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Tuotekuvaus
ClickSpeed-kehyksessä on ainutlaatuinen 
magneettitoiminto, joka pitää pyyhkeen 
paikallaan. ClickSpeed-järjestelmään on 
saatavana kahta erityyppistä pyyhettä:
• ClickSpeed Lattiapyyhe - polyesterista 

ja polyamidista valmistettu mikrokui-
tupyyhe, jossa on matala kitka ja hyvä 
puhdistustulos.

• ClickSpeed Kertakäyttöpyyhe -paten-
toitu novolon rakenne kerää irtolian. 
Kaksi värivaihtoehtoa.

• SprayPro on kestävä välinevarsi, josta 
saa pitävän otteen. Käyttöliuos annos-
tellaan mukana tulevalla mittakannulla 
varren sisälle, josta se suihkutetaan 
pyyhittävälle pinnalle. Värikoodausmah-
dollisuus.

Käyttöalue
ClickSpeed-järjestelmä soveltuu erinomai-
sesti pieniin kohteisiin sekä kaikkiin kohtei-
siin, joissa välinettä on vaihdettava usein 
tai kertakäyttöpyyhe on ainoa vaihtoehto 
hygieniasyistä tai pesumahdollisuuden 
puuttumisen vuoksi.

ClickSpeed soveltuu kuiva-, nihkeä- ja 
kosteapyyhintään kaikille koville lattioille.

Edut käytössä
 Nopea, helppokäyttöinen, hygieeni-
nen: ClickSpeed-järjestelmä on erittäin 
helppokäyttöinen ja mahdollistaa likaisen 
pyyhkeen irrottamisen kehyksestä ilman 
käsikosketusta.

 Edullinen käytössä: ClickSpeed-lattia-
pyyhe kestää kulutusta ja useita satoja 
pesukertoja. Järjestelmän huoltokustan-
nukset ovat alhaiset ja ClickSpeed-pyyh-
keiden koko on optimoitu ClickSpeed-
kehykselle, mikä mahdollistaa pyyhkeiden 
täyden hyödyntämisen, eikä pyyhkeen 
puhdistuskapasiteettia mene hukkaan.

 Ergonominen: ClickSpeed-kehys on 
 kevyt ja pyyhkeen vaihtaminen nopeaa ja 

helppoa ilman voimankäyttöä. Pyyhkei-
den optimoitu koko ja materiaali takaa-
vat mahdollisimman alhaisen kitkan.

 Pieniin ja hankaliin tiloihin: SprayPro-
varsi vie erittäin vähän tilaa eikä vaadi 
esivalmistelua. Kertakäyttöpyyhkeen 
kanssa se on erinomainen kohteisiin, 
joissa ei ole pesumahdollisuutta.

Käyttö
Voit käyttää ClickSpeed-lattiapyyhettä 
esivalmisteltuna tai yhdessä SprayPro-
varren kanssa.

Kertakäyttöpyyhe soveltuu erityisesti 
käytettäväksi SprayPro-varren kanssa 
kohteissa, joissa on erittäin vähän tilaa tai 
pyyhkeiden esivalmistelu ei ole mahdol-
lista. ClickSpeed-järjestelmää voi käyttää 
sekä lattialla että pystypinnoilla. 

SprayPro-välinevarsi on yhteensopiva 
kaikkien Vileda Professionalin järjestel-
mien kanssa. Voidaan käyttää joko kuivan 
pyyhkeen tai mopin kanssa, tai tuomaan 
lisäkosteutta esivalmistellun tuotteen 
kanssa työskentelyyn.

Tuotenro. Tuote Väri Koko Kpl/pkt Pkt/ltk

138621 ClickSpeed Kehys – 40 cm 1 10

138695 ClickSpeed Lattiapyyhe Harmaa 44 x 20 cm 5 10

151710 ClickSpeed MicroMulti Harmaa 44 x 22 cm 10 10

138652 ClickSpeed Kertakäyttöpyyhe Sininen 44 x 20 cm 50 6

138653 ClickSpeed Kertakäyttöpyyhe Punainen 44 x 20 cm 50 6

143002 SprayPro varsi (sis. mittakannun ja värikoodaustarrat) 155 cm 1 6


