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Nowy asortyment mopów Wetrok: Mopy Wetrok – Volltext

Trzy mopy o indywidualnych zaletach

Nowe mopy Wetrok: Trzy doskonałe nakładki do mopa do wycierania na
mokro
Firma Wetrok zmodyfikowała swoją ofertę mopów. Rezultat: Trzy wysokiej jakości mopy do
czyszczenia. Mopy te nie tylko zapewniają bardzo dobre wyniki czyszczenia, są także
niezwykle trwałe. Czy ktoś używał już mopa, który wytrzymuje do 900 cykli mycia?
Trzy nowe mopy Wetrok są gotowe zrewolucjonizować świat czyszczenia. Do podłóg z delikatną
strukturą lub gładkich, do stosowania z lekkim zwilżeniem lub w podwójnym wiadrze na wózku, z
mikrowłóknami lub włóknami mieszanymi – każdy mop posiada inne zalety. Łączy je jedna cecha –
trwałość. Każdy z trzech doskonałych mopów wytrzymuje od 700 do 900 cykli mycia – przy
normalnym użytkowaniu i przestrzeganiu zaleceń dotyczących prania. Trwałe mopy – znakomita
jakość czyszczenia Dziś i jutro.
Mop Microbrush: po prostu bestseller
Można powiedzieć, że ten mop symbolizuje ergonomiczny poślizg. Wytrzymały materiał
podstawowy i szczotki poliestrowe sprawiają, że mop Microbrush sunie niemal samodzielnie.
Podział zadań pomiędzy włóknami jest widoczny gołym okiem: białe włókna zbierają brud,
niebieskie i zielone paski zapewniają poślizg mopa.
Należy też wspomnieć o nowym wysokiej jakości flauszu, który gwarantuje długotrwałą
przyczepność i skuteczność rzepów.
Mop Microsmooth: symfonia włókien mieszanych i mikrowłókien
Niezwykła siła czyszczenia tego mopa jest możliwa dzięki optymalnej kombinacji mikrowłókien i
włókien mieszanych. Mop Microsmooth łączy w sobie atuty obu materiałów: czyści z dużą
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ścieralnością porównywalną do mopa z mikrowłókien, a jednocześnie jest łagodny jak mop z
włókien mieszanych.

Mop Silkysmooth: delikatny mop bez mikrowłókien
Mop Silkysmooth wyróżnia się aksamitną gładkością i znakomicie nadaje się do wrażliwych
podłóg. Kolejny atut: dwuwarstwowy, stopniowany oplot sprawia, że na podłodze nie pozostaje ani
jedna kropla wody.
Znak jakości firmy Wetrok: jakość można zmierzyć
Jakość można zmierzyć, jeżeli zdefiniuje się odpowiednie kryteria. Firma Wetrok tak właśnie
zrobiła i stworzyła nowy znak jakości dla mopów i ściereczek. Wszystkie mopy przechodzą
znormalizowane testy, co pozwala zdefiniować i zapewnić jakość oferowaną naszym klientom. W
wyborze odpowiedniego mopa pomagają naszym klientom następujące kryteria: cykl mycia,
zbieranie wody i brudu, poślizg i ścieralność. Każde z kryteriów otrzymuje ocenę lub wartość.
Zebrane w ten sposób wartości umożliwiają porównanie mopów. Dzięki temu specjaliści z branży
czyszczenia mogą wybrać mop, który najlepiej pasuje do ich indywidualnych potrzeb.

((2’589 Zeichen inkl. Leerschläge))
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Nowy asortyment mopów Wetrok: Mopy Wetrok – wersja skrócona
Trzy mopy o indywidualnych zaletach

Nowe mopy Wetrok: Trzy doskonałe nakładki do mopa do wycierania na
mokro
Firma Wetrok zmodyfikowała swoją ofertę mopów. Rezultat: trzy wysokiej jakości mopy do
czyszczenia. Do podłóg z delikatną strukturą lub gładkich, do stosowania z lekkim zwilżeniem lub
w podwójnym wiadrze na wózku, z mikrowłóknami lub włóknami mieszanymi – każdy mop posiada
inne zalety. Łączy je jedna cecha – trwałość. Każdy z trzech doskonałych mopów wytrzymuje od
700 do 900 cykli mycia – przy normalnym użytkowaniu i przestrzeganiu zaleceń dotyczących
prania. Trwałe mopy – znakomita jakość czyszczenia
Mop Microbrush składa się z wydajnych mikrowłókien. Można powiedzieć, że ten mop
symbolizuje ergonomiczne wycieranie: wytrzymały materiał podstawowy i szczotki poliestrowe
zapewniają optymalny poślizg. Mop Microsmooth łączy w sobie atuty mikrowłókien i włókien
mieszanych: czyści z dużą ścieralnością porównywalną do mopa z mikrowłókien, a jednocześnie
jest łagodny jak mop z włókien mieszanych. Trzeci mop to Silkysmooth. Jak wskazuje jego
nazwa, ten mop bez mikrowłókien jest niezwykle delikatny i znakomicie nadaje się do wrażliwych
podłóg. Specjaliści z branży czyszczenia mogą wybrać mop, który najlepiej pasuje do ich
indywidualnych potrzeb.
((1‘264 Zeichen inkl. Leerzeichen))
((Legende Gruppenbild Mopps))
Mopy Wetrok: Trzy trwałe nakładki do każdego rodzaju wycierania na mokro
((Legende Bild microbrush-mop))
Niezwykle ergonomiczny: mop Microbrush niemal samodzielnie sunie po powierzchni.
((Legende Bild microsmooth-mop))
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Optymalna kombinacja: Mop Microsmooth łączy w sobie atuty mikrowłókien i włókien mieszanych.
((Legende Bild silkysmooth-mop))
Mop Silkysmooth usuwa brud nawet z najciaśniejszych kątów.
((Legende Bild Qualitätslabel))
Znak jakości firmy Wetrok – jakość można nie tylko zmierzyć, lecz także porównać ze sobą.

Więcej informacji dla dziennikarzy oraz osoby kontaktowe w sprawie zdjęć nadających się
do druku:
Nadja Grendelmeier, Komunikacja i PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, 043 255 51 28
www.wetrok.com
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