
Rubbermaid PULSE
™

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ PODLAH POMOCÍ MIKROVLÁKNA

O 50 % RYCHLEJŠÍ ÚKLID*

ÚKLID KDEKOLIV, 
KDYKOLIV,  
V JAKÉKOLIV SITUACI

* Interní zkušební údaje versus tradiční systém s mopem a kbelíkem



Chytřejší úklid

S novým Rubbermaid PULSE™ vyčistíte 
více čtverečních metrů za kratší dobu.
Nejkvalitnější mikrovlákno, zabudovaná 
nádrž a uživatelsky kontrolovaná aplikace 
roztoku představují účinnější čištění a 
nižší pracovní náklady.  

SOUPRAVA MOPU Q969  
RUBBERMAID PULSE™

Obsahuje:
Teleskopickou násadu s nádrží na tekutinu a 
hliníkovou mopovací hlavu 40 cm.

 LEHKÁ KONSTRUKCE■■  
S plnou náplní roztoku váží pouze 1,7 kg.

 ■■ TELESKOPICKÁ  NÁSADA 
Červená ergonomická násada při 
každém zmáčknutí vypouští roztok 
ve třech proudech. Ovládání jednou 
rukou. Pomáhá snižovat zdravotní 
újmu z opakovaného namáhání. 

 ■■ PROTISKLUZOVÝ HROT 
Při opření mopu o zeď tento 
hrot zabrání sklouznutí a pádu 
násady.

 ■■ VÍKO CLEAN CONNECT™

 ■■ ZABUDOVANÁ NÁDRŽ NA 
TEKUTINU 
Vysoko objemová doplňovací nádrž 
na 0,6 l roztoku pro vyčištění až 
80 m2 podlahové plochy. Okénko v 
nádrži umožňuje snadné monitoro-
vání hladiny tekutiny. Zabudovaná 
nádrž značně zvyšuje estetický aspekt. 

 RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM■■  
Souprava zahrnuje mopovací hlavu 
40 cm. Je možno používat rovněž s 
mopovacími hlavami Rubbermaid 28 
a 60 cm.

APLIKACE DLE POTŘEBY
Stisknutím tlačítka na násadě se za mopem uvolní čisticí roztok ve třech 
proudech (nerozprašuje se pro ekologičtější úklid).



Vyberte si z řady 
vysoce kvalitních 
mopů s mikrovlákny 
pro uzpůsobení 
systému pro jakékoliv 
použití:

VYSOCE ABSORPČNÍ MOP Q471-58 
Doporučuje se pro optimální výkon. Pokud se 
obáváte, že podlaha bude příliš mokrá, použijte 
vysoce absorpční mop a vyměňujte jej pokaždé, 
kdy bude Pulse doplňován. Pulse má objem 0,6 l 
tekutiny a vysoko absorpční mop pojme až 0,7 l 
tekutiny. Při práci se skvěle doplňují!

MOKRÝ MOP Q477-58 MIKROVLÁKNO 40 CM
MOKRÝ MOP Q470-58 MIKROVLÁKNO 40 CM
S KARTÁČEM
Vynikající pro celkový úklid.

MOP PRO DRHNUTÍ Q474-58
Vynikající na keramickou dlažbu a na odstraňování skvrn a pro 
případy, kdy je vyžadováno drhnutí.

ZKOMBINUJTE RUBBERMAID PULSE™ S 
DOPLŇKOVOU NÁDOBOU RUBBERMAID PULSE™.

NÁDOBA Q966 RUBBERMAID PULSE™ 
Objem: 7,5 l 
Naplní Rubbermaid PULSE™ až 12krát. Vyčistí až 
930 m2.

CHYTŘEJŠÍ SYSTÉM S INTEGRO-
VANÝMI KOMPONENTY:

Nádoba Rubbermaid PULSE™ je 
navržena pro bezpečnou přepravu na 

úklidových vozících Rubbermaid pro 
efektivnější plnění na místě úklidu.

VELKÝ PLNICÍ OTVOR
Nádrž je vybavena širokým plnicím otvorem pro snadné 
ruční plnění.

VÍKO CLEAN CONNECT™ 
Víko Clean Connect™ a hadice Rubbermaid PULSE™ 
do sebe zapadají pro snadnější plnění bez rozlití. 
Po doplnění nádrže se proud tekutiny automaticky 
zastaví. 



www.rubbermaid.eu

Ušetřete čas a peníze s novým systémem čištění podlahy 
Rubbermaid Pulse™. Vysoko objemový uživatelsky 
kontrolovaný systém aplikace umožňuje úklidovému 
personálu rychlejší, snadnější a efektivnější úklid.

KOMPLETNÍ A UCELENÝ ÚKLIDOVÝ SYSTÉM
Rubbermaid PULSE™ s úklidovým vozíkem 9T75 
a nádobou Rubbermaid PULSE™ se vzájemně 
kombinují pro vytvoření účinného a efektivního 
úklidového systému.

ULOŽENÍ NA VOZÍKU 
Stejně jako všechny násady mopů Rubbermaid může 
být Rubbermaid PULSE™ uložen na úklidovém vozíku 
pro snadnou přepravu.

Rubbermaid® Commercial Products

7, rue Guillaume J. Kroll

L-1882 Luxembourg

RubbeRmaid Pulse™
Číslo Popis Rozměry (cm) Objem Balení 
Q969-58 Souprava na čištění podlahy Rubbermaid Pulse™ 148.0 x 10.7 x 40.0 0.6L 1
Q966 Nádoba Rubbermaid Pulse™ 35.8 x 22.4 x 27.4 7.5L 1
Q471-58 Vysoko absorpční mop s mikrovláknem 52.8 x 19.0 x 1.6 - 6
Q477-58 Mokrý mop s mikrovláknem 40 cm 44.5 x 14.0 x 1.6 - 10
Q470-58 Mokrý mop s mikrovláknem s kartáčem 40 cm 47.5 x 14.0 x 1.6 - 10
Q474-58 Mop na drhnutí s mikrovláknem 40 cm 45.0 x 14.0 x 1.6 - 10

Chytřejší péče o podlahu


