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Metoda Pre – wash 
Súčasná ekonomická situácia sa prejavuje tiež v zdravotníctve a odráža sa v požiadavkách na výdaje za 
upratovacie práce. Pri upratovaní sa požadujú metódy, ktoré spĺňajú vysoké hygienické štandardy a nie sú 
finančne príliš náročné. Metódou Pre-wash firma Vermop predstavuje systém, ktorý je vhodný tak pre 
upratovanie  a dezinfekciu  v nemocniciach, tak aj pre denné upratovanie kancelárskych priestorov. Použitím 
systému Pre-wash sa dá docieliť optimálneho výsledku upratovania pri minimálnych nákladoch na 
prevádzku. Vďaka centrálnej príprave textílií nedochádza ku chybám pri dávkovaní chemikálií. Personál 
nemusí zo sebou brať radu čistiacich prípravkov a tým sa zvyšuje bezpečnosť v priestoroch pre pacientov. 
Personál berie mopy priamo z Moboxxov a nemusí ich jednotlivo namáčať. Taktiež handričky sa pripravia do 
Tuboxxov a tým odpadá namáčanie a žmýkanie. Metóda je veľmi jednoduchá a redukuje chyby pri 
upratovacích prácach. 
Uzavretý systém mopov a handričiek zaručuje vysokú hygienu. 
Farebné kódovanie textílii a boxov znižuje riziko prenosu baktérií. 
Systém Pre-wash sa dá použiť na všetky typy vozíkov. 
 
Výhody: 
Hygiena: Farebné označenie Moboxxov a Tuboxxov – rozlíšenie použitej chémie a dezinfekcie. 
                 Uzavretý systém – žiadny prenos baktérií 
Úspora: Redukcia výdajov vďaka menšiemu množstvu použitej vody a chémie. 
                Riziko predávkovania je malé pri centrálnej príprave. 
Časová úspora: Žiadne namáčanie, žmýkanie, preplachovanie. 
 
Pri použití systému Twixter dvojnásobne vyčistená plocha jedným mopom. 
 
Jednoduchá obsluha: Práca bez námahy, ergonómie, nasadzovania mopu bez ohýbania. 
                                       Žiadny kontakt s pokožkou, žiadne namáhavé žmýkanie. 
Ľahký a jednoduchý systém, optimálna bezpečnosť pre personál a okolie. 
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MOBOXX 
Systém Moboxxov zaručuje úspornosť pri upratovaní podláh pripraveným mopom. Mopy, podľa miesta 
použitia, sú napustené čistiacim a dezinfekčným prípravkom. S farebne odlišných Moboxxov sa odoberajú 
mopy bez ohýbania a bez kontaktu s pokožkou. Sú zaručené optimálne pracovné podmienky. Časová úspora 
vďaka žiadnemu namáčaniu, žmýkaniu, preplachovaniu. Po použití sa mop odkladá do nádoby (vreca) 
prichyteného ku vozíku, takže sa obmedzuje riziko použitia jedného mopu na viacerých plochách a  tím sa 
výrazne znižuje riziko prenosu baktérií. 
Pri použití systému Moboxxov v kombinácii zo Sprint mopom 40cm – 15m2 jedným mopom.  
Pri použití mopu Twixter systému – dvojnásobok plochy. 
 
Postup: 
Najskôr vydezinfikujte Moboxx.  
Potom naukladajte 12 Twixter mopov, resp. cca 20 Sprint mopov (40cm) do Moboxxu.  
Prilejte cca 5l čistiaceho roztoku.  
Uzavrite Moboxx vekom, zavrite klipsne a položte Moboxx hore dnom  na veko. 
Doba pôsobenia je cca 15 min. pre rovnomerné namočenie všetkých mopov a príprave k použitiu. 
Za túto dobu si môže personál pripraviť na vozík ostatné pomôcky pre upratovanie (papierové utierky, 
toaletný papier, vrecia do košov a pod.), naukladá Moboxxy a premiestni sa na pracovisko. 
Na pracovisku otočí prvý Moboxx a odoberá mopy priamo na držiak mopu. 
 
Podľa typu podláh a čistiacich prostriedkov má Vermop k dispozícii mopy s rôznych typov materiálov. 
Mopy je možné farebne rozlíšiť podľa miesta použitia: modrá, červená, žltá, zelená. 
Počet mopov, ako aj množstvo roztoku do Moboxxu sa môže líšiť podľa typu použitého mopu. 
 
Moboxx  
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Twixter držiak mopu  40 cm 

Pôvodný koncept systému Twixter robí s neho univerzálny nástroj. Je to riešenie funkčné, efektívne, 
ergonomické a technicky spoľahlivé, ktoré je vhodné pre všetky povrchy. 
 
