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Reflex-siivouskonsepti

Motion-siivousvaunut

Addon-tarvikkeet

Älykkäät ratkaisut hygieeniseen ja kestävän siivoukseen

INNOVAATIIVISUUTTA  
JÄRJESTELMIIN



REFLEX SIIVOUSKONSEPTI

Uusi hygieenisen ja kestävän 
siivouksen standardi.
VAATIMUSTEN KASVAESSA TARVITAAN 
PAREMPIA RATKAISUJA
Rekolan tarina alkoi siivousvaunuista. Vuosien 
mittaan meille on kertynyt tehokkuutta ja logistiik-
kaa koskeva kokonaisnäkemys, joka näkyy kaikissa 
konsepteissamme ja tuoteratkaisuissamme.  
REKOLA MOTIOn-siivousvaunut ja REKOLA ADDON-
tarvikkeet mahdollistavat optimaalisen kustan-
nustehokkuuden ja kaiken kattavan ajansäästön. 
Näiden lisäksi REKOLA REFLEX-konsepti määrittää 
tehokkaan siivouksen standardit ainutlaatuisilla 
tuotteilla ja menetelmillä, joiden dokumentoidut 
hyödyt ulottuvat kaikille tärkeille osa-alueille: 
konsepti on taloudellinen, ergonominen ja – mikä 
kenties tärkeintä – hygieeninen. Haluatko tutustua 
riippumattomissa testeissä saatuihin tuloksiin tai 
toteuttaa käyttäjätestin? Ota yhteyttä meihin tai 
kumppaneihimme!  

SIIVOUSKONSEPTI TERÄVIMMÄLTÄ HUIPULTA
REKOLA REFLEX on erinomainen vaihtoehto perintei-
sille levykehysmopeille, kun hygienialta, siivouste-
holta, taloudellisuudelta ja ympäristöominaisuuksilta 
vaaditaan paljon. REKOLA REFLEX onkin ihanteellinen 
siivouskonsepti esimerkiksi sairaaloihin ja hotelleihin.  

TULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN
Erityinen rakenne ja siivousmenetelmä tarkoittavat  
syvempää ja tehokkaampaa puhdistusta, jossa  
hygienia optimoidaan ja bakteerien leviäminen mini-
moidaan. Liinojen käyttäminen moppien sijaan alentaa 
hankinta-, pesu- ja valmistelukustannuksia ja säästää 
niin aikaa kuin ympäristöä. Vaunussa voidaan valmis-
tella ja kuljettaa samanaikaisesti useampia liinoja,  
ja samaa moppikehystä ja vartta voidaan käyttää  
portaiden, seinien ja katon puhdistukseen. Pyydä  
meiltä tiedot riippumattomista arvioinneista ja  
testeistä!



MOTION SIIVOUSVAUNUT

ADDON TARVIKKEET

OUSTAVUUS TUO ETUMATKAA
REKOLA MOTION on täydellinen valikoima eri kokoisia  
ja mallisia vaunuja erilaisiin käyttökohteisiin. Kaikille  
vaunuille on yhteistä ratkaisujen mukautuvuus 
 yksilöllisiin tarpeisiin. Tätä edesauttavat älykkäät  
REKOLA ADDON -välinepitimet ja innovatiiviset säily-
tysratkaisut sekä toisaalta mahdollisuus lisätä  
vaunuun uusia moduuleja käyttötarpeiden muuttuessa.  
REKOLA MOTION pitää sinut aina askeleen edellä.

TEHOSTA LIIKETOIMINTAASI  
ÄLYKKÄÄLLÄ LOGISTIIKALLA
Kevyet osat, suuri kuormakapasiteetti, tarkoituksen-
mukaiset tarvikkeet ja helppo käsiteltävyys takaavat 
ainutlaatuiset mahdollisuudet tehokkaalle logistiikalle  
ja korkealuokkaiselle ergonomialle. Kaupan päälle 
 saat Rekolan tunnetun korkean laadun. Nämä vaunut  
parantavat kilpailukykyäsi. Pitkään.

OPTIMOI SIIVOUSPROSESSISI 
REKOLA ADDON on täydellinen sarja älykkäitä  
tarvikkeita, joiden avulla siivousvaunun toimintojen  
ja varustelun mukauttaminen, integroiminen ja  
optimoiminen käyvät helpommin kuin koskaan ennen. 
REKOLA ADDON tehostaa siivousprosessia ja säästää 
aikaa, sillä kaikki tarvittavat siivousvälineet ja käyt-
töaineet ovat helposti työntekijöiden saatavilla koko 
työvuoron ajan.

INNOVATIIVISET MATERIAALIT JA TOIMINNOT
REKOLA ADDON -tarvikkeet on kehitetty tiiviissä  
yhteistyössä siivousyritysten ja työntekijöiden  
kanssa työn helpottamiseksi ja uudenlaisten rat-
kaisujen kehittämiseksi. Esimerkkejä työn tuloksista 
ovat ainutlaatuinen kovien ja pehmeiden materiaalien 
yhdistelmä sekä uudet ratkaisut, kuten REKOLA  
HOOKIT – monitoimikoukku, joka parantaa siivous- 
vaunun järjestystä ja käytettävyyttä.



Rekola Oy Trolley Systems
Rutintie 3. FI-04600 Mäntsälä 
Tel 019 6873516
Sähköposti: info@rekola.com
www.rekola.com

Rekola Reflex edustaja Suomessa:
OrboTech Finland OY AB
Maisalantie 2 B 04600 Mäntsälä
Tel.  040 7049944
Sähköposti:  harri@orbotech.fi

REKOLA  on Pohjoismaiden johtava innovatiivisten siivousjärjestelmien, 
siivouksen apuvälineiden ja yksilöllisten siivouskonseptien kehittäjä.
TAVOITTEENAMME on viedä hygieenisen ja kestävän siivouksen rajoja 
yhä pidemmälle asiakaslähtöisen kehityksen ja innovaatioiden kautta. 
Kotimaiset suunnittelu- ja valmistusresurssimme ovat erinomaiset, ja  
ne takaavat ainutlaatuisen joustavuuden ja erittäin lyhyet läpimenoajat 
– prototyypistä tuotantoon.
WWW.REKOLA.COM


