpowiada wymaganiom rynku i jest u nas stale dostępny w ramach rezerw
produktowych!
Nasze produkty są dostarczane w wersji neutralnej lub, na życzenie klienta, jako produkty marki własnej.

Najnowocześniejszy
park maszynowy
Centrala główna w Austrii i nasz oddział w Polsce zatrudniają
łącznie ok. 250 pracowników, a powierzchnia łączna budynków
administracyjnych, magazynów i strefy produkcyjnej wynosi ok.
16.000 m².
Tym samym jesteśmy wiodącym producentem w Europie Środkowej, szczególnie jeśli chodzi o tkaniny do wycierania, ściereczki
z mikrofibry i nakładki do mycia powierzchni płaskich stosowane
w przemyśle, wśród profesjonalistów i na rynku konsumenckim.
Nasz park maszynowy należy do najnowocześniejszych i
najbardziej wydajnych.
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Wkłady czyszczące do mopów
			
Wyselekcjonowane najbardziej
odpowiednie najdelikatniejsze włókna
dobrane do każdego produktu w
zależności od jego zastosowania.

Dokładne i solidne mocowanie
części dodatkowych, takich
jak elementy pasmanteryjne,
wkładki itp.

Grubość materiału dobierana starannie
zgodnie z danym zastosowaniem oraz
wykonanie z przędzy high tech

Wkład do mopaz mikrowłókna
Wkład do mopa na rzep
Wkład do mopa do dezynfekcji
Bawełniany wkład do mopa | Wkład do mopa do ścierania na mokro
Wkład do mopa z mieszanki włókien
Wkład do mopa płaskiego

SINCE

1997

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

N

MADE I

MADE I

N

Biały, utramikrowłókno

G

ER

Nr art. 40 cm:		 100101
Nr art. 50 cm: 		 100102

M ANY

A

US

Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, z białego mikropluszu,
do powierzchni gładkich, długie włosie.

T RIA

N

MADE I

US

A

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na
sucho i na mokro.
Gładkie podłogi kamienne, gładkie płytki, gres, marmur, parkiet, laminat i in.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

YEA RS

T RIA

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

1997

2

0

Wkład do mopa z mikrowłókna PROFESSIONAL

N

MADE I

G

ER

Nr art. 40 cm: 100114
Nr art. 50 cm: 		 100116

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

M ANY

Produkt zalecany
do użytku w
szpitalach

Produkt zalecany
do użytku w hotelach,
restauracjach, kawiarniach

A

T RIA

N

MADE I

Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, z białego mikropluszu, do
powierzchni gładkich, długie włosie.

A

US

Zakres użycia:
Szczególnie dobrze sprawdza się na takich podłożach jak:
podłogi kamienne, płytki, gres, marmur, parkiet, drewno, laminat; do sprzątania
końcowego po remontach
Polecany na płaskie powierzchnie oraz na lekkie nierówności, przy małym lub
średnim zabrudzeniu. Idealny do czyszczenia serwisowego.

T RIA

CHŁONNOŚC
DO

MAKSYMALNY

50 m²

750 ml

ZASIĘG!

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

NOWOŚĆ: Wkład do mopa z mikrowłókna DUO PREMIUM

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

Niebieski w pasy i biały

Podział kolorystyczny

Kolor							
Niebieski w pasy
Biały 						

Nr art. 40 cm
Nr art. 50 cm
110101				 110102
110103				 110104
110107				 110108
110105				 110106
100193				 100194

Zakres użycia:
W przemyśle, do utrzymania higieny, do powierzchni standardowych,
do czyszczenia uniwersalnego i serwisowego
Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Nr art. 40 cm		
100347				
100345				

Nr art. 50 cm
100348
100346

Cechy:
Dwie nakładki do mycia powierzchni płaskich w jednym!
Z białego mikropluszu PREMIUM z długim włosiem, do powierzchni gładkich.
Nasz wkład do mopa z mikrowłókna DUO idealnie pasuje do każdego stelaża
dostępnego w sprzedaży. Dzięki unikatowej konstrukcji wkładu do mopa nie ma
potrzeby zakupu specjalnych, dodatkowych stelaży. Wkład ponadto cechuje się
ogromną chłonnością, a tym samym umożliwia czyszczenie jeszcze większych
powierzchni. Niezwykle wydajna, stabilna, trwała nakładka do ścierania.

Cechy:
Kolory produktu oznaczają
dany zakres zastosowania przemysłowego
i higienicznego. Kolory pomagają również w wizualnym odróżnieniu produktów
oraz w dokonaniu wyboru. Wykonane z bardzo cienkiej przędzy klasy premium.
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MADE I

US

Nasz superprofesjonalny wkład do mopa w rewelacyjnej cenie!

Zastosowanie: 							
Pranie: 								
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 					

Cechy szczególne:
• Czyszczenie powierzchni o maksymalnych wymiarach 50 m² przy użyciu
tylko jednego wkładu.
• Bardzo duża chłonność.
• Równomierne rozprowadzanie wody od pierwszego do ostatniego metra
kwadratowego powierzchni.
• Wszystko to bez dodatkowej włókniny lub usztywnień = maksymalne
wykorzystanie ładowności bębna pralki.

YEA RS

N

Biały, utramikrowłókno

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			
Szary 			

Nr art. 40 cm:		 100370
Nr art. 50 cm: 		 100371

Zakres użycia:
Uniwersalne czyszczenie profesjonalne, dezynfekcja; do stosowania w szkołach,
domach spokojnej starości, placówkach opieki zdrowotnej, w gastronomii
i hotelarstwie,

SINCE

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

NOWOŚĆ: Wkład do mopa z mikrowłókna MOPPTEX AQUAMAX

Wkład do mopa z mikrowłókna

2

0

Made
in
EU

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho i na mokro.
Gładkie podłogi kamienne, gładkie płytki, gres, marmur, parkiet, laminat i inne.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

9

SINC

199

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

ER

N

US

Made
in
EU

Nr art. 40 cm:
Nr art. 50 cm: 		
Nr art. 60 cm: 		
Nr art. 80 cm:

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Niebieski i czerwony, przetykany twardym włosiem

z kieszonkami z poliestru
z kieszonkami z poliestru
z kieszonką z materiału na bazie żywicy melaminowej
z kieszonką z materiału na bazie żywicy melaminowej

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, sanitariaty, toalety, płytki itp.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho.
Gładkie podłogi kamienne, gładkie płytki, gres, marmur, parkiet, laminat i inne.

Made
in
EU

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Made
in
EU

SINCE

SINC

1997

2

0

N

A

N

Czerwony w pasy, miękkie sztywniejsze włosie

ER

T RIA

Nr art. 40 cm: 110111
Nr art. 50 cm: 		 110112

M ANY

US

Cechy:
Łatwość usuwania brudu i doskonałe właściwości ślizgowe.
Powierzchnia o zmodyfikowanej strukturze dzięki zastosowaniu
dłuższego włosia dodatkowo zwiększa poślizg. Produkt idealny do
strukturalnych wykładzin podłogowych oraz do wykładzin szorstkich.

MADE I

US

T RIA

Zakres użycia:
Pomieszczenia sanitarne, toalety, płytki, łazienki, podłogi bezpieczne,
PCW, gres, linoleum itp.
Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 			

Ścieranie na mokro
60 - 90° C
Tak
50 szt.

T RIA

N

US

YEAR

MADE I

A

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

T RIA

MADE I

A

Zakres użycia:
podłogi kamienne, podłogi kaflowe, płytki, gres, marmur, podłogi bezpieczne,
PCW, lastryko

MADE I

A

US

Cechy:
Gęste sztywniejsze włosie w takim samym kolorze jak pozostała część produktu,
znacznie ułatwia zeskrobywanie brudu i sprawia, że ten wyrób ma jeszcze lepsze
właściwości ślizgowe. Niebieskie melanżowe, gęste mikrowłókno i długie włosie
gwarantuje doskonałe zbieranie brudu oraz sprawia, że po praniu ewentualne
pozostałości zanieczyszczeń nie są widoczne.

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

N

M ANY

0

G

ER

G

Nr art. 40 cm:		 100351
Nr art. 50 cm: 		 100352

MADE I

199
2

N

Niebieski melanżowy, przetykany twardym włosiem

MADE I

YEA RS

N

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM ŚLIZGACZ

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Nr art. 40 cm Nr art. 50 cm
100270		 100271
100272			
100273

Cechy:
Paski sztywniejszego włosia doskonale pomagają usuwać brud i sprawiają, że
narzędzie zyskuje znacznie lepszy poślizg. Część wykonana z mikrowłókna
dzięki obecności sztywniejszego włosia doskonale zbiera brud.

