UltraSpeed Systeem
Performance made easy.
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Vul uw emmers
met extra energie!

Het UltraSpeed Systeem is ontwikkeld om aan twee doelstellingen te voldoen:
uitstekende reinigingsprestaties en eenvoud in gebruik. Het resultaat is een compleet,
modulair en veelzijdig vloerreinigingssysteem dat een nieuwe standaard zet op vlak
van gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en ergonomie. We hebben deze voordelen
kort samengevat in de slogan “Reinigen wordt gemakkelijk”.

Schoonmaken zonder training.

Modulair systeem voor een maximale flexibiliteit.

Inderdaad, u leest het goed. Eén van de belangrijkste eigenschappen van het UltraSpeed Systeem is dat de gebruiker zeer
snel vertrouwd zal geraken hoe met het systeem te werken,
dankzij de eenvoud in gebruik, zowel wat betreft het bevestigen
van de mop aan het mopframe als het moppen zelf.
Het UltraSpeed Systeem is altijd klaar voor gebruik, en kan
eenvoudig ingezet worden voor verschillende ruimtes en
toepassingen. Maar bovenal kenmerkt dit systeem zich in het
bijzonder door de gebruiksvriendelijkheid waarbij een groot
deel van dit geheim schuilt in de ingenieuze pers.

Het UltraSpeed Systeem bestaat uit een innovatieve pers,
een nieuw ontwikkeld break-frame, een steel en als complete
set inclusief emmer, pers en onderstel. Er is keuze uit drie sets:
• 15 liter enkele emmer met wringpers.
• 25 liter enkele emmer met onderstel en hendelpers.
• 2x25 liter dubbele emmercombinatie met onderstel
en hendelpers.
Twee enkele emmers kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot een dubbele emmercombinatie, voor het reinigen
van grote oppervlakken. Waar of wat ook schoongemaakt
moet worden, UltraSpeed Systeem biedt wat nodig is.

No stress. Just press.

De innovatieve pers is een uitblinker op het gebied van
efficiëntie en ergonomie. Klap het frame open, plaats de mop
in de tunnelpers (geen contact met de handen nodig) en duw
het mopframe met mop naar beneden in de pers. Het systeem
kan op twee manieren gebruikt worden – met de pershendel
(perssysteem) of zonder (wringsysteem). Beide manieren zijn
doeltreffend, maar het gebruik van de pershendel creëert een
extra perskracht die nodig is wanneer de vloer zeer snel weer
droog moet zijn. Ultrasnel!
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Reinigen wordt gemakkelijk. Overal.

Het UltraSpeed Systeem is werkelijk overal en voor alles
inzetbaar. Dankzij het ingenieuze ontwerp en het assortiment
van vier verschillende mopsoorten, biedt het een oplossing
voor het reinigen van alle soorten vloeren (inclusief veiligheidsvloeren), maar ook voor het reinigen van wanden, plafonds
en trappen. Maar wat zal deze veelzijdigheid, eenvoud in
gebruik en sterke reinigingsprestatie uiteindelijk kosten?
Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van Vileda
Professional en u zult opnieuw aangenaam verrast zijn.
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Ontdek het UltraSpeed Systeem!
Elk detail van het UltraSpeed Systeem is ontworpen met het oog
op eenvoud en reinigingsprestatie. De focus lag hierbij steeds op
ergonomie, gebruiksvriendelijkheid, laag gewicht en duurzaamheid.
Hetzelfde geldt voor de moppen. Vier verschillende soorten
moppen voorzien in alle behoeften en toepassingen. Voor gebruik
op standaard vloeren tot veiligheidsvloeren, maar ook voor wanden,
plafonds en trappen.
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Bevestig de mop aan het mopframe

1. UltraSpeed Starterkit 15 liter
Polypropyleen (PP) emmer met literindicatie.
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2. Wringpers

5

Bijzonder efficiënte en ergonomische wringpers.

3. Handvat
Handig en ergonomisch design.

4. UltraSpeed Starterkit 25 liter
Degelijke, lichtgewicht PP emmer met
ergonomisch handvat om eenvoudig te vullen
of leeg te gieten.
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Wringpers
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5. Hendelpers
Hendelpers met uitstekend persresultaat.

6. Onderstel
Uitbreidbaar PP onderstel met grote (Ø 75 mm)
zwenkwielen die geen strepen nalaten.

7. UltraSpeed Starterkit 2x25 liter
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Twee 25 l emmers kunnen met een onderstel
gecombineerd worden tot een dubbel emmersysteem, om grote oppervlakken te reinigen.
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8. Kleurcoderingsclips

Hendelpers

Flexibele kleurcodering dankzij eenvoudig te
monteren clips in vier kleuren.

9. Steelhouder
Voor een gemakkelijke bevestiging van de steel.

10. Schenktuit
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Nieuw design voor het gemakkelijk leegmaken
van de emmer.

