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Produktinformation
Swep r-Moppstativ har en elegant, symmetrisk (liksidig), helt platt 
design. Stativet erbjuder snabb vändning för att nyttja båda sidorna 
på Swep Duo mopparna. 

Tillverkad av polypropylen/polyamid/TPE, upp till 30% av 
materialet kommer från återvunnen plast. 

Swep r-Moppstativ är designad med ergonomi och hållbarhet 
i fokus: den är designad som en del av ett ErgoCert-certifierat 
ergonomiskt system och bär den prestigefyllda Plastica Seconda 
Vita-certifieringen för användning av andra livets plast.

Användningsområde
Det nya Swep r-Moppstativet är utvecklat till de nya Swep Duo Pro 
mopparna, där både moppar och stativ är liksidiga. Stativet passar 
självklart även till det övriga sortimentet av Swep Duo och Single 
moppar. 

Stativet kan användas överallt, även där maximal hygien och ren-
lighet är av största vikt. Stativet tillsammans med rätt mopp kan 
användas på golv, väggar, trappor och till och med tak.

Spara steg och tid – välj rätt bredd: 
   35 cm: små utrymmen. 
   50 cm: från små till mellan stora ytor med ingen eller hög möb-
leringsgrad. 

   65 cm: från mindre till stora öppna ytor med lägre möblerings-
grad. 

   85 cm: stora öppna ytor med minimal möblering t.ex. korridorer, 
mat- och skolsalar.

Kundfördelar
   Symmetriskt (liksidig): Enkelt att använda både för vänster- och 
högerhänta. Moppen tas på utan hänsyn till moppfickans placer-
ing.

  Dubbelsidigt: Snabb vändning för att nyttja två båda sidorna på 
Duo mopparna. Enkel att rengöra lister med stativet på högkant

  Assymetriska ändar: Kommer lätt åt i hörn.
  Hygieniskt: Bytet av smutsiga moppar sker helt utan beröring. 
Designad med få ställen som gömmer smuts, vilket gör rengöring 
av stativet enkelt. 

  Helt platt konstruktion: Ingen upphöjd axel vilket ger ett jämnt 
resultat. 

  Ergonomiskt: Låg vikt. Grepphålet ger ett stadigt grepp när mop-
pen tas på. Fingerstropp för enkel avtagning av moppen direkt i 
tvättsäcken, vilket minimerar knäböj då du slipper plocka upp 
moppen från golvet.

  Ljudlöst: Tack vare att stativet finns inne i fickan så försvinner 
risken för dunsar i väggar. Moppen skyddar även väggarna från 
skador.

  Tål de vanligaste desinfektions- och rengöringsmedlen.

Användarråd
Ta på moppen: Håll stativet i grepphålet med en hand och moppen 
i den andra handen - valfi ögla. Trä i stativet i fickan, pressa lätt ned 
och för in hela stativet i moppen. 
Ta av moppen: Placera moppen över tvättsäcken. Lyft Fingerstrop-
pen upp och moppen faller av.  
Gå gärna till vårt kunskapscenter - där finns intruktionsvideo: 
www.vileda-professional.se/kunskapscenter/traningsvideo

Skötselråd 
Var rädd om din hårdvara. Rengör både stativ och skaft ofta.

Vill du veta mer? Har du frågor? 
Du hittar din närmsta Vileda Professional representant på  
www.vileda-professional/kontakta-oss. 

Swep r-Moppstativ 
Nya smart liksidig design. Hygienisk. Ergonomisk. Upp till 30% återvunnen.

Namn Stolek / Art.nr. / Antal per kartong

Swep r-Moppstativ 35 cm / 171332 / 10x1-p 50 cm / 171333 / 10x1-p 65 cm / 171334 / 10x1-p 85 cm / 171335 / 10x1-p
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