Cechy:
100% plusz z mikrowłókna, idealnie nadaje się do ścierania na sucho!
Artykuł jest wykonany ze specjalnego włókna, które doskonale zbiera cząstki
brudu, kurz, nitki itp. Te z kolei można bardzo łatwo wypłukać. Używając tego
wkładu do mopa z łatwością można czyścić duże powierzchnie, korytarze i długie
przejścia, co sprawia, że czyszczenie profesjonalne jeszcze prostsze.

ścieranie na sucho
60° C
Tak, temperatura maks. 60°C
50 szt.

T RIA

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM SANI

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

T RIA

MADE I

A

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Pomarańczowy

10

US

Wkład do mopa z mikrowłókna SUCHY
500511
500512
500510
500520

M ANY

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, podłogi kamienne, płytki,
gres, marmur, drewno, laminat i inne.

Zakres użycia:
podłogi kamienne, płytki, gres, marmur, parkiet, drewno, laminat,
podłogi bezpieczne, PCW
ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Nr art. 50 cm
100106
100106RT

Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, z białego mikropluszu Premium,
z miękkim sztywniejszym włosiem. Lepszy poślizg na lekko chropowatych
powierzchniach, długie włosie.

Cechy:
Wkład PREMIUM zachwyca płynnością ruchów podczas przesuwania mopa
po powierzchni. Doskonal pochłania wodę i brud. Cecha charakterystyczna
tego artykułu to gęsty melanżowy plusz. Oznaczenie kolorystyczne umożliwia
dobór produktu w zależności od zakresu jego zastosowania.
Np. produkt czerwony – do sanitariatów.

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Nr art. 40 cm
100105			
100105RT		

A

Nr art. 40 cm Nr art. 50 cm
100250		 100251
100252			
100253

MADE I

N

Niebieski i czerwony w pasy

G

Niebieski i czerwony melanżowy

N

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

YEAR

Wkład do mopa z mikrowłókna

2

0

MADE I

Produkt zalecany
do użytku w
szpitalach
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SINCE

1997

Wkład do mopa z mikrowłókna LEICHTLÄUFER

N

MADE I

N

Kępki twardszego włosia

G

ER

Nr art. 40 cm: 100103
Nr art. 50 cm: 		 100104

M ANY

A

US

Cechy:
Wkład do mopa z mikrowłókna ma twardsze włosie umieszczone w układzie
rozproszonym oraz doskonałe właściwości ślizgowe a także idealnie odrywa
brud od podłoża dzięki kępkom twardszego włosia poliamidowego.

T RIA

N

A

US

Wkład do mopa z mikrowłókna SPEED
Niebieska tkanina pętelkowa
Nr art. 40 cm: 100202
Nr art. 50 cm: 		 100203
Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, wykonany z niebieskiej tkaniny
pętelkowej, wszyta warstwa włókniny absorbująca wodę, z usztywnieniem
zapewniającym trwałość.

MADE I

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, podłogi kamienne, płytki,
gres, marmur, drewno, laminat i inne.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

YEA RS

Wkład do mopa z mikrowłókna

2

0

MADE I

T RIA

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na mokro,
powierzchnie gładkie
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym

SINCE

1997

2

0

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

N

MADE I

G

ER

Nr art. 40 cm: 100107
Nr art. 50 cm: 		 100108

M ANY

A

US

Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, z białego mikropluszu, z szarym
włosiem, lepszy poślizg na chropowatych powierzchniach, długie włosie.

T RIA

N

A

US

WKŁAD TOP MOP z mikrowłókna
Z frędzlami na obrzeżu
Nr art. 40 cm: 100191
Nr art. 50 cm: 		 100192
Doskonałej jakości wkład do mopa dla profesjonalistów!

MADE I

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, podłogi kamienne, płytki,
gres, marmur, drewno, podłogi bezpieczne, PCW, lastryko i inne.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

MADE I

N

Szary, przetykany włosiem

YEA RS

Cechy:
Produkt z dodatkowymi frędzlami zewnętrznymi z mikrowłókna i z dodatkową
częścią spodnią. Tkanina pętelkowa, szczególnie odporna na środki dezynfekujące!

T RIA

Zakres użycia:
podłogi kamienne, płytki, gres, marmur, parkiet, drewno, laminat, podłogi
bezpieczne, PCW. Polecany na płaskie powierzchnie oraz na lekkie nierówności,
przy małym lub średnim zabrudzeniu. Idealny do czyszczenia serwisowego.

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

SINCE

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym
Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni

1997

2

0

Wkład do mopa z mikrowłókna PREMIUM

N

MADE I

G

ER

Nr art. 40 cm: 100109
Nr art. 50 cm: 		 100110

A

N

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

T RIA

MADE I

US

A

Zakres użycia:
Uniwersalne czyszczenie powierzchni trudnych w pielęgnacji, czyszczenie
profesjonalne, podłogi kamienne, chropowate płytki, gres, marmur, drewno,
podłoga bezpieczna, beton, suchy jastrych, lastryko, PCW i inne.

12

M ANY

US

Cechy:
Uniwersalny wkład do mopa z kieszonkami, z białego mikropluszu, z twardszym
włosiem rozmieszczonym w sposób przypominający kolce, lepszy poślizg na
chropowatych oraz bardzo chropowatych powierzchniach, dzięki właściwościom
ściernym łatwo odrywa brud.

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

MADE I

N

Jeżyk z twardym włosiem

YEA RS

T RIA

Wkład do mopa z mikrowłókna SELECTION
Stelaż standardowy
Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art. 40 cm		
100137 niebieski		
100137 czerwony
100137 żółty		
100137 zielony		

Nr art. 50 cm
100144 niebieski
100144 czerwony
100144 żółty
100144 zielony

Cechy:
Przędza zostaje „związana” w toku specjalnego procesu. Przędza wiązana
składa się z włókien o różnej grubości! Nakładka do ścierania po wypraniu ma
powierzchnię o niezwykle dużej gęstości oraz doskonałe właściwości
czyszczące i ślizgowe.
Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne,
pralnie samoobsługowe
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt./karton

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni
Produkt dostępny
w różnych
kolorach
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SINCE

1997

Wkład do mopa ze sztywnym włosiem SAVE

N

G

ER

Nr art. 40 cm: 100302
Nr art. 50 cm: 100303

M ANY

A

US

Cechy:
Wkład do mopa ze sztywnym włosiem SAVE wykonany jest z wytrzymałego
włosia polipropylenowego i służy do zeskrobywania brudu z podłóg bezpiecznych.

N

US

A

ścieranie na mokro, zeskrobywanie z podłoża
podłogi bezpieczne, gruntowne czyszczenie
60 - 95° C
50 szt.

T RIA

MADE I

Zakres użycia:
szpitale, domy spokojnej starości, łazienki, sanitariaty, antypoślizgowe
podłogi bezpieczne
Zastosowanie:			
Zastosowanie:			
Pranie: 				
Zawartość kartonu:

MADE I

N

Niebieskie sztywne włosie

YEA RS

T RIA

Wkład do mopa z mikrowłókna DESI
Dezynfekcja

Nr art. 40 cm: 100354
Nr art. 50 cm: 		 100355
Cechy:
Poszczególne komponenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić
maksymalną trwałość w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi i detergentami
do dezynfekcji. Zastosowane materiały spełniają najwyższe wymagania związane
z czyszczeniem powierzchni. Ze względu na delikatną strukturę pętelkową
powierzchnia większości takich produktów ma zwiększone właściwości ślizgowe.
Zakres użycia:
podłogi kamienne, podłogi kaflowe, płytki, gres, marmur, podłogi bezpieczne,
PCW i inne.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro, dezynfekowanie
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Produkt odporny na
środki dezynfekujące

Niebieski i czerwony

Nr art. 40 cm
100220		
100222		

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym

Szczególnie
nadaje się
do pralni

Wkład do mopa z mikrowłókna SZENILA
Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Wkład do mopa z mikrowłókna

2

0

MADE I

Nr art. 50 cm
100221
100223

Cechy:
Niezwykła wydajność czyszczenia dzięki doskonałej jakości włóknom.

Wkład z mikrowłókna do mopa na rzep DESI

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, powierzchnie gładkie

Nr art. 40 cm: 100533

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
maksymalna temperatura 60°C
Tak
50 szt.

Dezynfekcja

Cechy:
Poszczególne komponenty zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić
maksymalną trwałość w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi i detergentami
do dezynfekcji. Zastosowane materiały spełniają najwyższe wymagania związane
z czyszczeniem powierzchni. Ze względu na delikatną strukturę pętelkową
powierzchnia większości takich produktów ma zwiększone właściwości ślizgowe.
Zakres użycia:
podłogi kamienne, podłogi kaflowe, płytki, gres, marmur, podłogi bezpieczne,
PCW i inne.

