Moppipalvelu

Moppivarsi

Innovatiivinen moppivarsi, joka vähentää rasitusvammoja.
Innovatiivinen design
Tarjoamamme ergonomisesti
suunniteltu moppivarsi
vähentää toistuvia liikkeitä,
jotka johtavat rasitukseen. Kun
toistuvat liikkeet työn aikana
vähenevät, vähenevät myös
rasituksesta aiheutuneet
vammat.
Pitkän tuotekehittelyn
lopputuloksena lanseerattiin
moppipalvelu, joka on täysin
mullistanut siivoushenkilöstön
työskentelyn. Ergonominen
varsi tarjoaa yksinkertaisesti
ratkaisun rasitusvammojen
vähentämiseen ilman
kompromisseja tuottavuuteen ja
siivouksen lopputulokseen.

Rasitusvammat
Rasitusvammat ovat suuri
siivoustyötä hidastava ja
poissaoloja tuottava tekijä
Euroopassa. 74 % siivousalan
työntekijöistä on raportoinut,
että heillä on ongelmia
rasitusvammojen kanssa:
•
•
•

46 %: lla on selkävaivoja
23 %: lla on niska- ja
hartiakipuja
22 %: lla on kyynärpää-,
ranne- tai
jännetuppikipuja

Sen lisäksi, että
rasitusvammat vaikuttavat
työntekijöiden päivittäiseen
elämään ja terveyteen, niihin
liittyy myös
työstäpoissaoloja ja
työnantajan kustannuksia.

Moppikonsepti:
•
•
•

•
•
•

Voi vähentää
rasitusvammoja jopa 30 %
Voi lisätä tuottavuutta jopa
50 %
Pyöreä kuulakahva vähentää
ranteeseen ja kyynärpäähän
kohdistuvaa rasitusta ja
parantaa ergonomiaa
Varsi on suunniteltu niin, että
siitä on helppo pitää kiinni
Alaspäin kaareva varsi
yksinkertaistaa puhdistusta
esimerkiksi huonekalujen alta
Moppikehys, jossa on 360
asteen kääntyvyys

Varren ominaisuudet:

Pyörivä
pallokahva
vähentää
ranteeseen
kohdistuvaa
rasitusta
Varren pituuden
säätäminen
parantaa
työergonomiaa

Varren ja
kehyksen
niveloity liitos
helpottaa mopin
liikuttamista

Moppivarren
kaareva muoto
helpottaa
siivousta
huonekalujen alta

Moppi kiinnitetään
kehykseen helposti
velrcotarran avulla

Palvelukuvaus

Euroopan luotetuin yhteistyökumppani
Elis Textile Service Oy kuuluu Elis-konserniin, joka on Euroopan luotetuin
vuokratekstiilejä tarjoava yhteistyökumppani. Elis tarjoaa nopeaa ja
henkilökohtaista palvelua. Laaja valikoimamme antaa asiakkaalle enemmän
mahdollisuuksia valita itselleen sopiva räätälöity vaihtoehto. Meillä on alan pitkä
kokemus ja asiantuntemus, mikä takaa asiakkaillemme laadukkaan palvelun ja
varmat toimitukset.

Elis Textile Service Oy
Tel. 020 788 9200
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com
www.fi.elis.com

Moppipalvelu

Kuivamoppi
Tehokasta siivoista - ilman puhdistusaineita
Kuivamoppi sisältää mikrokuitua sekä kovaa
polyesterikuitua. Nämä materiaalit pysäyttävät
tehokkaasti likaa sekä helpottavat mopin
käyttöä kaikilla lattiamateriaaleilla.
Ihanteellinen moppi lattioiden
kuivamoppaukseen.

