
PRODUCTCATALOGUS

Scandinavian design.
Global commitment.

Join the Reflex revolution!



REKOLA REFLEX   INTRODUCTIE 

GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKE RUIMTES 
GEBOUWEN

VOEDINGSINDUSTRIE
HORECA

Op zoek naar een slimmere 
manier van schoonmaken? 
Zoek niet verder.

REKOLA REFLEX 
TOEPASSINGSGEBIEDEN

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

MET EEN multi-functioneel mopsysteem, slimme accessoires 
en een baanbrekende reinigingsmethode, helpt Rekola 
Reflex uw bedrijf op de duurzame manier vooruit.

JOIN THE REFLEX REVOLUTION!

Dubbelzijdige mopdoeken gecombineerd met de Power Squeegee en de 
unieke Reflex-reinigingsmethode bieden uitstekende mogelijkheden om 
uw reinigingsproces te optimaliseren en productiviteit te verhogen.



Meerdere functies in één 
floortool
HET BESTE VAN TWEE WERELDEN. Droog, klamvochtig of nat? Licht 
of zwaar vervuild? Of gewoon stof? Met of zonder mopdoek, Reflex 
bestaat uit professioneel en ergonomisch schoonmaakgereedschap 
met uitstekende prestaties.

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

REKOLA REFLEX   2-IN-1 FUNCTIE

2. Power Squeegee
Voor natte en droge oppervlakken

1. Power Squeegee + Mopdoeken
Compleet systeem voor reiniging van elk type ruimte

Het Reflex-gamma heeft vier 
soorten mopoeken en twee soorten 
wegwerpdoeken. Zie prijslijst voor 
informatie.



Hoe komt het dat Reflex dieper schoon 
maakt, zonder extra moeite? 
Omdat Reflex 80x meer 
oppervlaktedruk uitoefent. 

DE DUNNE EN FLEXIBELE rubberen trekker 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 TREKKER 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!

80x

REKOLA REFLEX    80x HOGERE OPPERVLAKTEDRUK



De Reflex-mopdoek is 9 keer slimmer 
dan een gewone vlakmop.
Waarom? Dat spreekt voor zich!

REKOLA REFLEX   9 KEER SLIMMER

GEBRUIK TOT 6 POSITIES 
AAN DE VOORKANT

GEBRUIK TOT 3 POSITIES 
AAN DE ACHTERKANT 

VOORKANT ACHTERKANT

ZEG VAARWEL TEGEN VLAKMOPPEN en zeg hallo tegen 
betere prestaties, verbeterde productiviteit en 
gebruiksvriendelijke ergonomie. Hier is hoe het werkt.

• PLAATS DE SQUEEGEE op het mopdoek en begin voor- of achteruit 
te werken met traditionele S-bewegingen.

• VERPLAATS DE SQUEEGEE wanneer het mopdoek voldoende vuil 
heeft opgepikt. Herbegin met moppen.

• GEBRUIK TOT 6 POSITIES AAN DE VOORZIJDE vooraleer u het 
mopdoek omkeert om de achterkant te kunnen gebruiken. 

• GEBRUIK TOT 3 POSITIES AAN DE ACHTERKANT voordat u het 
mopdoek in de waszak laat vallen (zonder aanraken natuurlijk), en 
een nieuwe, schone mopdoek aanbrengt.



Er is iets extra's nodig om bacteriën en 
microben te bestrijden.
Reflex doet het keer op keer, en beter 
dan de rest.

BEWEZEN RESULTATEN. Het vuilopnamevermogen van Reflex 
Ultra Microfibre (UMF) is superieur aan andere materialen en 
is daarom ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, cleanrooms, 
laboratoria en andere plaatsen waar hygiëne cruciaal is. En 
als u UMF op de Reflex-manier gebruikt, krijgt u alle 
voordelen van zowel het materiaal als de methode. Niets 
komt in de buurt van Reflex als het om hygiëne gaat.