NOWOŚĆ: Jednorazowy wkład do mopa z mikrowłókna FLEXI
Nr art. 40 cm:		 100570
Nr art. 50 cm: 		 100571
Cechy:
Uniwersalny jednorazowy wkład do mopa. Niektóre przepisy dotyczące higieny
mogą zabraniać używania w ramach czyszczenia tekstyliów wielokrotnego użytku.
Także podczas czyszczenia w sytuacjach szczególnych używanie doskonałej
jakości nakładek do ścierania bywa nieopłacalne lub po prostu niehigieniczne.
W takich sytuacjach zaleca się stosowanie wydajnych nakładek jednorazowych.
Dzięki powierzchni o określonej strukturze jednorazowy wkład do mopa FLEXI ma
bardzo dobre właściwości ślizgowe. Ten wydajny jednorazowy wkład do mopa
szczególnie dobrze wchłania ciecze i brud. Do czyszczenia uniwersalnego w szpitalach,
domach spokojnej starości, szkołach, warsztatach lub lokalach gastronomicznych.
Zakres użycia:
Uniwersalne czyszczenie profesjonalne, gładkie podłoża, takie jak podłogi kamienne,
płytki, gres, marmur, parkiet, laminat i in.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				
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ścieranie na mokro
Produkt jednorazowy
Produkt jednorazowy
500 szt.

Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro, dezynfekowanie
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym
Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni
Produkt odporny
na środki
dezynfekujące

Wkłady do mopów z mikrowłókna DESI są całkowicie
odporne na działanie środków dezynfekujących, co
potwierdzają testy długoterminowe w klinikach, gdzie
ta odporność została oceniona jako „bardzo dobra”.
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Bawełniany wkład do mopa PREMIUM

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Nr art. 40 cm: 400100
Nr art. 50 cm: 		 400102

Niebieski i czerwony

Nr art. 30 cm		 Nr art. 40 cm
100527				 100528		
100530			 100531		

Pętelkowy

Nr art. 60 cm
100529 		
100532 		

Cechy:
50% bawełna/50% mieszanka poliestrowa
Pętelkowy, wewnątrz pętelki, na zewnątrz frędzle.

Cechy:
Wkład do mopa do ścierania, 100% mikrowłókna, z rzepem na odwrocie Artykuł jest
wykonany z tkaniny pętelkowej. Dzięki temu ma niezwykłe właściwości ślizgowe
oraz doskonale pochłania brud. Tkanina z rzepem została zaprojektowania specjalnie
do użytku przez profesjonalistów i dostosowana do ich wymagań.
Zakres użycia:
Doskonale nadaje się do ogólnego czyszczenia serwisowego.
Nadaje się do wszystkich typowych powierzchni.
Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Bawełniany wkład do mopa

Wkład do mopa na rzep SPEED

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym
Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.
Szczególnie
nadaje się
do pralni

Szczególnie
nadaje się
do pralni

SINCE

1997

2

0

Wkład z mikrowłókna do mopa na rzep PREMIUM

N

MADE I

G

ER

Nr art. 40 cm: 100518
Nr art. 60 cm: 		 100519

A

N

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

T RIA

MADE I

US

A

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, popularne gładkie podłoża

T RIA

Bawełniany wkład do mopa PROFESSIONAL
Pętelkowy

Nr art. 40 cm: 400136
Nr art. 50 cm: 		 400137
Cechy:
70% bawełna/30% poliester
Pętelkowy, wewnątrz pętelki, na zewnątrz frędzle
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Bawełniany wkład do mopa na rzep PREMIUM

Bawełniany wkład do mopa ECONOMY

Nr art. 40 cm: 400152

Nr art. 40 cm: 400125
Nr art. 50 cm: 		 400126

Tkanina pętelkowa z rzepem na odwrocie

Cechy:
Z rzepem na odwrocie, do stelaża na rzep
Wykonany z doskonałej jakości bawełny PREMIUM, z użyciem świetnej
mieszanki: 50% bawełny, 50% PSU, struktura pętelkowa, wewnątrz pętelki,
na zewnątrz frędzle
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				
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M ANY

US

Cechy:
Wkład do mopa z mikrowłókna, z białego pluszu z długim włosiem i chłonnej tkaniny,
z doskonałej jakości rzepem zapewniającym maksymalną stabilność.

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

MADE I

N

Biały

YEA RS

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Pętelkowy

Cechy:
70% bawełna/30% mieszanka poliestrowa
Korzystna cenowo alternatywa dla naszego bawełnianego wkładu do mopa.
Ten bawełniany wkład do mopa ECONOMY
w rewelacyjnej cenie cechuje nieprawdopodobna jakość.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
60° C
Nie
60 szt.
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Bawełniany wkład do mopa PREMIUM

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			
Szary 			

Nr art. 40 cm: 400115
Nr art. 50 cm: 		 400116

Podział kolorystyczny

Nr art. 40 cm		
400105 niebieski		
400103 czerwony
400103 żółty		
400105 zielony		
400103 szary		

Nr art. 50 cm
400106 niebieski
400104 czerwony
400104 żółty
400106 zielony
400104 szary

Cechy:
Wkład do mopa o strukturze pętelkowej, wykonany z bawełny/poliestru/wiskozy.
Wizualnie mniejsza ilość brudu na produkcie dzięki
kolorystyce włókien, wewnątrz pętelki, na zewnątrz frędzle.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Z taśmą

Nr art.: 400411
Cechy:
Niezwykle duża chłonność.
Nie strzępi się dzięki zastosowaniu taśmy.
Zakres użycia:
Popularne, nierówne oraz mocno zanieczyszczone podłoża.
Ścieranie na mokro
ok. 400 gramów
zalecana temperatura 60°C
30 szt.

Bawełniany WKŁAD DO MOPA DO ŚCIERANIA
NA MOKRO PROFESSIONAL
Z taśmą

Nr art.: 400412
Cechy:
Niezwykle duża chłonność.
Nie strzępi się dzięki zastosowaniu taśmy.
Zakres użycia:
Popularne, nierówne oraz mocno zanieczyszczone podłoża.
Zastosowanie:
Masa:				
Pranie: 				
Zawartość kartonu:

Z przeszyciami

Cechy:
bawełniano-poliestrowy wkład do mopa z przeszyciami,
frędzle otwarte na zewnątrz i wewnątrz
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
ok. 400 gramów
zalecana temperatura 60°C
30 szt.

Bawełniany wkład do mopa BARDZO DŁUGI
Wewnątrz i na zewnątrz frędzle otwarte
Nr art. 60 cm: 		
Nr art. 80 cm:
Nr art. 110 cm:
Nr art. 130 cm:
Nr art. 160 cm:

400107
400110
400130
400131
400132

Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:

50 szt.
25 szt.
25 szt.
20 szt.
20 szt.

Cechy:
mieszanka bawełniano-poliestrowa, frędzle wewnątrz i na zewnątrz,
kieszonki z troczkami do wiązania.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:

Ścieranie na mokro
60° C
Tak

Akrylowy wkład do mopa BARDZO DŁUGI
Wewnątrz i na zewnątrz frędzle otwarte
Nr art. 40 cm: 		
Nr art. 50 cm: 		
Nr art. 60 cm: 		
Nr art. 80 cm: 		
Nr art. 110 cm:
Nr art. 130 cm:
Nr art. 160 cm:

400140
400141
400142
400143
400144
400145
400146

Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:
Zawartość kartonu:

50 szt.
50 szt.
50 szt.
25 szt.
25 szt.
20 szt.
20 szt.

Cechy:
mieszanka akrylowo-poliestrowa, frędzle wewnątrz i na zewnątrz,
kieszonki z troczkami do wiązania.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
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Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Bawełniany WKŁAD DO MOPA DO ŚCIERANIA
NA MOKRO PREMIUM

Zastosowanie:
Masa:				
Pranie: 				
Zawartość kartonu:

Bawełniany wkład do mopa

Bawełniany wkład do mopa TUFTING

Ścieranie na mokro
60° C
Tak
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NOWOŚĆ: Szeroki wkład do mopa do ścierania
BAWEŁNA PĘTELKOWA

Pętelkowy

Pętelkowy

Nr art. 40 cm: 400108
Nr art. 50 cm: 		 400109

Kolor				
Nr art. 			
Kolor
Nr art.
Niebieski		
400160		
Żółty
400158
Czerwony
400159		
Zielony
400157
		
Cechy:
Pasuje do dwustronnych systemów do ścierania. Pętelkowy, wewnątrz pętelki,
na zewnątrz frędzle. Materiał, z którego wykonano kieszonki, oraz część główną,
wyprodukowano z trwałych włókien poliestrowych.

