
80 m2* 
Geïntegreerd reservoir: 
Reinigt tot

820 m2* 
Gecombineerd met Backpack:
Reinigt tot

1000 m2* 
Gecombineerd met Caddy:
Reinigt tot

Rubbermaid PULSE™

MicrovezelvloerreinigingssysteeM

REINIG IN ELKE SITUATIE
OM HET EVEN WAAR
EN WANNEER

Reinig twee keer zoveel 
met het meest productieve 
vloerreinigingssysteem op 
de markt.

* Gebaseerd op interne tests.



Smarter Cleaning
FgQ96958yl00 rubberMaid PulsetM single sided FraMe (40cM) 
(verkrijgbaar in grijs: 1861160)
Bevat:
Steelknop met vloeistofreservoir en
één aluminium frame van 40 cm.

1835529 rubberMaid Pulse ™ kit 
Met dubbelzijdig, oPvouwbaar FraMe

(verkrijgbaar in grijs: 1862379)
Bevat:
Steelknop met vloeistofreservoir, één dubbelzijdig opvouwbaar frame en twee 
dubbelzijdige Dust & Wet microvezelmoppen 

1862379

NU OOK 

VERKRIjGbAAR 

IN GRIjS*

*Pulse wordt standaar in geel geleverd en op verzoek in grijs

■■  licht ontwerP 
Weegt slechts 1,7 kg wanneer het 
gevuld is met reinigingsmiddel

■■  steelknoP 
Rode ergonomische steelknop 
verspreidt bij elke druk drie stralen 
reinigingsoplossing. Bediening met 
één hand. Reduceert het risico op RSI  
(Repetitive Strain Injury).

■■  antisliPtoP 
De antisliptop zorgt ervoor dat 
de steel niet wegschuift en valt 
als hij tegen een muur wordt 
geplaatst.

■■  clean connect™ aansluiting

■■  geïntegreerd vloeistoFreservoir 
Navulbaar reservoir met een hoge capaciteit 
van 0,6 l bevat voldoende reinigingsmiddel 
om een vloer van maximum 80 m2 te reinigen. 
Het reservoir is transparant waardoor het 
vloeistofniveau gemakkelijk gecontroleerd 
kan worden. Geïntegreerd vloeistofreservoir 
verbetert de vormgeving substantieel.

■■  Quick-connect-systeeM 
Inclusief aluminium frame van 40 cm. 
Werkt ook met aluminium frames en 
moppen van Rubbermaid van 28 en 
van 60 cm.

naar wens sProeien 
Gebruik de steelknop  om het reinigingsmiddel in drie stralen 
achter de mop te verdelen (vernevelt niet voor milieuvriendelijker 
reinigen).

NIEUW!
Nu ook met een dubbelzijdig, 
opvouwbaar frame (1791676)
Maak twee keer meer schoon 
met het meest productieve 
vloerreinigingssysteem op de markt.
Met dit handige instrument reinigt u 
sneller dan ooit, en dit zowel droog 
als nat.

Reinig meer vierkante meters in minder 
tijd met de nieuwe Rubbermaid PULSE™.  
De beste microvezels in de sector, 
een geïntegreerd reservoir en 
gebruikersgestuurd verbruik van 
reinigingsmiddel zorgen voor efficiënter 
reinigen en lagere loonkosten. 

grote bijvuloPening
Het reservoir beschikt over een brede 
bijvulopening om eenvoudig handmatig  
te kunnen bijvullen.



sliMMer systeeM Met geïn-
tegreerde coMPonenten:
De Rubbermaid PULSE™ Caddy 
is ontworpen om veilig te kunnen 
worden vervoerd in Rubbermaid-
schoonmaakkarren om onderweg te 
kunnen bijvullen.

Combineer Rubbermaid Pulse™ met het FLOW™ 
backpack-systeem met hoge capaciteit en zorg 
zo voor een gebruikersgestuurd verbruik van 
reinigingsmiddel.

 Druk de loonkosten en verhoog de productiviteit en het welzijn van uw 
medewerkers.

 Ideaal voor het verwijderen van vlekken op plaatsen waar u geen emmer 
kan gebruiken. (Trappen, metrostations, treinen, ...) 

ingebouwd gebruiksgeMak
De ingebouwde uitsparingen voor 
veiligheidsformulieren, waterflessen 
en een mp3-speler zorgen voor nog 
meer gebruiksgemak  
en efficiëntie. 

verbeterd coMFort
Backpack is uitgerust met 
verluchtingskanalen die voor een 
goede luchtdoorstroom zorgen en 
voorkomen dat de vochtigheidsgraad 
tijdens het dragen oploopt.

Prettiger voor uw  
Medewerkers.