BEWEZEN HYGIENE . Een korte samenvatting van de 
voordelen van Reflex gecombineerd met UMF:

Ultra microvezel verwijdert ≥ 99,9% van de bacteriën (laboratoriumtests) en 
heeft een superieur vuilopnamevermogen

• 6-9 schone aanzetten per mopdoek 
• Geen aanraking bij wisselen mopdoek 
• Ontworpen om vuilophoping zoals bij velcro- of pocketmops te voorkomen
• Het systeem reinigt in hoeken en randen, en werkt op vloeren, wanden en 

plafonds

REKOLA REFLEX   OUTSTANDING HYGIENICS

Elke nieuwe aanzet op het 
mopdoek is als het wisselen 
naar een nieuwe, frisse doek. 
Op deze manier blijft het 
hygiëneniveau gehandhaafd 
totdat de laatste schone aanzet 
gebruikt is en het tijd is voor een 
nieuw mopdoek.

Het onderstaande diagram 
toont het Reflex-effect in 
vergelijking met conventionele 
vlakmoppen.

99.9 %
*Volgens laboratoriumtests 
verwijdert ultramicrovezel ≥ 

99,9% van de bacteriën

Traditionele vlakmopsystemen

Rekola Reflex
100%
steriel

m2



Goed nieuws voor de planeet en 
uw portemonnee: 
Reflex helpt u tijd, geld en water 
te besparen.

REFLEX IS BUDGETVRIENDELIJK. In vergelijking met 
vlakmoppen, verminderen Reflex-mopdoeken aanzienlijk de 
kosten voor aanschaf, elektriciteit, wassen en voorbereiding. 
En gedurende het hele reinigingsproces draagt het Reflex-
systeem bij aan zowel tijd- als milieuwinst.

BEST-IN-CLASS LOGISTIEKE OPLOSSINGEN. Van de 
voorbereiding tot het laden van de trolley, Reflex-mopdoeken 
maken de werkdag gemakkelijker voor de schoonmaker. Een 
doos van 14 Ltr bevat tot 10 voorbereide UMF-doeken, die elk 
tot 9 schone aanzetten per mopdoek bieden - genoeg voor 
het schoonmaken van tot 10 reguliere ziekenhuiskamers!

DIT ZORGT VOOR EEN UITZONDERLIJK potentieel om het 
algehele reinigingsproces te optimaliseren en tegelijkertijd de 
hygiëne en gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Reflex maakt 
van iedereen een winnaar. Zelfs van onze planeet.

REKOLA REFLEX   SCHOONMAAKBUDGET & MILIEU

Het Reflex-recept voor slim en 
duurzaam schoonmaken begint hier:

Doe 10 mopdoeken in de box.
Voeg 0,6-1,2 liter water toe *
Sluit het deksel
Wacht 5-10 minuten
Ga je gang en maak schoon!

*Kraanwater met of zonder chemicaliën, of Ultra H2O, 
Terzano of InnuScience



RESIDUVRIJ REINIGEN
– EEN SYSTEMATISCH PROCES VOOR 
ALLE OPPERVLAKKEN

RESIDUVRIJ REINIGEN (RFC) is een bewezen reinigingsproces 
dat resten van chemicaliën, eiwitten en wateroplosbaar vuil al 
tijdens de dagelijkse reiniging verwijdert. Dit is mogelijk 
dankzij innovatieve methoden en producten die een diepere 
reiniging mogelijk maken met blijvende of verbeterde 
efficiëntie - zonder het gebruik van chemicaliën!

RESIDUVRIJ REINIGEN TOOLS & METHODES:

MOTION MODULAIRE TROLLEYS – een veelzijdige 
systeemwagen die kan worden aangepast aan alle soorten 
reinigingsmethodes en -behoeften.