Cechy:
Wkład do mopa do szpitali wykonany jest z mieszanki MIKROWŁÓKNA i BAWEŁNY.
Dzięki takiemu połączeniu włókien powstał wkład do mopa do ścierania, który
posiada doskonałe właściwości ślizgowe, a zarazem o wiele lepiej absorbuje brud
niż zwykłe nakładki bawełniane. W przypadku tego wkładu do mopa etykiety z
oznaczeniem kolorystycznym są naniesione na stałe. Materiał, z którego wykonano
kieszonki, oraz część główną, wyprodukowano z trwałych włókien poliestrowych.
Wewnątrz pętelki, na zewnątrz frędzle.
Zakres użycia:
czyszczenie w szpitalach, domach spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne,
czyszczenie profesjonalne, szpitale
Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt./karton

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym
Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Pętelkowy

Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu:
		

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni

Pętelkowy

Nr art. 40 cm: 400118
Nr art. 50 cm: 		 400119

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Cechy:
wkład do mopa do ścierania z tkaniny mieszanej: bawełna/mikrowłókno
Wkład do mopa do szpitali wykonany jest z mieszanki MIKROWŁÓKNA i BAWEŁNY.
Dzięki takiemu połączeniu włókien powstał wkład do mopa do ścierania, który ma
doskonałe właściwości ślizgowe, a zarazem o wiele lepiej absorbuje brud niż
zwykłe nakładki bawełniane. W przypadku tego wkładu do mopa etykiety z
oznaczeniem kolorystycznym są naniesione na stałe. Materiał, z którego wykonano
kieszonki, oraz część główną, wyprodukowano z trwałych włókien poliestrowych.
Zakres użycia:
uniwersalny, szpitale, domy spokojnej starości, placówki służby zdrowia
Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Wkład do mopa do ścierania EVO4
Wkład do mopa z mieszanki włókien, pętelkowy
Nr art. 40 cm: 400190
Nr art. 50 cm: 		 400191

Z etykietami
z kodem
kolorystycznym
Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Nr art. 			
400164		
400163		

Kolor
Żółty
Zielony

Nr art.
400162
400161

Cechy:
Pasuje do dwustronnych systemów do ścierania. Wkład do mopa do ścierania z
tkaniny mieszanej bawełna/mikrowłókno. Dzięki takiemu połączeniu włókien
powstał wkład do mopa do ścierania, który ma doskonałe właściwości ślizgowe.
Równocześnie produkt ten ma szeroką nakładkę do ścierania właściwości ślizgowe,
a zarazem o wiele lepiej absorbuje brud niż zwykłe nakładki bawełniane. Materiał,
z którego wykonano kieszonki, oraz część główną, wyprodukowano z trwałych
włókien poliestrowych.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, szpitale, domy spokojnej starości, placówki służby
zdrowia, czyszczenie profesjonalne
Zastosowanie:
			
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu:
		

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni

Wkład do mopa do parkietów PROFI
Tkany

Cechy:
Wkład do mopa do ścierania EVO4 wykonany jest z mikrowłókna, bawełny,
poliestru i wiskozy. Takie połączenie daje nakładkom do ścierania doskonałe
właściwości ślizgowe, znacznie większą chłonność i absorpcję brudu w
porównaniu z nakładkami z czystej bawełny.
Materiał, z którego wykonano kieszonki, oraz część główną, stworzono z trwałych
włókien poliestrowych. Wewnątrz pętelki, na zewnątrz frędzle
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Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, szpitale, domy spokojnej starości, placówki służby zdrowia,
czyszczenie profesjonalne

NOWOŚĆ: Szeroki wkład do mopa do ścierania
BAWEŁNA / MIKROWŁÓKNO PĘTELKI

Wkład do mopa do szpitali EVO2

Zastosowanie: 						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Wkład do mopa z mieszanki włókien

Wkład do mopa do szpitali EVO1

Nr art. 40 cm: 400300
Nr art. 50 cm: 		 400301
Cechy:
WKŁAD DO MOPA DO PARKIETU PROFI jest przeznaczony szczególnie do
parkietów i podłóg laminowanych. Artykuł ten jest stworzony ze specjalnej
mieszanki poliestrowo-bawełnianej (nie z mikrowłókna), która czyści powierzchnie
delikatne, a także powierzchnie poddane obróbce, nie uszkadzając ich.

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, obiekty ogólnodostępne,
szpitale, domy spokojnej starości

Zakres użycia:
parkiet, drewno, laminat itp.

Zastosowanie:
		
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Używać, nawilżając mgiełką, nie na mokro!
60 - 95° C
Tak, maksymalna temperatura 60°C
50 szt.

Made
in
EU
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SINCE

1997

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego

N

MADE I

MADE I

N

PREMIUM biały

G

ER

Nr art. 40 cm: 100147

M ANY

A

US

Cechy:
Pasuje do popularnych stelaży do mopów płaskich, wykonanych ze stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Z białego pluszu, stębnowany. Ten biały wkład z mikrowłókna do
mopa płaskiego został stworzony z włosia o długości 11 mm, wykonanego z najdelikatniejszych włókien wyprodukowanych w Niemczech. Doskonale nadaje się do czyszczenia
uniwersalnego. Do wszechstronnych zastosowań podczas codziennych prac związanych
z czyszczeniem powierzchni. Nakładka do ścierania ma również warstwę wchłaniającą
wodę, wykonaną z włókniny oraz trwałe usztywnienie zapewniające zabezpieczenie przez
zbytnim ścieraniem się strony spodniej. Kieszonki wykonane są z trwałego i wytrzymałego
poliestru z powłoką PCW. Brzeg kieszonki ma konstrukcję ułatwiającą założenie wkładu na
stelaż do mopa. Wykonany ze 100% mikrowłókna

T RIA

N

A

US

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.

Szczególnie
nadaje się
do pralni

T RIA

Nr art. 40 cm: 100167

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Made
in
EU

SINC

199

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

2

0

N

Nr art. 40 cm: 100141

M ANY

A

T RIA

US

Cechy:
Gęste sztywniejsze włosie w takim samym kolorze jak pozostała część produktu,
znacznie ułatwia zeskrobywanie brudu i sprawia, że ten wyrób ma jeszcze lepsze
właściwości ślizgowe. Niebieskie melanżowe, gęste mikrowłókno i długie włosie
gwarantuje doskonałe zbieranie brudu oraz sprawia, że po praniu ewentualne
pozostałości zanieczyszczeń nie są widoczne. Nakładka do ścierania ma warstwę
wchłaniającą wodę, wykonaną z włókniny, oraz trwałe usztywnienie zapewniające
zabezpieczenie przed zbytnim ścieraniem strony spodniej.

T RIA

MADE I

US

T RIA

N

MADE I

M ANY

A

US

Cechy:
Pasuje do popularnych stelaży do mopów płaskich, wykonanych ze stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Wykończenie w różnych kolorach.

Nr art. 40 cm: 100148

N

G

ER

ER

A

N

MADE I

SELECTION ECO Biały

N

2

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego

MADE I

YEA RS

YEAR

MADE I

PREMIUM Niebieski przetykany twardym włosiem, melanżowy

G

1997

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego typu ślizgacz

MADE I

N

SINCE

0

Cechy szczególne:
Z białego pluszu z mikrowłókna Premium.
W następujących wariantach kolorystycznych: czerwony, niebieski, żółty, zielony.

US

A

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

PREMIUM Niebieski melanżowy

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne,
klatki schodowe

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego
Cechy:
Wkład do mopa płaskiego PREMIUM NIEBIESKI zachwyca niezwykłą płynnością ruchu
podczas przesuwania oraz dobrą chłonnością zabrudzeń. Główna cecha tego produktu
to bardzo gęsty, melanżowy plusz z mikrowłókna. Nakładka do ścierania ma warstwę
wchłaniającą wodę, wykonaną z włókniny, oraz trwałe usztywnienie zapewniające
zabezpieczenie przez zbytnim ścieraniem się strony spodniej.

MADE I

Cechy szczególne:
Dzięki stębnowaniu powierzchnia produktu ma strukturę rowkowaną.
To sprawia, że produkt ma kilkakrotnie większe właściwości ślizgowe.

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

YEA RS

Wkład do mopa płaskiego

2

0

Produkt dostępny
w różnych
kolorach

T RIA

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, obiekty ogólnodostępne, czyszczenie uniwersalne,
czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

SINC

199
2

0

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego

Nr art. 40 cm: 100140

Nr art. 40 cm: 100149

Cechy:
Pasuje do popularnych stelaży do mopów płaskich, wykonanych ze stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Wykonany ze 100% mikrowłókna poliestrowego.

