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REKOLA REFLEX TOEPASSINGSGEBIEDEN

De slimste methode voor 
handmatig vloer reinigen. 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN. Droog, 
klamvochtig of nat? Licht of zwaar vervuild? Of 
gewoon stof? Met of zonder mopdoek, Reflex is 
professioneel en ergonomisch 
schoonmaakgereedschap met uitstekende 
prestaties.

UITERST MULTIFUNCTIONEEL. Duwen of trekken? 
De Reflex-vloertrekker werkt in beide richtingen 
en dankzij een compleet assortiment mop-doeken 
is er altijd een oplossing voorhanden die voldoet.

REKOLA REFLEX is hét alternatief voor 
traditionele mopsystemen waar 
schoonmaakprestaties, productiviteit en milieu-
eisen prioriteit zijn.

MET EEN multifunctioneel mopsysteem, slimme 
accessoires en een baanbrekende 
reinigingsmethode, helpt Rekola Reflex uw bedrijf 
duurzaam vooruit.

Power   + Mopdoek
Compleet systeem voor 
reiniging van elk type ruimte

Meerdere functies 
in één floortool 

1.

Power Vloertrekker
Voor natte en droge oppervlakken2.



• UITSTEKENDE PRESTATIES & 
MULTIFUNCTIONEEL  

• VERBETERDE PRODUCTIVITEIT 

Hoe komt het dat Reflex grondiger 
schoonmaakt, zonder extra moeite? 
Omdat Reflex 80x meer 
oppervlaktedruk uitoefent. .

GEMAKKELIJK & MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK 
• Reinigt hoeken, randen en kieren 
• Werkt op vloeren, muren en plafonds 
• Power Squeegee kan worden gebruikt als 
vloertrekker of bezem 
• Volledig assortiment mopdoeken geschikt voor pre-
impregnatie
• Twee soorten wegwerp-mopdoeken

LICHT & ERGONOMISCH 
• Lichtgewicht systeem 
• Lage weerstand tijdens het moppen
• Comfortabele grip 
• Telescopische steel makkelijk op de correcte lengte 
instelbaar 
• Minder fysieke belasting en minder materiaal op de 
trolley 

HERDEFINIËRING VAN DE REINIGINGSEFFICIËNTIE
• Makkelijk te gebruiken, snelle implementatie 
• Geoptimaliseerde workflow 
• 2-in-1 vloertrekker en mopdoek 
• Met Reflex maakt u 50% meer m2 schoon dan met elke 
klassieke vlakmop! 
• Minder mopwissels spaart tijd en verbetert de hygiëne 
• Minder wassen - bespaart waskosten, dus water en geld 
• Minder mopdoeken nodig spaart ruimte en investering 
per taak
• Alleen Reflex gebruikt 100% Ultra Microvezel voor 
vloerreiniging 

OPTIMALE SCHOONMAAKKOSTEN
• Lagere waskosten 
• Lagere kosten voor chemicaliën en watergebruik 
• Lagere investeringskosten 
• Lagere kosten voor transport en opslagruimte 
• Lagere kosten voor trolleys (kleiner en flexibeler) 

BEWEZEN HYGIENIE 
• Ultra microvezel verwijdert ≥ 99,9% van de 
bacteriën (laboratoriumtests) 
• 6-9 schone raakvlakken per doek 
• Geen aanraking bij wisselen  mopdoek 
• Ontworpen om vuilophoping zoals bij velcro- of 
pocketmops te voorkomen

DIEPE REINIGINGSPRESTATIES 
• 80x hogere oppervlaktedruk, diepere reiniging 
• Uitstekende opname van vuil met Ultra • Microvezel 
• Geoptimaliseerde prestaties dankzij de flexibele 
rubberen vloertrekker

VOORDELEN VAN 
REKOLA REFLEX 

meer vierkante 
meter met Reflex-
mopdoeken!

50 %
hogere 
oppervlaktedruk = 
betere reiniging

80x

DE DUNNE EN FLEXIBELE rubberen vloertrekker zorgt voor 
80x meer oppervlaktedruk dan traditionele 
vlakmopsystemen. Het resultaat is een diepere, efficiëntere 
reiniging, met minder inspanning in minder tijd. 
HET LICHTE GEWICHT VAN VLOERTREKKER EN STEEL geeft 
al voldoende druk voor een optimale reinigingsefficiëntie. Er 
hoeft geen extra kracht te worden uitgeoefend, wat beter is 
voor de rug, schouders, armen en polsen. Blijf gewoon 
bewegen en Reflex houdt vloeren schoner dan ooit!



REFLEX MACHINES REINIGINGSMIDDELEN

MILIEUVRIENDELIJK

RESIDUE FREE CLEANING
Rekola Reflex staat voor residuvrije schoonmaak. 
Hoe het werkt:

RESIDUE FREE CLEANING (RFC) is het 
schoonmaakconcept dat zich inzet voor het volledig 
verwijderen van schadelijke chemicaliën en andere 
residuen.

RFC IS ONTWIKKELD door Rekola samen met een 
groep partners die zich inzetten voor het bestrijden 
van residuen die traditionele schoonmaakmethoden 
niet verwijderen. Neem voor meer informatie contact 
op met Rekola.