WATER I.P.V. CHEMICALIËN – leidingwater of gezuiverd water 
dat in combinatie met innovatief gereedschap superieur is 
aan schoonmaakchemicaliën

LICHTE MACHINES – effectieve en flexibele machines voor 
eenvoudig transport op de trolley

Mopsysteem met 80x meer oppervlaktedruk – een 
mopsysteem dat 80x meer druk uitoefent op het oppervlak 
dan een traditioneel vlakmopsysteem

REFLEX Hoogwaardige Ultra-Microvezeldoeken en –pads -
residuvrij reinigen voor alle soorten oppervlakken

REKOLA REFLEX   RESIDUVRIJ REINIGEN

MOTION 
MODULAIRE TROLLEYS

WATER I.P.V. 
CHEMICALIËN 

OPTIMALE COMBINATIE VAN MANUEEL & 
MACHINAAL

KRAANWATER

GEZUIVERD WATER

LICHTE MACHINES Mopsysteem met 80x 
meer oppervlaktedruk

Hoogwaardige Ultra-Microvezeldoeken en –pads

1. VEILIGHEID & GEZONDHEID
Minimaal tot geen gebruik van chemicaliën

RESIDUVRIJ REINIGEN
VIJF KEER SLIMMER DAN TRADITIONELE METHODES 

5. EENVOUDIG
Eenvoud in toepassing 

Geeft dagelijks een vermindering
in systeemfouten 

3. TIJD
20% tijdsbesparing dankzij flexibele 

transportoplossingen en hogere m2 prestaties 
binnen dezelfde tijd

2. MILIEU
Significant minder waterverbruik en vervuild 

afvalwater

4. ECONOMY
≥60% savings in laundry. 

Low cost in use. ROI in 6 months



REKOLA REFLEX   BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Samenvatting van de voordelen vs. traditionele vlakmopsystemen:

#1. UITSTEKENDE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID

BEWEZEN HYGIENE 
• 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 trekker

GEMAKKELIJK & MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK 
• Reinigt hoeken, randen en kieren 
• Werkt op vloeren, muren en plafonds 
• Power-trekker kan worden gebruikt als trekker 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 

93.8 %
Vuilverwijdering op 
vervuilde vloeren 

(laboratoriumtests)

99.9 %
Ultra-microvezel verwijdert 
≥ 99,9% van de bacteriën 

(laboratoriumtests)



REKOLA REFLEX BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Samenvatting van de voordelen vs. traditionele vlakmopsystemen:

#2. VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

HERDEFINIËRING VAN DE REINIGINGSEFFICIËNTIE
• Makkelijk te gebruiken, snelle implementatie 
• Geoptimaliseerde workflow 
• 2-in-1 trekker 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 geld en water 
• Minder mopdoeken nodig spaart ruimte en investering per taak
• Alleen Reflex gebruikt 100% Ultra Microvezel voor vloerreiniging 

50 %
meer vierkante meter met 

Reflex-mopdoeken!

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)



REKOLA REFLEX BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Samenvatting van de voordelen vs. traditionele vlakmopsystemen:

#3. MILIEUVRIENDELIJK

UITSTEKENDE MILIEUPRESTATIESE
• 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

80 %
besparing op waskosten en 

elektriciteit

559
mg/m2

MLC-index

LAGE UITSTOOT VAN 
MICROPLASTICS



De innovatieve draaisluiting 
voorkomt overdraaien en 
past op andere Reflex-
gereedschappen..   

REKOLA REFLEX SYSTEM  SQUEEGEE, TELESCOPIC HANDLE & ACCESSORIES

Rekola Reflex TELESCOPISCHE STEEL

100/180 cm
18-0020
20 stks per doos                            

€ 21,25 pcs
50/90 cm
18-0021
20 stks per doos                            € 21,25

Met draaibaar koppelstuk en veiligheidskoord
18-0030
1 stk per doos                               71,25 pcs

Rekola Reflex POWER SQUEEGEE
TPR trekker 50 cm
18-0010
40 stks per doos                          € 19,69 pcs

Rekola Reflex POWER SQUEEGEE SET schroefkappen
Set bevat draaisluiting in blauw, rood, groen en geel
18-001015  
Set met 4 kleuren per zakje      €   6,25

Rekola Reflex POWER SQUEEGEE vervangstuk
TPR trekker 50 cm
18-00102  grijs
1 pcs zonder verpakking

Rekola Reflex POWER SQUEEGEE GEGROEFD vervangstuk
TPR gegroefde trekker 50 cm
18-00103 grijs
1 pcs zonder verpakking

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

Met de Rekola Power 
Squeegee kunt u zowel 
duwen als trekken. 