Heup- en borstriemen distribueren 
het gewicht zodat de schouders 

gespaard blijven en het lichaam van 
de gebruiker minder belast wordt.

backPack-systeeM Met grote 
caPaciteit
Bevat 5,6 l om een vloer van maximaal 
820 m² te reinigen. De opening met een 
diameter van 7,5 cm maakt het bijvullen 
gemakkelijk en schoon.

COMbINEER RUbbERMAID PULSE™ MET DE 
OPTIONELE RUbbERMAID PULSE™ CADDy.

FgQ96600 
rubberMaid Pulse™ 
caddy 

Inhoud: 7,5 l 
Kan Rubbermaid Pulse™ tot 
12 keer navullen. 
Reinig tot maximaal 1000 m2.

NIEUW! Kies uit het aanbod 
hoogwaardige 
microvezelmoppen om het 
systeem af te stemmen op 
specifiek gebruik.
(Bekijk de laatste pagina voor 
het gehele assoritment)

1791680 MicrofiBre Mop plus 
Ideal for smooth floor surfaces 

1791679 DuBBelzijDige Dust & Wet Mop
Gebruik eerst de stofmop en daarna de mop voor vochtig 
gebruik aan de achterkant. Zo voert u twee taken uit met 
slechts één instrument.

r050650 vochtige MicrovezelMop 40 cM
Ideaal voor algemeen reinigingswerk

r034556 schroBMop
Perfect voor keramische tegels, verwijderen van vlekken en 
overal waar er moet worden geschrobd.



www.rubbermaid.eu/contact

Slimmer vloeronderhoud

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity
 
Pack

FGQ96958YL00 Rubbermaid PulseTM met enkelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1861160 Rubbermaid PulseTM met enkelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm  0.6L 1

R050669 Rubbermaid PulseTM met enkelzijdig frame + 2 Mops 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

rubbermaid Pulse™ Met enkelzijdig FraMe

Ref. Description Material Dimensions (cm) Colour
 
Pack

R050650 Vochtige microvezelmop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050646 Vochtige microvezelmop met schrobber 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R034556 Microvezelschrobbermop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

R050647 Ultra-absorberende vochtige microvezelmop 40 cm Microvezel 40.0 x 14.0 x 1.6 cm 10

single-sided enkelzijdige MicrovezelMoPPen

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity
 
Pack

1791677 Rubbermaid PulseTM met dubbelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1862379 Rubbermaid PulseTM met dubbelzijdig frame 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1835529 Rubbermaid PulseTM met dubbelzijdig frame + 2 Mops 142.2 x 12.4 x 9.5 cm 0.6L 1

1791676 Dubbelzijdig, opvouwbaar frame 41.3 x 21.6 x 2.4 cm 3

rubbermaid Pulse™ Met dubbelzijdig FraMe

Ref. Description Dimensions (cm) Colour Capacity
 
Pack

FGQ966000000 Rubbermaid PulseTM Refill Caddy 35.9 x 22.2 x 27.3 cm 7.5L 1

1829092 Rubbermaid FLOWTM Backpack (954 g.) 53 x 41 x 10 cm 5.6L 1

coMbineer Met de rubberMaid Pulse voor Meer caPaciteit

820m2* 
Combineren met Backpack:
Reinigt tot

1000m2* 
Combineren met Caddy:
Reinigt tot

Ref. Description Material Dimensions (cm) Colour Pack
1791678 Dubbelzijdige microvezelmop voor algemeen gebruik Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791794 Dubbelzijdige microvezelmop voor ruwe oppervlakken Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791680 Dubbelzijdige Microfibre Mop Plus Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791791 Dubbelzijdige Microfibre Wet & Scrub Mop Plus Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791679
 

Dubbelzijdige Microfibre Dust & Wet Mop Plus voor Pulse Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

1791795 Dubbelzijdige Microfibre High Absorbency Mop Plus Microvezel 44.5 x 30.5 x 2.5 cm 6

1791792 Dubbelzijdige microvezelstofmop met franje Microvezel 49.5 x 35.6 x 1.3 cm 6

1791793 Dubbelzijdige microvezelstofmop Microvezel 44.5 x 30.5 x 1.3 cm 6

dubbelzijdige MicrovezelMoPPen

bespaar tijd en geld met het nieuwe Rubbermaid 
Pulse™ vloerreinigingssysteem. De hoge capaciteit en 
het gebruikersgestuurd verbruik van reinigingsmiddel 
zorgen ervoor dat schoonmakers sneller, gemakkelijker en 
doeltreffender zullen werken.

volledig en allesoMvattend 
reinigingssysteeM
De Rubbermaid PULSE™ met FG9T7400BLA 
schoonmaakkar en de Rubbermaid PULSE™ Caddy 
vormen samen de ideale combinatie voor efficiënt en 
doeltreffend reinigingswerk.

* Gebaseerd op interne tests.


