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• TÍMI -krefst skipulags, kennslu til starfsmanna, meðhöndlun moppa 

• TAUÞVOTTAKOSTNAÐUR - þrif á óhreinum moppum 

• “UMFRAM MOPPUR” allar moppur sem eru forbleyttar þurfa þvott ! 

• EFNISKOSTNAÐUR –allar moppur bleyttar jafnt – óháð notkunarsviði 

• MENGUNARHÆTTA – geymsla á blautum/rökum moppum, hætta á örveruvexti (myglu) 

• VINNULAUN vinnulaun(kostnaður) við umsjón og forbleytingu á moppum 

• FLUTNINGSKOSTNAÐUR – forbleyttar moppur keyrðar úr þvottahúsi og sóttar á vinnustað 

• ÚTREIKNINGUR KOSTNAÐAR – óvissa í útreikningi - tilboðsgerð 

• MINNI VIRKNI – hætta á minni virkni gólfþvottaefna í forbleyttum moppum 

Hefðbundin forbleyting á moppum: 
(PRE-SOAKING SYSTEM REQUIREMENTS) 



…forbleyting á staðnum !!! 

Forbleyting 

framkvæmd á 

ræstivagninum 

sjálfum – ein 

moppa í einu !  



…ÝMSAR ÚTFÆRSLUR ! 



• “Umhverfisvænt”  

• Einföld, og áreiðanleg skömmtun – 

engin vélbúnaður ! 

• Endurvinnanlegt – ryðfrítt 

• Hægt að hafa einn eða tvö 

blöndunartanka 

• Tankur tekur 6 lítra þvottalausn 

• Skömmun frá 100 til 400 ml. 

• Aukafata 

• Auðvelt í notkun og viðhaldi 

• Hægt að tengja við úrval ræstivagna 

• Passar fyrir allar moppur að 50cm 

FEATURES 



Yfirlit 

Læsing á tanki 

Einfalt að breyta magni á 
upplausn í skömmtun 

Handvirkt 

Re-writable  

colour coding tags 

Auðvelt að fjarlægja 
bakka 



Framkvæmd 

Moppu komið fyrir 
í bakkanum 

Tankur fylltur 
af vatni 

Komið fyrir og læst 

Magn stillt 

Ýtt niður 



NÝJUNG 

Moppu komið fyrir í 
bakkanum 

Ef notuð er TRI+ moppa þá er 

hægt að vera með aðra hliðina 

blauta og hina þurra... 

-hægt að þvo og þurrka með 

einni og sömu moppunni !!! 



• SVEIGJANLEIKI viðeigandi rakamagn í moppu með 

hliðsjón af yfirborði, eðli óhreininda sem hreinsa þarf 

ofl. 

• EFNISSPARNAÐUR fullkomin nýting á upplausn og 

þ.m.t. efnum 

• TÍMASPARNAÐUR enginn þörf á sérstöku 

skipulagi/umsjón við forbleytingu 

• ÞÆGINDI þurrar moppur geymdar í ræstivagni og 

einungis það magn sem þarf á viðkomandi 

vinnusvæði notað, það skiptið ! 

• HREINLÆTI enginn þörf á að geyma forbleyttar 

moppur !!! 

• SPARNAÐUR Í TAUÞVOTTI engar ónotaðar 

forbleyttar moppur þvegnar..... 

Ávinningur 



Úrval útfærslna 

MD620 BASIC 

MD700 SAFETY 

MD710 ELEGANCE 

MD620 PROFESSIONAL 

MD740 SAFETY 

MD750 ELEGANCE 



A CLEANER FUTURE? 

IT’S IN OUR HANDS  