Cechy:
Pasuje do popularnych stelaży do mopów płaskich, wykonanych ze stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Wykonany z białego pluszu z miękkim sztywnym włosiem z
poliamidu i niebieskimi paskami. Ten wkład do mopa płaskiego, z pasiastym wzorem,
wykonany z niebieskiego mikrowłókna, dzięki białemu sztywniejszemu włosiu z miękkiego
poliamidu łatwiej przesuwa się po danej powierzchni i sprawniej odrywa brud niż zwykły
wkład do mopa z mikrowłókna. Nakładka do ścierania ma warstwę wchłaniającą wodę,
wykonaną z włókniny, oraz trwałe usztywnienie zapewniające zabezpieczenie przez
zbytnim ścieraniem się strony spodniej.

ER

G

US

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni

Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

N

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.

T RIA

MADE I

US

A
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ścieranie na mokro
60 - 95° C
Tak
50 szt.

M ANY

A

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne.
Zastosowanie:						
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

MADE I

PREMIUM W niebieskie pasy

Cechy szczególne:
Przędza zostaje „związana” w toku specjalnego procesu. Przędza wiązana składa się
z włókien o różnej grubości! Nakładka do ścierania po wypraniu ma powierzchnię o
niezwykle dużej gęstości oraz doskonałe właściwości ślizgowe.

YEAR

N

SELECTION Niebieski

N

Wkład z mikrowłókna do mopa płaskiego

MADE I

T RIA

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
Szczególnie
nadaje się
do pralni
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Tkanina
materiały tkane, dziane, dziergane lub
włóknina z najszlachetniejszych włókien,
poddana najstaranniejszej obróbce

Ściereczki z mikrowłókna

Technologia produkcji
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
maszyn nasz doskonale wyszkolony
personel zamienia tkaniny w doskonale
wykończone produkty

Design
Najróżniejsze możliwości
aranżacji i wersje o
rozmaitym wyglądzie

Ściereczka z mikrowłókna PROFESSIONAL PREMIUM

Ściereczka z mikrowłókna PROFESSIONAL LIGHT

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Cechy:
Odporność na odkształcenie, niezwykła wydajność przy czyszczeniu

Cechy:
Powierzchnia typu frotte. Zabezpieczenie przed odkształceniem. Rewelacyjna cena!

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 53 g/ściereczka
Szczególnie mocne, odporne na odkształcenie i rozdarcie!
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt.

ok. 38 x 38 cm
ok. 32 g/ściereczka
Niezwykle grube, odporne na rozdarcie
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt.

Ściereczka z mikrowłókna PROFESSIONAL

Ściereczka z mikrowłókna STRETCH

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			
Biały			
Czarny			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300504		
300503
300502
300501
300505
300535

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza. Produkt idealny do wszystkich
typowych powierzchni.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 51 g/ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt. (Biały: 10 torebek po 10 szt.)

Nr art.
90510			
90516			
90511
90512			

Cechy:
Pętelkowa struktura typu frotte, powierzchnia lekko lśniąca, rozciągliwość.

Cechy:
Struktura typu frotte, stabilność kształtu także po praniu.
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Nr art.
300509		
300508		
300507
300506			

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 51 g/ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt.

Ściereczka z mikrowłókna PROFESSIONAL BASIC

Ściereczka z mikrowłókna STRETCH ECONOMY

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300664		
300663
300662
300661

Nr art.
300104			
300103		
300102
300101			

Cechy:
Struktura typu frotte, stabilność kształtu także po praniu.

Cechy:
Pętelkowa struktura typu frotte, powierzchnia lekko lśniąca, rozciągliwość.

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
					
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 42 g/ściereczka
doskonałej jakości zabezpieczenie przed
odkształceniem, odporne na rozdarcie
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt.

Ściereczki z mikrowłókna

Nr art.
300565 		
300566
300567
300568

ok. 38 x 38 cm
ok. 42 g/ściereczka
Niezwykle grube, odporne na rozdarcie!
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.
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Ściereczka z mikrowłókna PIKTO

Ściereczka z mikrowłókna DIAMANT

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300684			
300683			
300682
300681

Cechy:
Doskonała jakość bez odkształcenia, także po praniu. Specjalna, unikatowa
struktura powierzchni, idealna do gruntownego czyszczenia uniwersalnego.
Dzięki kulistym wypustkom ściereczkę można bardzo łatwo przesuwać po danej
powierzchni, a także pewnie ją trzymać w trakcie wykonywania prac.
Do czyszczenia na sucho, na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.

Zastosowanie:
Mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza, do zbierania typowych zabrudzeń

Zakres użycia:
Uniwersalne czyszczenie profesjonalne, kuchnia i sanitariaty.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.

Zakres użycia:
Szpitale, domy spokojnej starości, biura, kuchnie, toalety, sanitariaty, całe
mieszkania, czyszczenie profesjonalne
Wymiary ściereczki: 		 ok. 40 x 40 cm
Masa: 					 ok. 43 g/ściereczka
Wykończenie brzegów: Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
Pranie: 					 60 - 95°C
Zawartość kartonu: 		 20 torebek po 10 szt.
Możliwość umieszczenia własnej etykiety: Tak, patrz etykieta z przepisem prania

Piktogramy w kolorze niebieskim:

Piktogramy w kolorze żółtym:

Piktogramy w kolorze czerwonym:

Piktogramy w kolorze zielonym:

Ściereczki z mikrowłókna

Cechy:
Piktogram i opis dotyczący danego zakresu zastosowania.
Struktura powierzchni typu frotte, nadaje się do usuwania zwykłych
zabrudzeń / do czyszczenia serwisowego, do codziennego użytkowania

Nr art.
300750 		
300751
300752
300753

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

Bezpieczeństwo
dzięki
piktogramom

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
					
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 53 g/ściereczka
doskonałej jakości zabezpieczenie przed
odkształceniem, szczególnie odporne na rozdarcie
60 – 95° C
20 torebek po 10 sztuk

GENIALNA ŚCIERECZKA z mikrowłókna

Ściereczka z mikrowłókna PASKI ZE SZTYWNYM WŁOSIEM
Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300494		
300493
300492
300491

Cechy:
Ściereczka z mikrowłókna o strukturze perełkowej, z pasami z twardszego włosia
maksymalnie ułatwiającymi zbieranie brudu!
Zastosowanie:
Na mokro, do usuwania zabrudzeń i czyszczenia uniwersalnego.
Szczególnie łatwe usuwanie brudu dzięki sztywniejszemu włosiu. Sztywniejsze
włosie zeskrobuje brud, mikrowłókno go zbiera i czyści materiał na całej
głębokości porów.

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300754 		
300755
300756
300757

Cechy:
Doskonała jakość bez odkształcenia, także po praniu. Specjalna, unikatowa
struktura powierzchni, idealna do gruntownego czyszczenia uniwersalnego. Dzięki
powierzchni z wypustkami cząstki brudu zostają doskonale zebrane, także z głębszych
porów. Płukanie wodą po zakończeniu czyszczenia pozwala usunąć brud ze ściereczki.
Do czyszczenia na sucho, na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Zakres użycia:
Uniwersalne czyszczenie profesjonalne, kuchnia i sanitariaty.
Produkt idealny do wszystkich typowych powierzchni.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
					
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 48 g/ściereczka
doskonałej jakości zabezpieczenie przed
odkształceniem, szczególnie odporne na rozdarcie
60 – 95° C
20 torebek po 10 sztuk

Zakres użycia:
Uniwersalny, produkt polecany szczególnie osobom czyszczącym budynki,
czyszczenie profesjonalne, pojazdy, duże zabrudzenia
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		
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ok. 40 x 40 cm
ok. 70 g/ściereczka
doskonałej jakości zabezpieczenie przed odkształceniem, odporne na rozdarcie!
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.
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ŚCIERECZKA DO PODŁOGI z mikrowłókna

ŚCIERECZKA O STRUKTURZE FALISTEJ, z mikrowłókna

Kolor				
Niebieski		
Zielony 			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Cechy:
Powierzchnia o strukturze kratki
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne lub wycieranie do sucha,
czyszczenie profesjonalne, kuchnie, podłogi.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 50 x 60 cm
ok. 92 g/ ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
15 torebek po 10 szt.

