Uusi lattianpuhdistusopas

Tehokkaampi tapa
manuaaliseen lattianpuhdistukseen.
REKOLA REFLEX on vaihtoehto perinteisille
moppijärjestelmille silloin, kun suorituskyky,
tuottavuus ja ympäristövaatimukset ratkaisevat.
REKOLA REFLEX – KAKSI VÄLINETTÄ YHDESSÄ
luovat monipuolisen siivousmenetelmän, jonka
avulla voit tehostaa toimintaasi vastuullisesti.

Kaksi toimintoa samassa.
Rajattomasti
mahdollisuuksia.
PARHAAT OMINAISUUDET KÄYTÖSSÄSI. Kuiva,
kostea vai läpimärkä? Kevyt vai vaikea lika? Vai
pelkkä pöly? Ammattikäyttöön soveltuva Reflex
tarjoaa erinomaista siivoustehoa ja ergonomiaa
pyyhkeen kanssa tai ilman.
ERITTÄIN MONIKÄYTTÖINEN. Eteen- vai
taaksepäin? Reflex-kuivain toimii täydellisesti
kumpaankin suuntaan, ja kattavan
erikoispyyhevalikoiman ansiosta saatavilla on
aina tarpeitasi vastaava ratkaisu erityyppisille
lattiapinnoille.

1.

Kuivain + moppipyyhe
Kattava järjestelmä
kaikenlaisten tilojen siivoukseen

REKOLA REFLEXIN KÄYTTÖALUEET

TERVEYDENHUOLTO

JULKISET TILAT
YLEISET
RAKENNUKSET

ELINTARVIKEALA
HOTELLIT JA
RAVINTOLAT

2.

Kuivain
Märille ja kuiville pinnoille

REKOLA REFLEXIN
HYÖDYT
• PAREMPI TUOTTAVUUS
PUHDISTUSTEHON UUSI STANDARDI
• Helppokäyttöinen ja helposti asennettava
• Optimoitu työnkulku
• Kaksitoiminen kuivain- ja moppijärjestelmä
• Yhdellä moppipyyhkeellä siivoat 50 % enemmän
neliömetrejä kuin levykehysmopilla!
• Vähemmän mopin vaihtoja – säästät aikaa ja tehostat
hygieniaa
• Vähemmän pyykkiä – säästät rahaa ja vettä
• Vähemmän moppeja – säästät rahaa ja tilaa
• Vain Reflex käyttää lattianpyyhintään ultramikrokuitua
OPTIMAALISTA TALOUDELLISUUTTA
• Pienentää pyykinpesukustannuksia
• Pienentää kemikaali- ja vesikustannuksia
• Pienentää investointikustannuksia
• Pienentää kuljetus- ja säilytystilakustannuksia
• Pienentää vaunukustannuksia (pienemmät vaunut
riittävät)

50 %

Vähintään 50%
enemmän siivottuja
neliömetrejä Reflexmoppipyyhkeellä!

80x

80-kertainen
pintapaine = parempi
puhdistusteho

Miksi Reflex puhdistaa
tehokkaammin kuin muut
moppijärjestelmät, ilman
ylimääräistä voimankäyttöä?
Koska Reflexillä saadaan aikaan 80kertainen pintapaine.

• ERINOMAINEN SUORITUSKYKY JA
MONIPUOLISUUS
TODISTETUSTI HYGIEENINEN
• Ultramikrokuitu poistaa ≥ 99,9 % bakteereista
(laboratoriotestien mukaan)
• 6–9 puhdistuspintaa/pyyhe
• Pyyhe on helppo vaihtaa siihen koskematta
• Hygieeninen design – ei tarranauhaa tai taskuja
PUHDISTAA SYVÄLTÄ
• 80-kertainen pintapaine, parempi puhdistusteho
• Ultramikrokuitu kerää enemmän likaa
• Optimoitu suorituskyky joustavan kumilastan
ansiosta
HELPPOKÄYTTÖINEN JA MONITOIMINEN
• Puhdistaa nurkat ja reunat sekä mahtuu ahtaisiinkin
paikkoihin
• Puhdistaa lattiat, seinät ja jalkalistat
• Kuivain sopii moppaukseen, kuivaamiseen ja
lakaisemiseen
• Laaja valikoima moppipyyhkeitä esivalmisteltuun
siivoukseen
• Kahdentyyppisiä kertakäyttöpyyhkeitä
KEVYT JA ERGONOMINEN
• Kevyt käyttää
• Ergonominen kahva
• Helppokäyttöinen säätövarsi eripituisille käyttäjille
• Mahdollistaa vähemmän välineitä siivousvaunussa

TERÄVÄREUNAINEN JA JOUSTAVA kumilasta tarjoaa 80kertaisen pintapaineen perinteisiin levykehysmoppeihin
verrattuna. Tämä takaa tehokkaan ja puhtaamman
lopputuloksen pienemmällä vaivalla ja lyhyemmässä ajassa.
VAIKKA VÄLINE ONKIN KEVYT ,sen tuottama paine on silti
riittävä optimaalisen puhdistustehon takaamiseksi.
Siivoojan ei tarvitse kohdistaa välineeseen ylimääräistä
voimaa, mikä säästää selkää, hartioita, käsivarsia ja ranteita.
PYSY VAIN LIIKKEESSÄ, niin Reflex pitää lattiat puhtaampina
kuin koskaan!