UITSTEKENDE MILIEUPRESTATIES
• Verminderd  gebruik van drinkwater
• Minder of geen chemicaliën nodig
• Verminderd verbruik van wasmiddel
• 80% besparing op waskosten en elektriciteit
• Nordic Swan Ecolabel
• Minder microplastics  in het wasproces

besparing op 
waskosten en 
elektriciteit

80 %
mg/m2
MLC-index

559

Leer hoe u Rekola Reflex 
goed gebruikt:

Introductie Hoe pre-impregneer ik 
de mopdoeken voor 

gebruik?

Hoe plaats ik de 
vloertrekker? 

Hoe maak ik 
trappen schoon? 

Hoe houd ik de steel vast 
en stel deze in op de 

juiste hoogte? 

Hoe monteer ik een 
mopdoek? 

Hoe verwijder ik 
vlekken? 

Hoe maak ik muren 
schoon? 

Hoe maak ik 
plinten schoon? 



Rekola Reflex 
H MOPDOEK

• 100% UMF
• 54 x 22,5 cm
• 160 stuks per doos / kleur

100% UMF voor optimale 
dagelijkse schoonmaak op goed 
onderhouden gladde vloeren. 
Geschikt voor alle ruimtes met 
hoge hygiëne-eisen 
Productcodes:
18-2050 blauwe code
18-2054 rode code
18-2055 groene code
18-2056 gele code

Rekola Reflex 
G MOPDOEK

• 50% UMF, 50% PE
• 54 x 22,5 cm
• 160 stuks / doos / kleur

50% UMF voor het reinigen van 
minder onderhouden gladde 
vloeren. Geschikt voor gebieden 
waar een goede zichtbare 
schoonmaak nodig is, ook langs 
randen en in hoeken.
Productcodes:
18-4050 blauwe code
18-4054 rode code

• 50% UMF, 50% PET
• 54 x 22,5 cm
• 100 stuks / doos / kleur

Rekola Reflex 
S MOPDOEK
50% UMF gecombineerd met een 
PET-folie. Voor grondige 
schoonmaak en moppen van 
veiligheidsvloeren in badkamers, 
kleedkamers, toiletten in 
gezondheidszorg, scholen, 
keukens.
Productcode:
18-7050 blauw
18-7054 rood

• 100% MICROVEZEL
• 54 x 16 cm • 4 kleurlabels:
blauw, rood, groen, geel
• 100 stuks / doos / kleur

Rekola Reflex 
A MOPDOEK 
100% polyester microvezel. 
Sterk absorberend (tot 500 ml).
Geschikt voor het schoonmaken 
van bijvoorbeeld 
aankomstruimtes tijdens het 
winterseizoen of als stofdoek 
voor vloeren, muren en rond 
ramen en deuren.
Productcode: 18-0057

Rekola Reflex 
POWER SQUEEGEE

• TPR-vloertrekker 50 cm
• 40 stuks / doos

Unieke 2-in-1-functie:
1. Vloertrekker
2. Mopdoekhouder + mopdoek
De Rekola Power Squeegee kan 
in beide richtingen gebruikt 
worden (duwen & trekken).
Productcode: 18-0010

Rekola Reflex 
TELESCOPISCHE STEEL

• 100/180 cm
• 20 stuks / doos

Uitstekend comfort en optimale 
werkpositie dankzij de 
ergonomische steel die makkelijk 
in lengte verstelbaar is. Moeilijk 
bereikbare oppervlakken op een 
veilige manier schoonmaken.
Productcode: 18-0020

PRODUCTEN

Rekola Reflex 
DUSTER

Productcode: 17-5050
• 100% polypropyleen
• 52 x 35 cm
• 150 stuks per doos

Productcode: 17-5051
• 100% polypropyleen
• 52 x 17 cm
• 150 stuks per doos

100% polypropyleen voor 
stofwissen. Dubbelzijdig met een 
capaciteit tot 1000 m2 
(afhankelijk van type vloer en 
vervuilingsgraad). Geschikt voor 
stofwissen in cleanrooms en 
openbare ruimtes.

Rekola Reflex 
DUOSPEED
100% microvezel voor 
klamvochtig moppen. Beide 
zijden kunnen worden gebruikt 
voor een optimale dagelijkse 
reiniging van goed onderhouden 
gladde vloeren. Geschikt voor 
gebieden zoals gezondheidszorg 
en gastronomie waar de 
hygiëne-eisen hoog zijn maar het 
wassen van de mopdoeken geen 
optie is.

Productcode: 17-5010
• 100% MICROVEZEL
• 52 x 18 cm
• 150 stuks per doos

Productcode: 17-5011
• 100% MICROVEZEL
• 52 x 13 cm
• 150 stuks per doos



PETRI REKOLA
CEO
+358 400 420362
petri.rekola@rekola.com

Global head offices of
Rekola Trolley Systems:

Rutintie 3 FI-04600 
Mäntsälä FINLAND

+358 19 687 35 16
info@rekola.com
www.rekola.com

CONTACT VERKOOP


