
 

 

UltraSpeed Pro  

Starterkit 
De best presterende emmer-en-pers combinatie op de markt.  

Sneller, schoner, makkelijker 
U mopt nog steeds op oude, klassieke manier? U worstelt 

nog altijd met zware kentucky moppen of een ouderwets 

vlakmop systeem? Aanhoudende problemen met slechte 

hygiëne, onvoldoende schoonmaakresultaten en gebrek aan 

ergonomie?   

 Dan is het hoog tijd om over te schakelen naar een 

innovatief, modern vlakmop systeem – UltraSpeed Pro. 

 

UltraSpeed Pro Starterkit 
De UltraSpeed Pro Single en Double starterkits omvatten bijna 

alles wat u nodig heeft aan schoonmaakmaterialen voor 

vloerreiniging in één doos. De telescoopsteel is apart te 

bestellen.  

 De Starterkits bestaan uit een onderstel met een enkele 

(25l) of dubbele emmercombinatie (25l en 8l), een hendelpers, 

een mopframe en een microvezelmop. 

 Voor kleine objecten zoals bijvoorbeeld winkels, banken, 

kleine restauratie is een enkele emmercombinatie voldoende. 

Voor grotere objecten zoals scholen en kantoorgebouwen 

breidt u het systeem uit met de nieuwe ‘second bucket’. Deze 

emmer kan ook gebruikt worden om extra 

schoonmaakmaterialen en reinigingsproducten te 

transporteren. 

 Daarnaast biedt UltraSpeed Pro een uitgebreid 

assortiment aan microvezelmoppen. Een voorbeeld hiervan is 

de Safe mop, een speciale schrobmop voor het onderhoud 

van anti-slip vloeren.  

 

Ongeëvenaarde prestaties 
UltraSpeed Pro overtreft andere mopssystemen op alle 

niveaus.  

• Reinigt meer dan 750m² vloeroppervlak per uur, met de één-

stap methode* 

• Sneller uitpersen – eenvoudig en twee keer zo snel** 

• Hoge perskracht – perst 50% meer vocht uit de mop ** 

• Vloeren drogen snel – na korte tijd opnieuw bruikbaar 

• Innovatieve microvezelmoppen – intensieve vloerreiniging 

• Hoge hygiëne – geen handcontact met gebruikte moppen en 

water 

• Geen training nodig – gebruik is vanzelfsprekend 

• Optimale ergonomie – juiste werkhouding, niet bukken of 

slepen 

• Compact – makkelijk op te bergen 

• Modulair – één onderstel voor enkele en dubbele 

emmercombinatie, duw optie 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Berekening gebaseerd op cijfers van FIGR ( een onafhankelijk test- en 

onderzoekinstituut voor Facility Management, Duitsland) 

** Vergelijkende studie met andere vloermopsystemen 

 

TSU Omschrijving Stuks per doos EAN doos  BCU 

147184 US Pro Single Starterkit 1 34023103169181 147194 

147203 US Pro Double Starterkit 1 34023103169297 147222 
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