Ściereczka z mikrowłókna JEDWABNY WELUR
Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300685 		
300687
300686
300688

Cechy:
Struktura powierzchni przypominająca frotte, dzianina odporna na odkształcenia.
Krawędzie są cięte laserowo i nie mają wystających nitek. Bardzo dobrze leży w
dłoni, proste i skuteczne wyżymanie
Zastosowanie:
Mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza, czyszczenie uniwersalne,
typowe zabrudzenia

Ściereczki z mikrowłókna

Nr art.
300404			
300405			

Zakres użycia:
Czyszczenie profesjonalne, kuchnie, różne obiekty, szpitale, domy spokojnej
starości, szkoły, pomieszczenia przemysłowe
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 32 x 32 cm
ok. 30 g/ściereczka
Cięcie laserowe bez zgrubień
95° C
20 torebek foliowych po 10 szt. Spis treści

Nr art.
300204			
300203
300202
300201			

Cechy:
Tkanina o strukturze weluru, delikatnie chropowata.
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, do stosowania na sucho,
na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Szczególnie sprawdza się na powierzchniach metalowych, ceramicznych,
wykonanych ze stali szlachetnej itp.

Ściereczka z mikrowłókna SUPERPLUSZ BEZ LAMÓWKI

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Cechy:
Jedna strona frotte, druga strona – długie włosie. Ta ściereczka superplusz bez
lamówki dzięki zastosowaniu DŁUGIEGO WŁOSIA doskonale nadaje się do usuwania
największych zabrudzeń, pyłu itp.

ok. 40 x 40 cm
ok. 35 g/ściereczka
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

Kolor				
Niebieski		

Nr art.
300316

Zaleta:
Brak zarysowań spowodowanych przez wykończenie brzegów. Dzięki temu produkt
idealnie się sprawdza w przemyśle motoryzacyjnym i samochodowym.
Zastosowanie:
Mycie mgiełką lub z użyciem spryskiwacza
Obszar zastosowania:
Czyszczenie uniwersalne, zbieranie pyłu, polerowanie, przygotowywanie
powierzchni, powierzchnie lakierowane
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 						
Wykończenie brzegów:
Pranie: 						
Zawartość kartonu: 		
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ok. 40 x 40 cm
ok. 50 g/ściereczka
Cięcie laserowe bez zgrubień
60 - 95° C
20 torebek po 10 szt.

Produkt zalecany
do pielęgnacji
samochodów
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ŚCIERECZKA DO OKIEN z mikrowłókna

ŚCIERECZKA KUCHENNA z mikrowłókna

Kolor				
Niebieski		

Kolor				
Niebieski		
Biały 			

Cechy:
Jedna strona gładka, prążkowana, druga strona – drobna struktura falista.
Zakres użycia:
Do czyszczenia na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Okna, lustra, stal szlachetna, powierzchnie o wysokim połysku.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 49 g/ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

ŚCIERECZKA DO OKIEN WYSOKI POŁYSK z mikrowłókna
Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300418		
300417		
300416
300415 		

Cechy:
Powierzchnia o średnio cienkich prążkach, wysoki połysk zewnętrznej powierzchni
ściereczki! produkt z 2 różnymi stronami, doskonałe właściwości polerujące!
Zakres użycia:
Okna, lustra, powierzchnie błyszczące, gładka stal nierdzewna, powierzchnie
chromowane
Zastosowanie:
Na mokro – do usuwania dużych zabrudzeń,
na sucho – do usuwania drobnych zabrudzeń przy użyciu spryskiwacza
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 50 g/ściereczka
Niezwykle grube, odporne na rozdarcie!
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

Nr art.
300604		
300600

Cechy:
Gładka powierzchnia o prążkowanej strukturze, 2 różnie wykonane strony
z uszkiem do zawieszania.
Zakres użycia:
Mycie okien, uniwersalna ściereczka do wycierania na sucho, polerująca.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Dodatkowy element: 		
Zawartość kartonu: 		

ok. 50 x 70 cm
ok. 125 g/ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
Haczyk do zawieszania ściereczki
15 torebek po 10 szt.

Ściereczki z mikrowłókna

Nr art.
300304

WŁÓKNINOWA ŚCIERECZKA PROFI z mikrowłókna
Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
301104 		
301103
301102
301101

Cechy:
Doskonałej jakości włóknina, utwardzana strumieniem wody!
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne,
do czyszczenia na sucho, na mokro lub przy użyciu spryskiwacza.
Szczególnie sprawdza się na powierzchniach metalowych, ceramicznych,
wykonanych ze stali szlachetnej itp.
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 35 x 40 cm
ok. 140 g/m²
Cięcie laserowe
60 - 95°C
15 torebek po 10 szt.

WŁÓKNINOWA ŚCIERECZKA LIGHT z mikrowłókna
ŚCIERECZKA DO OKIEN BRILLIANT z mikrowłókna
Kolor				
Niebieski		

Nr art.
300478			

Cechy:
Ściereczka do polerowania wyprodukowana z doskonałej jakości mikrowłókna,
zapewniająca nadprzeciętną wydajność przy czyszczeniu. Mocne strony produktu:
delikatne, ale bardzo efektywne usuwanie brudu z powierzchni gładkich i
błyszczących! Doskonały poślizg. Niewykończone brzegi ściereczki, zapobiegające
powstawaniu smug. Doskonała jakość, zapewniająca czyszczenie bez
pozostawiania włókien i smug. Produkt przeznaczony do czyszczenia z użyciem
spryskiwacza oraz na mokro.
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Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			
Biały 			

Nr art.
301114 		
301113
301112
301111
301110

Cechy:
Bardzo ekonomiczne mikrowłókno, jakość włókniny. Mieszanka doskonałej
jakości włókien 50% poliester/50% poliamid, bardzo duża miękkość i chłonność
Zastosowanie:
Mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza, zbieranie cieczy

Zakres użycia:
Okna, lustra, powierzchnie błyszczące, armatura, gładka stal nierdzewna,
powierzchnie chromowane

Zakres zastosowania:
szpitale, domy spokojnej starości, pomieszczenia o uniwersalnym przeznaczeniu,
czyszczenie profesjonalne, samochody, powierzchnie błyszczące

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Opakowanie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 50 x 70 cm
ok. 190 g/m²
Cięcie ultradźwiękowe
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

ok. 35 x 40 cm
ok. 80 - 90 g/m²
Cięcie laserowe
Pod pewnymi warunkami, produkt jednorazowy o przedłużonej trwałości
do 25 szt. w worku foliowym z nadrukiem
40 torebek po 25 szt.
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ŚCIERECZKA Z WYPUSTKAMI z mikrowłókna

Ściereczka z mikrowłókna BAMBUS

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.: 300810

Cechy:
Struktura perełkowa, przypominająca materiał z wypustkami. Produkt pewnie
leży w dłoni, a sama ściereczka ma bardzo dobry poślizg. Produkt przyjazny
dla użytkownika.
Zastosowanie:
Mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza, czyszczenie uniwersalne,
typowe zabrudzenia
Zakres użycia:
Czyszczenie profesjonalne, różne obiekty, szpitale, domy spokojnej starości,
szkoły, pomieszczenia przemysłowe
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Zastosowanie:
na mokro, do typowych zabrudzeń
Zakres użycia:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, kuchnia, typowe zabrudzenia
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 40 x 40 cm
ok. 52 g/ściereczka
niezwykle grube, odporne na rozdarcie
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

ok. 40 x 40 cm
ok. 44 g/ściereczka
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
95° C
20 torebek foliowych po 10 szt. Spis treści

ŚCIERECZKA GĄBKOWA z mikrowłókna

ŚCIERECZKA Z POLIURETANU z mikrowłóknami

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300174		
300173
300172
300171

Cechy:
Pętelkowa struktura typu frotte, powierzchnia lekko lśniąca
Wkładka z gąbki, zwiększająca chłonność.
Chłonie jak gąbka, czyści jak ściereczka z mikrowłókna!
Zakres użycia:
Czyszczenie sanitariatów, toalety, kuchnie, lokale gastronomiczne.
Produkt idealny do wszystkich popularnych powierzchni
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		
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Cechy:
Powierzchnia pętelkowa, o strukturze frotte. Produkt rozciągliwy.
Bardzo duża chłonność. Produkt szczególnie przyjazny dla środowiska,
zawierający 50% włókien bambusowych i 50% mikrowłókna

Ściereczki z mikrowłókna

Nr art.
300610		
300611
300612
300613

ok. 23 x 23 cm
ok. 56 g/ściereczka
Podwójne, ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60° C
10 torebek po 10 szt.

Nr art.
300824		
300823
300822
300821

Cechy:
Ściereczka z poliuretanem, zwiększającym odporność na działanie środków
chemicznych, produkt trwały i niepozostawiający włókien
Zastosowanie:
Czyszczenie uniwersalne, czyszczenie profesjonalne, powierzchnie błyszczące,
powierzchnie lustrzane
Zakres użycia:
Okna, lustra, płytki, sanitariaty, łazienki, powierzchnie gładkie
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

ok. 35 x 40 cm
ok. 300 g/m² - 340 g/m²
bez wykończenia brzegów
60 - 95°C
20 torebek po 10 szt.

