Kloten, maj 2017

Nytt moppsortiment från Wetrok: Wetrok-moppar – fulltext

Tre moppar med individuella fördelar

Nya Wetrok-moppar: Tre femstjärniga moppar
Wetrok har utökat sitt moppsortiment. Resultatet: Tre kvalitetsmoppar för rengöring. Men
mopparna gör inte bara skinande rent, de har även en mycket lång livslängd. När använde
du en mopp senast som klarar att tvättas i upp till 900 gånger?
Tre nya Wetrok-moppar är redo att vända upp och ner på rengöringsvärlden. Oavsett om det gäller
lätt strukturerade eller släta golv, för fukttorkning eller dubbelhinkvagn – alla Wetrok-moppar
övertygar med sina unika fördelar. Gemensamt för alla moppar är dock den långa livslängden. Om
dessa tre kvalitetsmoppar används normalt och tvättrekommendationerna följs så klarar de att
tvättas

hela

700–900

gånger.

Dessa

hållbara

mirakelmoppar

står

för

femstjärniga

rengöringsresultat. I dag och i morgon.
Microbrush-moppen: helt enkelt vår bästsäljare
Denna mopp har i det närmaste uppfunnit glidförmågan. Motståndskraftigt luggmaterial och
polyesterborst bidrar till att microbrush-moppen glider fram nästan för egen maskin. Det räcker
med en blick för att fibrernas funktion ska framgå tydligt: De vita fibrerna tar upp smuts, de blå och
gröna remsorna får moppen att glida.
Även Wetroks nya förstklassiga flausch är värd ett omnämnande eftersom det är den som
säkerställer kardborrbandens långvariga vidhäftning och funktionsförmåga.
Microsmooth-moppen: en symfoni av bland- och mikrofiber
Den överlägsna rengöringskraften hos denna mapp bygger på den optimala blandningen av mikrooch blandfibrer. Microsmooth-moppen förenar de bästa egenskaperna hos dessa båda material:
Den rengör med samma höga strävhet som en mikrofibermopp samtidigt som den är lika mjuk som
en blandfibermopp.

1

Silkysmooth-moppen: skonsam utan mikrofiber
Silkysmooth-moppen får toppbetyg i kategorin smidighet och är därför optimal för känsliga golv.
Ytterligare ett plus: De stegvist indelade slingorna i två lager säkerställer att inte en droppe vatten
lämnas kvar på golvet.
Kvalitetsmärket Wetrok: mätbar kvalitet
Definierar man rätt kriterier så går det att mäta kvalitet. Detta har Wetrok gjort och utvecklat ett nytt
kvalitetsmärke speciellt för moppar och dukar. Alla moppar testas i enlighet med ett standardiserat
testförfarande och på så vis kan kvaliteten definieras och säkerställas för kundernas räkning.
Följande kriterier hjälper våra kunder att hitta rätt mopp för det aktuella användningsområdet:
Tvättcykel, vatten- och smutsupptagning, glidegenskaper och strävhet. Varje kriterium får en
bedömning respektive ett värde. De erhållna värdena gör det möjligt att jämföra mopparna med
varandra. På så vis kan fackmän inom rengöring och städning hitta den mopp som bäst lämpar sig
för det aktuella användningsområdet.

((2 719 tecken inkl. blanksteg))
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Kloten, maj 2017

Nytt moppsortiment från Wetrok: Wetrok-mopparna – förkortad version
Tre moppar med individuella fördelar

Nya Wetrok-moppar: Tre femstjärniga moppar
Wetrok har utökat sitt moppsortiment. Resultatet: Tre kvalitetsmoppar för rengöring. Oavsett om
det gäller lätt strukturerade eller släta golv, för fukttorkning eller dubbelhinkvagn – alla Wetrokmoppar övertygar med sina unika fördelar. Gemensamt för alla moppar är dock den långa
livslängden. Om dessa tre kvalitetsmoppar används normalt och tvättrekommendationerna följs så
klarar de att tvättas hela 700–900 gånger. Dessa hållbara mirakelmoppar står för femstjärniga
rengöringsresultat.
Microbrush-moppen består av slitstarka mikrofiber. Den har i det närmaste uppfunnit
glidförmågan: Motståndskraftigt luggmaterial och polyesterborst ger en optimal glidförmåga.
Microsmooth-moppen förenar däremot de bästa egenskaperna hos materialen mikro- och
blandfiber: Den rengör med samma höga strävhet som en mikrofibermopp samtidigt som den är
lika mjuk som en blandfibermopp. Nummer tre i trion är silkysmooth-moppen. Som namnet
antyder är denna mopp utan mikrofiber extra skonsam och passar därför perfekt för känsliga golv.
För fackmän inom rengöring och städning gäller det bara att välja den mopp som bäst uppfyller
behoven för det aktuella användningsområdet.
((1 242 tecken inkl. blanksteg))
((Teckenförklaring gruppbild moppar))
Wetrok-moppar: Tre långlivade moppar för alla användningsområden.
((Teckenförklaring bild microbrush-mopp))
Extremt ergonomisk: Microbrush-moppen glider fram över ytorna nästan för egen maskin.
((Teckenförklaring bild microsmooth-mopp))
Optimal blandning: Microsmooth-moppen förenar däremot det bästa hos mikro- och blandfiber.
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((Teckenförklaring bild silkysmooth-mopp))
Silkysmooth-moppen gör rent hus in i minsta vrå.
((Teckenförklaring bild kvalitetsmärke))
Med kvalitetsmärket Wetrok blir kvaliteten inte bara mätbar, utan även jämförbar.

Ytterligare information för journalister resp. kontaktpersoner för tryckfärdiga bilder:
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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