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Reflex Städkoncept

Motion Städvagnar

Addon Tillbehör

Smarta lösningar för hygienisk och hållbar städning

INNOVATION 
SATT I SYSTEM



REFLEX STÄDKONCEPT

Den nya standarden för  
hygienisk och hållbar städning.
Invented by REKOLA, Finland.
VÄXANDE UTMANINGAR KRÄVER BÄTTRE LÖSNINGAR
REKOLA började med städvagnar. Därför har vi med åren 
utvecklat en helhetssyn på effektivitet och logistik som 
idag märks i alla våra koncept och produktlösningar.  
REKOLA MOTION städvagnar och REKOLA ADDON  
tillbehör skapar förutsättningar för optimal kostnads- 
effektivitet och övergripande tidsvinster. Ovanpå det  
sätter REKOLA REFLEX standarden för effektiv städning 
genom unika produkter och metoder som ger dokumen-
terade fördelar på alla avgörande fronter: Ekonomiskt, 
ergonomiskt miljömässigt och – sist men inte minst –  
hygieniskt. Vill du ta del av oberoende testresulat eller 
sätta upp ett användartest? Välkommen att kontakta  
oss eller våra partners!  

STÄDKONCEPT I ABSOLUT FRAMKANT
REKOLA REFLEX är det givna alternativet till tra- 
ditionella flatmoppsystem när kraven på hygien,  
städeffektivitet, ekonomi och miljöegenskaper  
är extra tuffa. Just därför är REKOLA REFLEX det  
idealiska städkonceptet för sjukhus och hotell.   

RESULTAT SOM TALAR FÖR SIG SJÄLVA
Den speciella konstruktionen och städmetoden 
innebär djupare och effektivare rengöring, med 
optimal hygien och minimering av bakteriespridning. 
Att använda dukar iställer för moppar innebär lägre 
kostnader för inköp,  tvätt och förpreparering, och 
både tids- och miljömässiga vinster. Fler dukar kan 
prepareras och transporteras samtidigt på vagnen, 
och samma moppstativ och handtag kan även  
användas för trappor, väggar och tak. Kontakta oss 
för info om oberoende utvärderingar och tester!



MOTION STÄDVAGNAR

ADDON TILLBEHÖR

SKAFFA DIG FÖRSPRÅNG GENOM FLEXIBILITET
REKOLA MOTION erbjuder ett komplett sortiment av  
vagnar för en rad olika tillämpningar i olika storlekar  
och utföranden. Gemensamt för samtliga är möjlig- 
heten att anpassa och förändra lösningen exakt  
efter dina behov. Dels genom REKOLA ADDON smarta 
redskapshållare och innovativa förvaringslösningar.  
Dels genom möjligheten att bygga på nya vagns- 
moduler när behoven förändras. Med REKOLA  
MOTION ligger du alltid ett steg före.

STÄRK DIN AFFÄR GENOM SMART LOGISTIK
Kombinationen av lätta komponenter, stor lastkapa- 
citet, ändamålsenliga tillbehör och smidig hantering 
skapar enastående förutsättningar för effektiv logistik 
och högklassig ergonomi. På köpet får du Rekolas  
erkänt höga kvalitet. Det här är vagnar som stärker  
din konkurrenskraft. Länge.

VÄGEN TILL EN OPTIMAL STÄDPROCESS
REKOLA ADDON är en komplett serie smarta till- 
behör som gör det lättare än någonsin att anpassa,  
integrera och optimera städvagnens funktionalitet  
och utrustning.  På så sätt bidrar REKOLA ADDON  
till en effektiv och tidsbesparande städprocess, där  
personalen har smidig tillgång till alla nödvändiga 
städredskap samt det förbrukningsmaterial som  
behövs under arbetspasset. 

INNOVATIVA MATERIAL OCH FUNKTIONER
REKOLA ADDON tillbehör är utvecklade i tätt sam- 
arbete med städföretag och personal i syfte att  
förenkla arbetet och skapa lösningar som tidigare  
inte fanns. Ett av resultaten är den unika mixen  
av hårda och mjuka material, samt nyskapande  
lösningar som REKOLA HOOKIT - den multifunk- 
tionella kroken som  skapar ordning och tillgäng- 
lighet på städvagnen.



Rekola Oy Trolley Systems
Rutintie 3. FI-04600 Mäntsälä 
FINLAND
Tel. + 358 19 687 35 16 
Fax. + 358 19 687 35 18
email info@rekola.com

Representant i Sverige:
OrboTech Sweden AB
Karins väg 7. SE-194 61  Upplands Väsby
Tel. +46 8 505 884 00
email info@orbotech.se
www.orbotech.se   www.rekolareflex.se

REKOLA är Nordens ledande designer av innovativa städvagns-
system, städhjälpmedel och skräddarsydda koncept.
VÅR MISSION är att ständigt flytta gränserna för hygienisk och 
hållbar städning genom kunddriven utveckling och innovation. 
Tack vare unika design- och tillverkningsresurser i Finland kan  
vi erbjuda enastående flexibilitet och extremt korta ledtider  
– hela vägen från prototyp till produktion. 

WWW.REKOLA.COM