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach
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Marka FilSain to znak rozpoznawczy
produktów z wyselekcjonowanych
włókien, cechujących się najlepszą
jakością klasy premium, należących do
asortymentu firmy Mopptex. Artykuły
oferowane pod marką FilSain zachwycają nietypowymi właściwościami oraz
doskonałą jakością.

Filsain®
Produkty premium o doskonałej jakości

Niezawodne, trwałe i
niezastąpione podczas
czyszczenia i polerowania.

Ściereczka FILSAIN® DESI

Marka FilSain to znak rozpoznawczy produktów z wyselekcjonowanych włókien, cechujących się najlepszą
jakością klasy premium, należących do asortymentu firmy Mopptex.
Artykuły oferowane pod marką FilSain zachwycają nietypowymi właściwościami oraz doskonałą jakością.
Produkty FilSain są niezawodne, trwałe i niezastąpione podczas czyszczenia i polerowania.

Nr art.
300345

Cechy:
Stabilna, trwała ściereczka do dezynfekcji PREMIUM, zaprojektowana specjalnie
do regularnego użytku z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych.
Zakres użycia:
Do dezynfekcji wszystkich popularnych powierzchni i urządzeń
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

Produkt zalecany
do użytku
w szpitalach

ok. 40 x 40 cm
ok. 41 g/ściereczka
Szczególnie mocne, zabezpieczenie przed odkształceniem
60 – 95° C
20 torebek po 10 szt.

Szczególnie
nadaje się
do pralni

Filsain®

Produkty premium o doskonałej jakości

Kolor		
Biały

Produkt odporny
na środki
dezynfekujące

Cele i wyniki badania laboratoryjnego:
Czwartorzędowe związkiamoniowe są naładowane dodatnio, dzięki czemu mają lepsze właściwości adsorpcyjne i większą substantywność względem powierzchni o ładunku ujemnym, np. włókien celulozowych
lub standardowego mikrowłókna. Z racji występowania procesu wiązaniaw takich warunkach zmniejsza
się stężenie substancji czynnych i nie jest ono już wystarczające do przeprowadzenia dezynfekcji.
W celu zapewnienia dokładności i funkcjonalności podczas dezynfekcji firma MOPPTEX stworzyła włókna
o specjalnej strukturze, spełniające wymagania dotyczące procesów dezynfekcji. Obecność wymaganych
cech we włóknach potwierdziły poczwórne testy laboratoryjne przeprowadzone przez Hohenstein Laboratories Germany.
W przeprowadzonych badaniach zastosowano kryteria oceny stosowane w medycynie określone w
normie DIN EN 16615.2015-06 - Ilościowa metoda badawcza do oznaczania działania bakteriobójczego
i drożdżakobójczego na powierzchnie nieporowate narażone na działanie mechaniczne przy użyciu
ściereczek FILSAIN® DESI.
Wynik testów: W badanych warunkach potwierdzono doskonale harmonizujące działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze, raport z badań nr 18.8.1.1597.
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Ściereczka z mikrowłókna FILSAIN® UNIWERSALNA

N

YEA RS

MADE I

N

US

T RIA

A

US

Cechy:
Markowa ściereczka FILSAIN wykonana jest z wyselekcjonowanych włókien
PREMIUM Matrix i stanowi nieodzowną pomoc podczas czyszczenia, zapewniającą
brak smug oraz doskonałe polerowanie.
Różnica w porównaniu ze zwykłym mikrowłóknem jest widoczna gołym okiem.
Kto raz spróbuje, nie zamieni już tej ściereczki na inną.

T RIA

N

MADE I

A

US

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Nr art.
300551
300341
300340
300339

Cechy:
Markowa ściereczka Filsain® wykonana jest z wyselekcjonowanych włókien
PREMIUM Matrix i stanowi nieodzowną pomoc podczas czyszczenia,
zapewniającą brak smug oraz doskonałe polerowanie. Różnica w porównaniu
ze zwykłym mikrowłóknem jest widoczna gołym okiem. Brak zadrapań
spowodowanych inną przędzą, gdyż ściereczka nie ma lamówki.
Krawędzie są cięte laserowo!

T RIA

Cecha charakterystyczna:
Gładka struktura, prostokątny wzór
Zakres użycia:
Okna, szkło, lustra, powierzchnie o wysokim połysku, powierzchnie trudne
w pielęgnacji

Zakres użycia:
Kuchnia, bary, szklanki, kieliszki, lustra, winda kuchenna, stal szlachetna,
powierzchnie o wysokim połysku itp.

Zastosowanie:
Mycie mgiełką lub z użyciem spryskiwacza
Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie: 					
Zawartość kartonu: 		

Ściereczka z mikrowłókna FILSAIN® ELEGANCE

Zastosowanie:
mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza

ok. 33 x 33 cm
ok. 42 g/ściereczka
Szczególnie mocne, odporne na odkształcenie i rozdarcie!
60 - 95° C
4 torebek po 50 szt.

Wymiary ściereczki:		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

ok. 35 x 40 cm
ok. 31 g/ściereczka
Cięcie laserowe
60° C
20 torebek po 10 szt.

SINCE

SINCE

1997

N

T RIA
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ok. 50 x 70 cm
ok. 58 g/ściereczka
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60° C
4 torebki po 50 szt.

T RIA

YEA RS

MADE I

US

T RIA

Cechy:
Pad do okien Filsain® został wykonany z doskonałej jakości wyselekcjonowanego
mikrowłókna MATRIX i jest niezastąpiony jako pomoc podczas czyszczenia.
To produkt „Made in Austria”. Włókna i struktura materiału tkanego umożliwiają
czyszczenie okien bez powstawania smug oraz idealne wypolerowania powierzchni.
Jednym padem z powodzeniem można umyć aż 8 okien, używając spryskiwacza.
Umycie jednego okna zajmuje zaledwie 15 sekund!!!

US

T RIA

MADE I

N

Wymiary ściereczki: 		
Masa: 					
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

US

Nr art.
200400

US

A

Zastosowanie:
Czyszczenie przy użyciu spryskiwacza lub wycieranie do sucha

N

Zakres użycia:
Kuchnia, bary, szklanki, kieliszki, lustra, stal szlachetna, powierzchnie o
wysokim połysku itp.

T RIA

MADE I

A

Cechy:
Markowa ściereczka Filsain® wykonana jest z wyselekcjonowanych włókien
PREMIUM Matrix i stanowi nieodzowną pomoc podczas czyszczenia,
zapewniającą brak smug oraz doskonałe polerowanie. Różnica w porównaniu
ze zwykłym mikrowłóknem jest widoczna gołym okiem. Kto raz spróbuje, nie
zamieni już tej ściereczki na inną. Doskonale sprawdza się w lokalach
gastronomicznych lub w domu prywatnym – do polerowania szkła i
sztućców z metali szlachetnych.

Kolor				
Niebieski		

A

A

US

Pad do okien FILSAIN® PREMIUM
A

US

0

MADE I

N

MADE I

N

Nr art.
200846		

A

Kolor				
Niebieski		

YEA RS

N

Ściereczka z mikrowłókna FILSAIN® POLEROWANIE

MADE I

1997

2

2

0

Filsain®

Nr art.
300320

A

Kolor				
Niebieski		

MADE I

T RIA

Zakres użycia:
Okna, lustra, płytki, łazienki, powierzchnie o wysokim połysku
Zastosowanie:
Produkt idealny do czyszczenia z użyciem spryskiwacza
Wymiary ściereczki: 				
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 				

ok. 31 x 12 cm
temperatura zalecana 60°C, temperatura maksymalna 90°C
Tak
100 szt.
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Pady myjące
Pad okrągły
Pad ręczny
Myjki

SINCE

1997

2

0

MADE I

Nr art.: 200445

M ANY

US

Cechy szczególne:
Myjka UNIWERSALNA BIAŁA wykonana jest z delikatnych, doskonałych jakościowo
mikrowłókien, odrywających i zbierających zabrudzenia.

T RIA

N

MADE I

US

A

Średnica 12 cm
90° C
Tak
200 szt.

