
Wij helpen u graag met advies op maat  

en de beste schoonmaakmiddelen. Neem 

contact op met onze experts. Zij maken 

schoonmaken weer Easy voor u.

Hoe kunnen we u helpen?

Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Professionele en ergonomische reiniging
Werken met het Duomopssyteem is eenvoudig en ergonomisch. Indien 
gewenst kunt u de ‘vaste’ mopsteel vervangen door een ergonomische 
telescoopsteel. Ook heeft u de keuze uit het werken met een vlakmop 
en/of kentucky mop. Aan u de keuze.

Vlakmoppen
Het Duomopsysteem is perfect te gebruiken in combinatie met de Com-
biquick vlakmophouder en vlakmoppen. De mopplaten zijn vervaardigt 
uit slagvast polypropyleen (PP). De platen zijn oersterk, makkelijk in 
gebruik en duurzaam. De bijpassende moppen zijn de ClaraClean mop-
pen met zelfs een Nordic Swan accreditatie!

Strengenmoppen
Werkt u liever op de traditionele manier? Ook dat kan. Op uw wens kan 
het systeem worden geleverd met een traditionele mopklem en stren-
genmop.

Kenmerken
• Volledig uit kunststof vervaardigd
• Duurzaam en slagvast
• Geschikt voor zowel traditionele als de vlakmop methode

Voordelen
• Ergonomisch
• Tijdsbesparing
• Goede reinigingsresultaten

Duomopsysteem
Het duomopsysteem is een volledige trolley met frame, twee emmers , 
pers, en steelklem.



Meer weten of advies? Kijk op dirksenbv.nl

Duomopsysteem

Technische gegevens

Duomopsysteem Standaard toebehoren?

Materiaal Polypropyleen (PP)

Duwbeugel Aluminium Ja

Mopklem + mop 450 gram Geschikt Nee, optioneel

Vlakmopplaat + vlakmop 45 cm Geschikt, 45 cm Nee, optioneel

Pers Ja, standaard toebehoren Ja

Steel 150 cm Aluminium Ja

Ergonomische steel Telescopisch Nee, optioneel

Emmers Rood, 15 liter Ja

Blauw, 15 liter

 
Artikel nummers
• 1.210.002.01 Combiquick Vlakmopplaat 45cm 
• 1.786.445 Vlakmop 45cm ClaraClean 
• 450B Mop 450 gram met band 
• 050 Alumium Steel 150cm, 23mm
• 6100 Mopklem 
• 1.210.017 Ergo Telescoopsteel 90-160cm, 23 mm
• 2.100.201 Duo Mopwagen, inclusief emmers inclusief pers
• 1.210.004 Moppers, kunststof blauw 

Uw adviseur

Dirksen schoonmaakartikelen BV

Telefoon: +31 (0)546 – 54 99 99
Fax: +31 (0)546 – 54 99 98
info@dirksenbv.nl

Postadres
Postbus 191
7640 AD Wierden 

Bezoekadres
Bedrijvenpark Twente 151
7602 KE Almelo


