
NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ MOPOVACÍ SYSTÉM

HYGIENICKÝ | ERGONOMICKÝ

Úklidová technika 
pro profesionální úklid

Filmop International je
přední italská společnost na
trhu profesionálního úklidu.
Všechny    produkty    vyrábí ve
vlastním výrobním závodě na
severu Itálie. Nabízí pevné,
lehké, ergonomické úklidové
systémy, které usnadňují
profesionální úklid. 
HYGOTREND je výhradním
distributorem  značky  Filmop 
 v   ČR. Zajistíme vám vynikající
předprodejní servis, konzul-
tace, poradenství, navrhneme
řešení vhodné    pro    váš   pro-
voz a následně proškolíme váš
personál.
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GLOBO SYSTEM

JEDNODUCHÝ | VŠESTRANNÝ

První univerzální systém pro mokré mopování

Novinka ve světě úklidu - první univerzální profesionální
mycí systém.

Inovativní systém navržený tak, aby vyhovoval potřebám,
preferencím a zvyklostem pracovníků.

Lze použít jako jakýkoli tradiční mopovací systém.

Ergonomický, hygienický a praktický.

Použití: mopy s uchycením na suchý zip, kapsové, 
jazykové (s chlopněmi), kombinované (jazyk a kapsa).

CENA A DOSTUPNOST NA DOTAZ
U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.
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GLOBO SYSTEM
Univerzální profesionální mycí systém

Hygienický
100% bezdotykový systém: bezdotykové upevnění a uvolnění mopu z držáku mopu. Snížení rizika
křížové kontaminace a zajištění nejvyšší hygieny.

Tlačítko pro bezdotykové
uvolnění mopu

Systém zámků pro čištění
stěn a stropů

Tlačítko pro rychlé
otevření držáku mopu

Patentovaná klapka 
na uchycení mopu

Všestranný
Globo lze použít s jakýmkoli mopovacím systémem.

Jednoduchý
Intuitivní, jednoduché a okamžité použití.

Efektivní a účinný
Rychlé a snadné upevnění a uvolnění mopu snižuje čas a úsilí
strávené mytím.

Ergonomický
Zabraňuje únavě: eliminuje ohýbání, pomáhá udržovat správné
držení těla.
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GLOBO SYSTEM | NABÍDKA

 Filmop Držák GLOBO | Kód: 242.0000TP0009AU
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Filmop Mop GLOBO MICRO ACTIVA | Kód: 242.0EPN0404K00

Mop GLOBO MICRO-ACTIVA z ultramikrovlákna s polyesterovým podkladem,
mikro chlopněmi a barevnými štítky. Ideální pro utírání prachu, na mokré

vytírání a dezinfekci. K použití s   držákem mopu Globo.

 Filmop Mop GLOBO PULI-BRUSH | Kód: 242.0EPN0418K00A

Ultra-mikrovláknový mop GLOBO PULI-BRUSH
s polyesterovým podkladem, mikro chlopněmi a barevnými štítky.

Pro mokré vytírání středně / silně znečištěných podlah
 (v hotelech, bytových domech, kancelářích, nemocnicích atd.). Ideální pro

všechny neklouzavé podlahy, čištění rohů a stěn. 
K použití s   držákem mopu Globo.

 Filmop Mop GLOBO |  Kód: 242.00FM0401K00

Bavlněný mop GLOBO COTTON s polyesterovým podkladem, smyčková příze
uvnitř, střižená příze vně, s mikrochlopněmi. Pro mokré vytírání středně

znečištěných podlah (v hotelech, bytových domech, kancelářích, nemocnicích
atd.). K použití s   držákem mopu Globo.

Skládací plastový držák mopu GLOBO. Pro mokré vytírání
podlah pomocí mopů s mikro chlopněmi.

Filmop Držák GLOBO
40 x 11 cm | pro plochý

mop s chlopněmi 
Filmop Mop GLOBO

bavlna + polyester | 40 x 13 cm | smyčky
třásně (70% bavlna + 30% polyester)

Filmop Mop GLOBO MICRO ACTIVA
mikrovlákno | modrý | 40 x 13 cm

Filmop Mop GLOBO PULI-BRUSH
mikrovlákno | modrý | 40 x 13 cm

CENA A DOSTUPNOST NA DOTAZ
U OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.
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