Set met 
schroefkappen in 
4 kleuren 

Vervangstuk voor 
gladde vloeren

Gegroefd vervangstuk voor 
oneffen vloeren

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses

Unieke 2-in-1-functie: 
1. Trekker
2. Trekker + Mopdoek

Reinig moeilijk bereikbare 
oppervlakken op een 
veilige manier met de 
draaibare Reflex 
Telescoopsteel met 
veiligheidskoord.



Rekola Reflex H MOPDOEK
100 % UMF
54 x 22,5 cm

18-2050 blauwe code
18-2054 rode code
18-2055 groene code
18-2056 gele code
160 stks per doos per kleur

REKOLA REFLEX SYSTEM  WOVEN MOPCLOTHS

Rekola Reflex G MOPDOEK
50 % UMF, 50 % PE
54 x 22,5 cm

18-4050 blauwe code
18-4054 rode code
160 stks per doos per kleur

100% UMF voor optimale dagelijkse schoonmaak op 
goed onderhouden gladde vloeren. Geschikt voor alle 
ruimtes met hoge hygiëne-eisen zoals gezondheidszorg, 
scholen, voeding, horeca, enz. Wij adviseren voor gebruik 
een grondige machinale reiniging of verzegeling van de 
vloer.

50% UMF voor het reinigen van minder onderhouden gladde 
vloeren. Geschikt voor gebieden waar een goede zichtbare 
schoonmaak nodig is, ook aan randen en in hoeken. Ideaal 
voor kantoren, openbare gebouwen en minder gesloten 
vloeren zoals onbehandeld linoleum of rubberen vloeren. 

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses



REKOLA REFLEX SYSTEM  WOVEN MOPCLOTHS

Rekola Reflex S MOPDOEK
50 % UMF, 50 % PET
54 x 22,5 cm

18-7050 blauw
18-7054 rood

100 stks per doos per kleur

Rekola Reflex A MOPDOEK
100 % MICRO
54 x 16 cm
4 kleurlabels– blauw, rood, groen en geel

18-0057 grijs

100 stks per doos per kleur

50% UMF gecombineerd met een PET folie. Voor grondige schoonmaak 
en moppen van veiligheidsvloeren in badkamers, kleedkamers, toiletten 
in gezondheidszorg, scholen, keukens. Ook toepasbaar voor industriële 
reiniging zoals in de voedingsindustrie (bakkerijen en vleesproductie) of 
rondom machines op productielocaties.

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. 
Ook ideaal voor het aanbrengen van wax of coatings

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses



REKOLA REFLEX SYSTEM  NON-WOVEN DISPOSABLES

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 zoals luchthaventerminals 
waar dagelijks schoongemaakt wordt met machines.

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

Rekola DUSTER
Stofwisdoek voor eenmalig gebruik
52 X 35 cm

17-5050
150 stks per doos

Stofwisdoek voor eenmalig gebruik 
klein formaat
52 X 17 cm

17-5051
150 stks per doos 

*prijzen op aanvraag bij uw lokale distributeur

Rekola Reflex DUOSPEED
Wisdoek voor klamvochtig moppen (eenmalig gebruik)
52 X 18 cm

17-5010
15x10 stks per doos

Wisdoek voor klamvochtig moppen (eenmalig gebruik)
Klein formaat
52 X 13 cm

17-5011
15x10 stks per doos 

*prijzen op aanvraag bij uw lokale distributeur



REKOLA REFLEX SYSTEM  DUSTER & DUOFLEX

Rekola Reflex DUSTER
(doek niet inbegrepen)

08-90002
20 stks per doos

Rekola Reflex DUOFLEX
2 x 7 x 20 cm

11-9071
72 stks per doos

Rekola Reflex PAD VOOR DUOFLEX
23 x 18,5 cm. 5 stuks per polybag

11-90076 blauw Glasdoek
200 stks per doos

11-90077 blauw AbrasiveSoft
200 stks per doos

Buigbare tool voor het droog of vochtig afstoffen van 
hoger gelegen ruimtes zoals kasten en (ronde) 
luchtkanalen.
Het doek op de foto is niet inbegrepen.