Twixter je premyslený v každom detaile a jednoznačne uľahčí prácu. Dvojstranný mop umožňuje takmer 
súčasne mokré a suché čistenie. Tým sa šetrí práca, čas a úsilie spojené s čistením. 

 

  
 
Twix držiak mopu  30 cm 
Pôvodný koncept systému Twixter robí s neho univerzálny nástroj. Je to riešenie funkčné, efektívne, 
ergonomické a technicky spoľahlivé, ktoré je vhodné pre všetky povrchy. 
 
Twixter je premyslený v každom detaile a jednoznačne uľahčí prácu. Dvojstranný mop umožňuje takmer 
súčasne mokré a suché čistenie. Tým sa šetrí práca, čas a úsilie spojené s čistením. 
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Tyč SCANDIC 
Rukoväť s mäkkým povrchom a guľou na rukoväti pohodlne padne do ruky. Optimálna priľnavosť i za mokra s 
rukavicami a to vďaka anti-sklzovému povlaku. 
Rýchlo nastaviteľná dĺžka skrutkovaním. Jasné symboly označujúce smer otáčania. 
Upínací krúžok aj proti kvapkaniu a pohodlnú a bezpečnú podporu pre prácu nad hlavou. Stabilné 
zamykaním. 
Nový typ blokovacieho mechanizmu zaisťuje maximálnu stabilitu nastavenia. 
 

  
 
Tyč Alumíniová 
Hliníková rukoväť s 1400 mm na dĺžku, ľahká a odolná alternatíva. Vhodná pre všetky systémy čistenia 
podláh s držiakom o priemere 23,5 mm. Okrem toho je vybavená rukoväť proti sklzu gumou aj pre bezpečné 
opieranie o stenu bez skĺznutia.  
Rukoväť  je k dispozícii v štyroch farbách. 
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Systém TWIXTER 
 
Mop TWIXTER Classik  

 

Aplikácia · Veľmi vhodný pre bežné čistenie s vysokou odolnosťou voči  chemickým látkam 
· Ideálne pre dezinfekčné čistenie  

Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mop TWIXTER Tronic  

 
Aplikácia · Univerzálny, vhodný pre rôzne aplikácie 
Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Mop TWIXTER Blue  

 

Aplikácia  · Pre vysoko štruktúrované kamenné podlahy, dlažba v kuchyni, hygienické zariadenia, kúpelne 
Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mop TWIXTER White Magic  

 

Aplikácia · Mokré a vlhké čistenie, najmä pokiaľ ide o štruktúrovaný podlahy 
· Ideálne pre obklady porcelánové kameniny  

Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Mop TWIXTER Brush 

 

Aplikácia · Mokré a vlhké vytieranie s výraznou textúrou na tvrdé podlahy 
· Ideálne pre bezpečnostné obklady v kúpeľniach a bazénoch  

Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
 
 
Mop TWIXTER Antibak 

 
Aplikácia · Dezinfekčný čistenie, napríklad v nemocnici, sanatóriu 
Varianty  · 30 cm a 40 cm pracovná šírka  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Systém SPRINT 

Držiak mopu Sprint plus univerzal 40cm 

Sprint plus univerzal je spoľahlivý, takmer plochý univerzálny držiak mopu, ktorý sa vie prispôsobiť, 
akejkoľvek výške. Nízka hmotnosť držiaku zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť v spojení s rôznymi mopmi a 
ergonomickými tyčami. Aj v spojení s teleskopickej tyčou. 
Sprint ponúka ľahšiu, hygienickú prácu, optimálny výkon a vynikajúce výsledky. 
 

  
 
Tyč SCANDIC 
Rukoväť s mäkkým povrchom a guľou na rukoväti pohodlne padne do ruky. Optimálna priľnavosť i za mokra s 
rukavicami a to vďaka anti-sklzovému povlaku. 
Rýchlo nastaviteľná dĺžka skrutkovaním. Jasné symboly označujúce smer otáčania. 
Upínací krúžok aj proti kvapkaniu a pohodlnú a bezpečnú podporu pre prácu nad hlavou. Stabilné 
zamykaním. 
Nový typ blokovacieho mechanizmu zaisťuje maximálnu stabilitu nastavenia. 
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Tyč Alumíniová 
Hliníková rukoväť s 1400 mm na dĺžku, ľahká a odolná alternatíva. Vhodná pre všetky systémy čistenia 
podláh s držiakom o priemere 23,5 mm. Okrem toho je vybavená rukoväť proti sklzu gumou aj pre bezpečné 
opieranie o stenu bez skĺznutia.  
Rukoväť  je k dispozícii v štyroch farbách. 
 
 

  
 

 

Mop Sprint Plus Basic 

 
Aplikácia • Pre bežné čistenie 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mop Sprint Plus Tronic mikrovlákno  

 
Aplikácia · Všetky univerzálny, vhodný pre rôzne aplikácie 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ceny formou dopytu 
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