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Vileda Professional – deel van de Freudenberg groep

Vileda Professional biedt innovatieve schoonmaakoplossingen en –systemen voor verschillende 
toepassingsgebieden zoals General building, Health Care en Horeca. Met verkoopkantoren in alle 
belangrijke Europese steden en een breed net van vertegenwoordigers, zijn wij sterk aanwezig 
over heel de wereld. Vileda Professional Benelux maakt deel uit van de Freudenberg groep, een 
gediversifieerd globaal familiebedrijf met hoofdvestiging in Duitsland.

Helping you make a difference.

Helping you make a difference.
ClickSpeed
Eenvoud in hygiëne



Klassieke eenvoud 
opnieuw uitgevonden

Top hygiëne op het 
laagste niveau

Schone vloeren, uitgekiende ergonomie en een optimaal hygiënisch resultaat zijn de 
eisen bij de ontwikkeling van een nieuw Vileda vlakmopsysteem. ClickSpeed voldoet 
aan deze hoge eisen en is gelijktijdig eenvoudig in gebruik. ClickSpeed is inzetbaar in 
veel situaties, geschikt voor alle types waterbestendige vloeren en biedt uitstekende 
schoonmaakresultaten tegen lage investeringskosten. 

Een vloer is het laagste niveau dat gereinigd moet worden 
met als gevolgen; veel vuil, snel vuil en arbeidsintensief in 
onderhoud. Het ClickSpeed vlakmopsysteem biedt hiervoor 
een effectieve en hygiënisch verantwoorde oplossing. 
Moppen worden niet uitgespoeld en opnieuw gebruikt.  
U werkt voortdurend met schone materialen. Het resultaat 
is een schone vloer zonder residu van reinigingsproduct en 
zonder opbouw van een vuilfilm. In de gezondheidszorg 
wordt elke patiëntgebonden kamer met een schone 
mop gereinigd waardoor het risico van kruisbesmetting 
geminimaliseerd wordt. 

‘Handsfree’ vlakmopsysteem
Door de voetbediende, magnetische mopklem gaat het 
aanbrengen van de mop net zo eenvoudig als klittenband, 
maar dan wel zonder de nadelen van snel vervuilend 
klittenband. De vuile mop wordt van het frame verwijderd 
zonder deze aan te raken. Kortom, slimme details met 
gevoel voor hygiëne.

Duurzame microvezelmoppen
Clickspeed wordt standaard ingezet met een duurzame, 
hoogwaardige microvezelmop. Klamvochtige microvezels 
zorgen voor een optimaal reinigingsresultaat waardoor in 
veel situaties een reinigingsmiddel niet noodzakelijk is. 
Met een ClickSpeed mop reinigt u gemiddeld 15 tot 20 
m2 vloeroppervlak. Handig zijn de 4 kleurenlabels. Indien 
u werkt met een kleurcodering dan knipt u simpelweg de 
labels af die u niet gebruikt.

Wegwerpen kan ook
Wilt u helemaal “safe” gaan of heeft u geen opties 
om moppen machinaal te wassen? Dan bestaat er de 
mogelijkheid een viscose wegwerpmop met microvezel 
componenten te gebruiken. De wegwerpmop heeft een 
unieke driedimensionale structuur waardoor vuil beter 
opgepakt en vastgehouden wordt. Disposables zijn een 
verantwoorde en goede werkbare oplossing voor het 
reinigen en desinfecteren van ruimtes met een hoog 
besmettingsrisico. 

Veelzijdig inzetbaar 
ClickSpeed is niet alleen geschikt voor kantoren, scholen, 
andere publieksgebouwen, maar ook in de gezondheidszorg 
is het een uitstekende oplossing voor het hygiënisch 
reinigen van vloeren. Het systeem is eenvoudig en 
kan daardoor gebruikt worden door niet-professionele 
schoonmaakmedewerkers zoals verpleegkundigen, 
operatie- en doktersassistentes. In ziekenhuizen, privé 
klinieken, tandartspraktijken en andere medische centra is 
het ClickSpeed vlakmopsysteem de ideale oplossing voor 
een hoge hygiëne standaard. De materialen zijn compact 
en makkelijk op te bergen. Daardoor is ClickSpeed ook 
uitermate geschikt voor de thuiszorg. 

Hygiënisch moppen
Met het ClickSpeed vlakmopsysteem worden de moppen 
voorbevochtigd. U mopt een vloerdeel tot de mop vuil is en 
u neemt weer een schone mop. De vuile mop gaat in de was. 
Indien u kiest voor disposable moppen, dan gooit u de vuile 
mop weg. Spoelen en uitpersen is niet nodig. Het resultaat 
is een hygiënisch schoongemaakte vloer op een ergonomisch 
verantwoorde manier. In de gezondheidszorg leidt deze 
schoonmaakmethode tot een vermindering van het risico op 
kruisbesmettingen.

Krachtige eenvoud
ClickSpeed is een eenvoudig vlakmopsysteem. Ook zonder 
instructie voelt iedereen aan hoe het werkt. De mop schuift 
“handsfree” tussen de magnetische mopklem. Sluit de klem 
met uw voet en het systeem is startklaar. De vuile mop valt 
vanzelf van het frame door de klem met de hand boven de 
waszak te openen. De vuile mop raakt u niet aan. Moeilijker 
is het niet en makkelijker konden we het niet maken.

Betaalbare kwaliteit
Het Clickspeed vlakmopsysteem is hoogwaardig en toch 
vraagt het geen hoge investering. Met een basisset bestaande 
uit een telescoopsteel, mopframe, opbergbox en moppen 
kunt u al aan de slag. Heeft u behoefte aan een uitgebreider 
onderhoudsysteem met interieur- en sanitairreiniging? Het 
ClickSpeed systeem kan perfect gecombineerd worden met 
een Vileda Origo werkwagen.

Ergonomisch verantwoord
Naast eenvoud in gebruik, duurzaamheid en lage kosten, is 
er veel aandacht besteed aan ergonomie. Gebruikers moeten 
makkelijk en met geringe lichamelijke belasting kunnen 
werken, want ziekteverzuim kost geld en prettig werken 
levert juist veel op. Belangrijke ergonomische details van het 
ClickSpeed systeem zijn:
• Licht in gewicht
• Verstelbare telescoopsteel met comfortabele handgrepen
•  Voetbediende mopklem - bukken om de mop te bevestigen 

is niet nodig
•  Machinaal gewassen moppen - handmatig spoelen en 

uitwringen is verleden tijd

TSU nr BCU nr  Productomschrijving Kleur Afmeting Doosinhoud

138621 138622 ClickSpeed mopframe grijs 40 cm 10 x 1 st.

138695 138696 ClickSpeed microvezelmop grijs 46 x 20 cm 10 x 5 st.

138652 138655 ClickSpeed disposable mop rood 44 x 20 cm 6 x 50 st.

138653 138656 ClickSpeed disposable mop blauw 44 x 20 cm 6 x 50 st.