11. UltraSpeed Starterkit BoW 25 liter
Met zwenkwielen om aan de emmer te
bevestigen voor een betere ergonomie

12. Mopframe
Uniek gepatenteerd break-frame voor het
ergonomisch spoelen en wringen van de
UltraSpeed moppen.

Break-frame met voetpedaal
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13. Ergonomische steel
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Het modulaire mopsysteem
Kleine oppervlakken

Medium tot grote oppervlakken

UltraSpeed Starterkit 15 liter
•
•
•
•
•
•

Medium tot grote oppervlakken

Grote oppervlakken

UltraSpeed Starterkit 25 liter UltraSpeed Starterkit BoW 25 liter UltraSpeed Starterkit 2x25 liter

Sterke, maar lichtgewicht polypropyleen (PP) emmers met literindicatie, eenvoudige schenktuit en ergonomisch handvat.
Speciaal ontworpen emmers met extra versterkte wanden ter hoogte van de persbevestiging vormen een stabiel en sterk geheel.
Zeer doeltreffende wring- en/of hendelpers met geïntegreerde steelhouder voor het eenvoudig bevestigen van de steel.
UltraSpeed Set 25 l en 2x25 l met hendelpers voor extra perskracht en met een stabiel onderstel voorzien van zwenkwielen (Ø 75 mm) die geen strepen nalaten.
Eenvoudig te wisselen kleurcoderingsclips in vier kleuren.
Ultra Speed Starterset 25 l met zwenkwielen om aan de emmer te bevestigen voor een betere ergonomie.

UltraSpeed Mopframe

Ergonomische telescoopsteel, 100-180 cm

Ergonomische standaardsteel, 145 cm, alu

• Lichtgewicht (425g), duurzame break-frame voor
gebruik met UltraSpeed en/of pocket moppen.
• De innovatieve frame stabilisator maakt verticaal
moppen eenvoudig.
• Snelle bevestiging van mop dankzij speciaal
ontwerp.
• Gemakkelijk en snel spoelen en/of wringen van de
moppen zonder de mop van het frame te verwijderen.

• Ergonomische telescoopsteel met afgerond,
comfortabel, tweedelig bovenste handvat
en meerdere greepposities in het midden
van de steel.
• Handvat en greepposities hebben een antislipfunctie.

• Ergonomische alumuniumsteel met afgerond,
comfortabel, tweedelig handvat met een antislipfunctie.

UltraSpeed MicroPlus Mop

UltraSpeed Trio Mop

UltraSpeed Safe Mop

• Hoogwaardige en duurzame microvezelmop met
superieure reinigingsprestaties.
• Lange polyester microvezels gecombineerd met
diagonale nylon zones verwijderen moeiteloos
hardnekkig vuil.
• Minimale wrijving.

• Mop bestaande uit sterke, afzonderlijke lusjes die
een hoge reinigingsprestatie, absorptie, duurzaamheid en hygiëne bieden, voor elk type vloer.
• Unieke vezelsamenstelling: microvezels (wit) voor
grondige reiniging, polyester (grijs) voor minimale
wrijving en katoen (beige) voor hoge absorptie.

• Speciale vezelmop met uitstekend schrobeffect en
duurzaamheid, voor gebruik op veiligheids- en
ruwe vloeren (bijv. veiligheidstegels).
• Vezelsamenstelling: polyamide vezels (doorzichtig)
voor het schrobeffect en polyester (grijs) als basismateriaal.

TSU Nr.
114982

BCU Nr.
509275

Omschrijving
UltraSpeed Starterkit 15 liter

114985

509276

UltraSpeed Starterkit 25 liter

114987

509277

UltraSpeed Starterkit 2x25 liter

113970

508095

UltraSpeed Mopframe

111380

111385

Ergo Telescoopsteel

111529

506267

Ergo Standaardsteel alu

114007

508247

114010

Afmeting
15 liter

Stuks per BCU
Per kit

Doosinhoud TSU
Per kit
Per kit

25 liter

Per kit

2x25 liter

Per kit

Per kit

40 cm

1 stuk

10 x 1

100 - 180 cm

1 stuk

10 x 1

145 cm

1 stuk

10 x 1

UltraSpeed MicroPlus Mop

40 cm

1 stuk

25 x1

508249

UltraSpeed Trio Mop

40 cm

1 stuk

50 x 1

114008

508248

UltraSpeed Safe Mop

40 cm

1 stuk

25 x 1

113971

508096

UltraSpeed Wringpers

1 stuk

10 x 1

113972

508097

UltraSpeed Hendelpers

1 stuk

10 x 1

114001

508242

Emmer 15 liter blauw

15 liter

1 stuk

10 x 1

114002

508240

Emmer 25 liter blauw

25 liter

1 stuk

10 x 1

114003

114012

Kleurcoderingsclips (set 2 stuks)

2 stuks

3x2

122340

513635

UltraSpeed onderstel zonder wielen

1 stuk

10 x 1

122341

512403

Wielen Ø 75 mm (p/st.)

1 stuk

12 x 1

114006

114397

UltraSpeed onderstel koppelstuk

1 stuk

5x1

120474

512962

UltraSpeed Starterkit BoW 25 liter

117100

117101

Bucket on Wheels wielenset

75 mm
25 liter

1 stuk

1x1

4 stuks

10 x 4

FHP Vileda Professional BeNeLux
Avenue André Ernst 3b, ZI Petit-Rechain, B-4800 Verviers
Tel.: +32-87-32 21 52 - 54, Fax: +32-87-32 21 58
e-mail: vileda.professional.be@fhp-ww.com
www.vileda.be, www.vileda.nl
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