ILMASTO- JA
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
ERINOMAINEN SÄÄSTÄMÄÄN YMPÄRISTÖÄ
• Pienempi vedenkulutus
• Vähemmän tai ei lainkaan puhdistuskemikaaleja
• Vähemmän pyykinpesuainetta
• Jopa 80 % pienemmät pyykinpesu- ja sähkökustannukset
• Joutsenmerkki
• Erittäin vähäiset mikromuovipäästöt

80 %

pienemmät
pyykinpesu- ja
sähkökustannukset

559

mg/m2
MLC-indeksi
Vähäiset
muovipäästöt

JÄÄMÄVAPAA
YLLÄPITOSIIVOUS

Tietoja Rekola Reflexin
käytöstä:

Järjestelmän
esittely

Ote kahvasta ja
varren säätäminen

Kuivaimen käyttö
moppipyyhkeen kanssa

Moppipyyhkeen
kiinnitys

Rappujen siivous

Tahrojen poisto

Moppipyyhkeiden
valmistelu

Seinien pyyhintä

Rekola Reflex tukee jäämävapaata siivousta. Näin se
toimii.
JÄÄMÄVAPAA YLLÄPITOSIIVOUS (RFC) tarkoittaa
terveydelle haitallisten lika- ja kemikaalijäämien
poistamista.
Rekolan ja yhteistyökumppanien kehittämän
konseptin tarkoituksena on poistaa jäämät, joihin
perinteiset siivousmenetelmät eivät pysty.
Lisätietoja antaa Rekola.

REFLEX

SIIVOUSKONEET

PUHDISTUSAINEET

Jalkalistojen
pyyhintä

TUOTTEET

Rekola Reflex
-SÄÄTÖVARSI

Rekola Reflex
-KUIVAIN

Varsi mahdollistaa erinomaisen
käyttömukavuuden ja
optimaalisen
työskentelyasennon
ergonomisen kahvan ja helpon
pituuden säädön ansiosta. Pyyhi
hankalatkin pinnat helposti.
Tuotekoodi: 18-0020

Kaksi toimintoa yhdessä:
1. Kuivain
2. Kuivain + moppipyyhe.
Rekolan kuivainta voi käyttää
molempiin suuntiin.
Tuotekoodi: 18-0010
• TPR-lasta 50 cm
• 40 kpl/pakkaus

Rekola Reflex S
-MOPPIPYYHE

Rekola Reflex A
-MOPPIPYYHE

50 % ultramikrokuitua, PETkalvo. Sopii kovien lattiapintojen,
kuten kylpyhuoneiden,
pukuhuoneiden ja
saniteettitilojen
syväpuhdistukseen ja
siivoukseen sairaaloissa,
oppilaitoksissa ja keittiöissä.
Tuotekoodi:
18-7050 sininen
18-7054 punainen

100 % polyesterimikrokuitua.
Erittäin imukykyinen (jopa 500
ml).
Sopii aulatilojen ja
sisääntuloalueiden
manuaaliseen pyyhintään
talvikaudella tai lattioiden,
seinien sekä ikkunan- ja
ovenpielien kuivapyyhintään.
Tuotekoodi: 18-0057

• 50 % ultramikrokuitua,
50 % PET
• 54 x 22,5 cm
• 100 kpl/pakkaus/väri

• 100 % mikrokuitua
• 54 x 16 cm • 4 väriä:
sininen, punainen, vihreä,
keltainen
• 100 kpl/pakkaus/väri

Rekola Reflex
DUSTER
-KERTAKÄYTTÖ
MOPPIPYYHE

Rekola Reflex
DUOSPEED
-KERTAKÄYTTÖ
MOPPIPYYHE

Soveltuu pölyjen pyyhintään.
Kaksipuolinen,
siivouskapasiteetti jopa 1 000 m2
(pölyn- ja lattianpyyhintä).
Soveltuu puhdastilojen ja
julkisten tilojen kuivapyyhintään
kaikille lattiapinnoille.
Tuotekoodi: 17-5050

100 % mikrokuitua,
nihkeäpyyhintään. Voidaan
käyttää molemmin puolin
säännöllisesti hoidettujen
sileiden lattiapintojen
optimaaliseen päivittäiseen
pyyhintään. Sopii esimerkiksi
terveydenhuoltoon ja
ravintoloihin, joissa on tiukat
hygieniavaatimukset, mutta ei
mahdollisuutta
moppipyyhkeiden pesuun.
Tuotekoodi: 17-5010

• 100/180 cm
• 20 kpl/pakkaus

Rekola Reflex H
-MOPPIPYYHE

Rekola Reflex G
-MOPPIPYYHE

100 % ultramikrokuitua,
säännöllisesti hoidettujen
sileiden lattiapintojen
optimaaliseen päivittäiseen
siivoukseen. Sopii tiloihin, joissa
on korkeat hygieniavaatimukset,
kuten sairaalat, vanhainkodit ja
lastentarhat.
Tuotekoodit:
18-2050 sininen
18-2054 punainen
18-2055 vihreä
18-2056 keltainen

50 % ultramikrokuitua,
harvemmin hoidettujen sileiden
lattiapintojen pyyhintään. Sopii
alueille, joissa tarvitaan
tehokasta ja näkyvää
siivoustulosta.
Tuotekoodit:
18-4050 sininen
18-4054 punainen

• 100 % ultramikrokuitua
• 54 x 22,5 cm
• 160 kpl/pakkaus/väri

• 50 % ultramikrokuitua,
50 % polyesteriä
• 54 x 22,5 cm
• 160 kpl/pakkaus/väri

• 100 % polypropyleenia
• 52 x 35 cm
• 150 kpl/pakkaus

• 100 % mikrokuitua
• 54 x 18 cm
• 150 kpl/pakkaus
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