Tuotetieto:
• Koko 12x47 cm
• Materiaalit: Mikrokuitu, Polyesteri/
Polyamidi. Harjakuidut: 100 %
Polyesteria
Moppipalvelu
Moppipalvelu on konsepti, joka parantaa
hygieniaa, säästää aikaa ja rahaa
kiinteällä hinnalla. Palvelun
tuotevalikoima koostuu innovatiivisista
mikrokuitumopeista sekä ainutlaatuisesta
ergonomisesta moppikahvasta, joka
vähentää rasitusvammojen riskiä 30 %.
Palvelu takaa, että käyttäjällä on aina
hyvät työkalut sekä tarpeeksi moppeja
siivousta varten.

Ominaisuudet:
• Voidaan käyttää kaikenlaisilla
lattiamateriaaleilla.
• Työväline helppoon ja nopeaan siivoukseen.
• Poistaa tehokkaasti kengän jäljet lattiasta.
• Moppi pysäyttää erinomaisesti likaa ja
pölyä.
• Voidaan käyttää ennen märkäpuhdistusta
lian keräämiseen ja sen jälkeen lattian
kuivattamiseen.
• Kuivamoppauksen etu on, ettei vettä
tarvitse käyttää lattian siivoamiseen ->
vähentää asiakkaiden liukastumisriskiä
• Siivousliikkeiden testit osoittavat, että
moppaus säästää aikaa verrattuna
imuroimiseen.
• Polyesterikuitujen karheuden avulla moppi
poistaa myös pinttyneitäkin tahroja

Palvelukuvaus

Elis Textile Service Oy
Tel. 020 788 9200
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com
www.fi.elis.com

Moppipalvelu

Märkämoppi
Tehokasta siivoista - ilman puhdistusaineita!
Tarjoamamme märkämoppi on tehokas ratkaisu
toimitilojen siivoukseen. Moppi sisältää pehmeää
mikrokuitua, joka pysäyttää tehokkaasti likaa ja
imee itseensä kosteutta sekä kovempaa
polyesterikuitua, jonka avulla pinttyneenkin lian
irrotus käy helposti. Riittää vain moppi kostutetaan
vedellä ja se on käyttövalmis!

Ominaisuudet
• Puhdistaa jopa 80 neliömetriä vain 2dl:lla
vettä.
• Voidaan käyttää puhdistusaineen kanssa
tai ilman.
• Sisältää karkeaa kuitua, jonka avulla
pinttynyt lika irtoaa helposti.
• Sopii lattian, seinien ja kattojen
puhdistukseen.
• Poistaa tehokkaasti rasvan sekä kengän
jäljet.
• Koska vain vettä tarvitaan, lattioille ei jää
kemikaalijäämiä.
• Sopii hyvin kovemmillekin materiaaleille,
kuten linoleumilattialle.

Tuotetieto
• Koko: 14x50 cm
• Materiaalit:
Vaaleansininen: Mikrokuitu Polyesteri
80% / Polyamidi 20%.
Tummansininen: Polyesteri 100%
Punainen: Polypropyleeni 100%
Moppipalvelu
Moppipalvelu on konsepti, joka parantaa
hygieniaa, säästää aikaa ja rahaa
kiinteällä hinnalla. Palvelun
tuotevalikoima koostuu innovatiivisista
mikrokuitumopeista sekä
ainutlaatuisesta ergonomisesta
moppikahvasta, joka vähentää
rasitusvammojen riskiä 30 %. Palvelu
takaa, että käyttäjällä on aina hyvät
työkalut sekä tarpeeksi moppeja
siivousta varten.

Palvelukuvaus

Berendsen part of Elis
Tel. 020 788 9200
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com
www.berendsen.fi

KÄYTTÖOHJE
Ota puhdas moppi hyllystä ja aloita siivous.
Kun olet siivonnut laita likaiset mopit odottamaan noutoa sovittuun
paikkaan.
Vaihtopäivänä noudamme likaiset mopit pesuun ja toimitamme
aiemmalla kerralla noudetut likaiset mopit puhtaina takaisin.

Ongelmia?
Ole yhteydessä asiakaspalveluumme: 020 788 9200
fi-tuusula.asiakaspalvelu@elis.com