Duoflex tool voor het droog of vochtig 
en streeploos reinigen van 
oppervlakken, zoals glas en RVS

Twee verschillende pads beschikbaar. De schuurpad 
is gericht op meer vette oppervlakken en / of 
eiwitverwijdering (vliegen, voeding)

Alle prijzen zijn exclusief BTW



REKOLA REFLEX SYSTEM  HANDCLOTH & HANDPAD

Rekola Reflex S PAD
50 % UMF, 50 % PET
15 x 18 cm
5 stks per verpakking

10-0350-2 blauw
10-0354-2 rood
200 stks per doos per kleur

Rekola Reflex C CLOTH
100 % UMF Standard waffle cloths 460 Grs
32 x 32 cm
5 stks per verpakking

20-9250 blue
20-9254 red
20-9255 green
20-9256 yellow
200 stks per doos per kleur

50% UMF en 50% PE-folie maken de handpad ideaal voor 
het reinigen van gootstenen en sanitair zonder het chroom 
op kranen etc. te beschadigen. Wasbaar na gebruik en 
daardoor een betere en duurzamere keuze dan 
onhygiënische sponzen.

100% Ultra-Microvezel dat tot 99,9% van alle 
eiwitten en bacteriën opneemt. De gewafelde 
structuur zorgt ervoor dat ook grotere 
vuildeeltjes worden opgenomen.

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses



Introductie van het 
systeem

Hoe de steel vast te 
pakken en af te stellen

Hoe de mopdoeken 
voorbereiden

Hoe een mopdoek 
aanbrengen

Hoe de squeegee 
plaatsen

Hoe vlekken  
verwijderen

Hoe trappen reinigen
Hoe muren reinigen

Hoe plinten reinigen

REKOLA REFLEX SYSTEM  HANDLEIDING VOOR DE VOORBEREIDING VAN DE MOPDOEKEN EN DIEPE REINIGING LEER HOE REKOLA REFLEX TE 
GEBRUIKEN:



REKOLA REFLEX SYSTEEM  ADDON ACCESSOIRES

Rekola Addon WERKRIEM met stoffen tassen
Aanpasbare werkriem voor een geoptimaliseerde 
workflow.

10-90013 blauw
20 stks per doos

Rekola Addon GESPRIEM
145 cm
10-900110
1 stk, zonder verpakking

Rekola Addon EVA TAS met clips
18 x 12 cm
10-900112 (2 dozen nodig per riem)
30 stks per doos

Rekola Addon EVA TAS met clips
16 x 12 cm
10-900111 (2 dozen nodig per riem)
30 stks per doos

Rekola Addon HOOKIT
Aanpasbare haak voor elk gereedschap met een 
steel; geschikt van Ø 10 mm tot Ø 32 mm, past in 
elke vorm; rond, ovaal of rechthoekig.
Draagt dynamisch gewicht tot 1,5 kg

17-900161
1 stk per verpakking   
2 x 120 stks in overdoos 

Rekola Addon EVA ZAK voor mopdoeken waterdicht
Ook ideaal als afvalzak voor bio-afval of voor het 
vervoeren van toiletpapier.

10-90031

25 stks per doos

Rekola Addon  EVA FLESSENHOUDER
Ø 10 cm voor 1 Ltr. fles
10-0000015
45 stks per doos

Ø 7,5 cm voor  ½ Ltr. fles
10-0000013
100 stks per doos

All prices exclusive VAT and ex-works our warehouses



REKOLA OY
Trolley Systems
Rutintie 3
FI-04600 Mäntsälä
FINLAND

info@rekola.com

www.rekola.com

REKOLA MOTION TROLLEYS zijn speciaal 
ontworpen om uw reinigingsprocessen 
optimaal te stroomlijnen.

IN ONZE EIGEN FABRIEK in Mäntsälä, 
Finland, bouwen we trolleys die zijn 
geoptimaliseerd voor REFLEX-
gebruikers.

Neem contact op met Rekola voor meer 
informatie over onze trolleys.
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