ER

Zastosowanie:
mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza

T RIA

Zakres zastosowania:
stoły, drzwi, ściany, lady, produkt idealny do krawędzi i narożników

Zakres użycia:
sanitariaty, umywalki, pisuary, miski ustępowe, bidety itp.
Rozmiar: 							
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 			

YEA RS

N

Cechy:
Ergonomiczny, okrągły pad do ścierania z wytrzymałych włókien syntetycznych, odpornych
na działanie różnych czynników, do sterylnego czyszczenia sanitariatów, wymagającego
również zdrapywania. Struktura ścierna do szorowania ceramiki, porcelany i umywalek,
bidetów, wanien i pisuarów bez efektu zadrapania. Produkt można wielokrotnie prać. ma
on wiele zalet w porównaniu ze zwykłymi myjkami z gąbki:

Biały

A

• Zalety logistyczne
Nr art.
• Zajmuje mniej miejsca niż zwykła gąbka ze ścierakiem
200434			
• Zajmuje mniej miejsca podczas prania
200433			
200432 • Produkt można prać znacznie częściej niż zwykłą gąbkę ze ścierakiem
• Zalety higieniczne
200431			

G

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty 			
Zielony 			

Myjka UNIWERSALNA

N

Pad do sanitariatów ABRA

MADE I

Made
in
EU

Wymiary myjki:
Masa:
			
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

ok. 11 x 15 cm
25 g
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
50 szt.

Myjka SANI

Niebieski, czerwony lub żółty przetykany twardym włosiem

Pad ręczny SANI

czerwony lub niebieski przetykany twardym włosiem
Nr art.
200430
200420			

Cechy szczególne:
Myjka SANI CZERWONA/NIEBIESKA/ŻÓŁTA ZE SZTYWNIEJSZYM WŁOSIEM
wykonana jest z miękkiego włosia polipropylenowego, umożliwiającego usuwanie
uporczywych zabrudzeń i osadów kamienia, a następnie zbieranie ich na powierzchni
z delikatnego mikrowłókna.

Artykuł:
Paski ze sztywniejszego włosia (włosie grubsze) sprawiają, że pad doskonale
zeskrobuje zanieczyszczenia, posiadając jednocześnie dobre właściwości ślizgowe.
Część wykonana z mikrowłókna dzięki obecności sztywniejszego włosia doskonale
zbiera brud, który następnie można usunąć podczas płukania czy prania. Produkt
zalecany do użytku w pomieszczeniach sanitarnych, do czyszczenia płytek,
wanien i łazienek.

Zastosowanie:
mycie na mokro lub z użyciem spryskiwacza
Zakres zastosowania:
Sanitariaty, płytki, armatura, łazienki, kabiny kąpielowe, toalety, umywalki,
muszle klozetowe

Zastosowanie:
Sanitariaty, płytki, wanny, łazienki
Rozmiar: 							
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 			

28 x 10 cm
60 - 95°C
Tak
100 szt.

Made
in
EU

Pad do okien PROFI

Wymiary myjki:
Masa:
			
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

ok. 11 x 15 cm
23 g
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
50 szt.

Z rzepem na odwrocie

Myjka ABRA

Kolor				
Niebieski		

Kolor				
Niebieski		

Nr art.
300308

Cechy szczególne:
Myjka ABRA została wykonana z materiału o właściwościach ściernych i służy do
usuwania większych zanieczyszczeń, osadów kamienia i zaschniętych zabrudzeń.
Propozycja: Na drugim etapie czyszczenia zeskrobany brud można zebrać
używając pada uniwersalnego.

Zakres zastosowania:
Okna, lustra, płytki, łazienki, powierzchnie o wysokim połysku

Zastosowanie:
Produkt idealny do czyszczenia z użyciem spryskiwacza

Zastosowanie:
Produkt idealny do czyszczenia z użyciem spryskiwacza

Zakres zastosowania:
Sanitariaty, płytki, armatura, łazienki, kabiny kąpielowe, toalety, umywalki,
muszle klozetowe

31 x 11 cm
temperatura zalecana 60°C, temperatura maksymalna 95°C
Tak
200 szt.

Made
in
EU

Nr art.
200448

Artykuł:
Produkt idealny do czyszczenia wszystkich gładkich powierzchni, takich jak szkło,
lustra, stal nierdzewna, ceramika itp., umożliwiający czyszczenie bez zostawiania
smug, do użytku w połączeniu ze środkiem do mycia powierzchni szklanych
lub z wodą.

Rozmiar: 							
Pranie: 							
Możliwość suszenia w suszarce:
Zawartość kartonu: 			
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Nr art.
200447
200446
200449

Pady myjące

Kolor				
Niebieski		
Czerwony

Kolor				
Niebieski		
Czerwony
Żółty			

Wymiary myjki:
Masa:
			
Wykończenie brzegów:
Pranie:
					
Zawartość kartonu:

ok. 11 x 15 cm
24 g
Ze wzmocnieniem i dodatkową lamówką
60 - 95°C
50 szt.

Made
in
EU
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Trwałość
Wytrzymałe tworzywa sztuczne
do zastosowań przemysłowych

Akcesoria
Stelaże do mopów
Uchwyty do padów ręcznych
Drążki

Funkcjonalność
Ergonomiczne i funkcjonalne
produkty dla doświadczonych
użytkowników

Stelaż do mopa MAGNET

Drążek aluminiowy 140 cm

Nr art. 40 cm: 500100
Nr art. 50 cm: 		 500102

Nr art.: 700100

Wytrzymały stelaż do mopa z szybkim i prostym
mocowaniem na magnes.
Przy odpowiedniej ilości egzemplarzy produktu możliwa
opcja umieszczenia logo firmy oraz wykonania stelaża w
danym kolorze.

Wytrzymały drążek z ergonomiczną rączką.
Średnica: 			
Grubość ścianki:

23 mm
1 mm

Jedn. opak.: 50 sztuk

Jedn. opak.: 10 szt.

Stelaż do mopa PROFI
Nr art. 40 cm: 500110
Nr art. 50 cm: 		 500120
Na zdjęciu
przykładowy
stelaż.

Uniwersalny stelaż do mopa z tworzywa sztucznego, składany
Jedn. opak.: 24 szt.

Drążek aluminiowy TELESKOP 170 cm
Nr art.: 700200
Wytrzymały drążek z obrotową rączką.
Długość po złożeniu: 		 96 cm
Długość po wysunięciu: 170 cm
Jedn. opak.: 20 sztuk (stelaż do mopa nie znajduje się w zestawie)

Uchwyt do pada ręcznego PROFI
Akcesoria

Nr art.: 500105
Uchwyt ergonomiczny, pasujący do PADA DO OKIEN FILSAIN
oraz do PADA DO OKIEN PROFI.
Umożliwia prawidłowe umieszczenie uchwytu na powierzchni,
a tym samym znacznie szybsze jej wyczyszczenie.
Masa: 				 ok. 190 g
Wymiary: 				 ok. 26/22x8 cm – kształt trapezu
Zawartość kartonu: 24 szt.

Z obrotową rączką

Na zdjęciu
przykładowy
stelaż.
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Marki własne i personalizacja
Nasza reklama na Twoich produktach.
Zadbaj o rozpoznawalność swojej marki!

Kompatybilność z Twoimi
systemami stelaży

Oferujemyróżne możliwości umieszczenia państwa LOGO na naszych produktach. Etykiety drukowane z przepisem prania, etykiety haftowane z przepisem prania, haftowane naszywki, nadruk na kieszonce, nadruki na ściereczkach, spersonalizowane opakowanie itp.
Bez względu na to, z jakich systemów do ścierania korzystasz lub jakie wymagania jakościowe musisz spełnić, dopasujemy nasze nakładki
do mycia powierzchni płaskich do twoich potrzeb i wyprodukujemy dla Ciebie wiele idealnie dopasowanych artykułów, wykonanych z wyselekcjonowanych surowców iz najróżniejszych włókien. Nakładki do mycia powierzchni płaskich ze znajdującą się wewnątrz warstwą chłonną,
wkład ścierający do mopa z dodatkowym wzmocnieniem w warstwie spodniej, Wkład ścierający do mopów płaskich, do mopów z systemem
wyciskania na płasko, systemy nakładek, kieszenie wykonane z materiałów specjalnych do najróżniejszych zasto-sowań, niestandardowe wymiary, profesjonalnie wszyte chipy RFID, transpondery itp. do użytku w szpitalach i wypożyczalniach – to tylko kilka przykładowych
usług i produktów z naszej bogatej oferty przygotowanej przez profesjonalistów.

Bezpieczeństwo dzięki chipom
RFID Transponder

Spersonalizowane logo
umieszczone w danym miejscu

Bezpieczeństwo dzięki
oznaczeniom kolorystycznym

Logo

Oznaczenie kolorystyczne w postaci danego wykończenia brzegów,
etykiety z oznaczeniem kolorystycznym lub całe kieszonki w danym kolorze.

Pań
-

Lo
go

Pa
ń

-

Log
o

Pań-

Log
oP
ań

-

Duzy wybór materiałów
produkcyjnych

Marki własne

Wersje specjalne z kieszonkami
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MOPPTEX Sp.z.o.o
ul. Namysłowska 27
46-034 Pokój
POLSKA
biuro@mopptex.net
www.mopptex.com/pl

bernhard-klien.com

mopptex.com/pl

