
HYDRA
VLOERSYSTEEM

VLOERTREKKER- & 
DWEILSYSTEEM MET 

UNIEK REINIGEND 
VERMOGEN



HYDRA

    Extra wendbaar en hygiënisch vloertrekker- en dweilsysteem.
 Uniek reinigend vermogen door kracht te bundelen op de smalle strook
van de vloertrekker, gecombineerd met microvezel. 

 Kwalitatieve, zachte rubber (vervangbaar). 
 Ook geschikt voor het wegtrekken van water op plaatsen waar hygiënisch
onderhoud belangrijk is. 

HYDRA VLOERTREKKER - 50 CM

HYDRA MICROVEZELDWEILEN - 54 X 25 CM 

 Effectieve & snelle reiniging door hoogkwalitatieve microvezel.
 Solide randafwerking waardoor de microvezeldweil niet krimpt. 
 Laag wasvolume t.o.v. standaard moppen. 

HYDRA SLIDE MICROVEZELDWEIL 

Hoogkwalitatieve microvezeldweil voor Hydra vloertrekker. 
 Ergonomisch, door de gestreepte structuur glijdt de dweil gemakkelijk
over de grond. 

 Ook geschikt voor het reinigen van wanden, deuren en plafonds of
voor het stofwissen van vloeren.

 Hoog absorptievermogen, 6 keer het eigen gewicht. 

HYDRA SUPER MICROVEZELDWEIL 
Hoogkwalitatieve microvezeldweil met structuur voor Hydra vloertrekker.

 Wafelstructuur voor extra absorptievermogen. 
 Ook geschikt voor het stofwissen van vloeren. 

HYDRA SCRUB MICROVEZELDWEIL 

Hoogkwalitatieve schrobdweil voor Hydra vloertrekker. 
 Voor het verwijderen van hardnekkig en ingedroogd vuil. 



KRACHTIG & LICHT

  GEBRUIKSVRIENDELIJK
•  Zeer licht in gebruik. Doordat de kracht gebundeld wordt

op een smalle strook, wordt het oppervlak dieper gereinigd
met minder effort.

•  Eenvoudige bevestiging van de dweil aan de vloertrekker. Door
de veren in het frame wordt de dweil automatisch aangespannen.

•  Voor verschillende toepassingen zoals bijvoorbeeld openbare
gebouwen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en horeca.

  HYGIËNISCH
•  Hygiënische verwijdering

van de dweil door gebruik te
maken van de lussen.

•  Hygiënisch design zonder
velcro of pockets waar vuil
achter kan.  

•  Het vuil wordt niet uitge-
smeerd, zoals bij de meeste
mopsystemen.

   EFFECTIEVE EN SNELLE REINIGING
•  Uniek reinigend vermogen door een zeer hoge druk per mm2.
•  De trekker wordt telkens verplaatst op de dweil waardoor er

6x een schoon gedeelte van de microvezeldweil gebruikt wordt.
•  Hoog absorptievermogen door het gebruik van hoogwaardige

microvezeldweilen. 

  DUURZAAM
•  Laag wasvolume ten opzichte van standaard microvezelmoppen.    
•  De Hydra Slide microvezeldweil werd getest en behaalt een

A-score voor microplastic emissie. 
•  Door de hoogkwalitatieve microvezeldweilen maak je efficiënt

schoon met een minimale hoeveelheid water.

BEKIJK DE VIDEO

STAP 2:  Plaats nadien op de 
grond met de vloertrekker 
op de dweil en start het 
schoonmaken.

STAP 4: Verwijder de dweil 
hygiënisch door een lus naar de 
zijkant te trekken en plaats de 
dweil in het wasnet.

STAP 3: Verzet de vloertrekker 
regelmatig achteruit op de 
dweil en gebruik de dweil aan 
beide kanten.

STAP 1: Impregneer de dweil 
met 150 ml water en plaats de 
opening van de dweil over de 
haakjes van de vloertrekker.



CONTACT
T +31 (0)70 345 87 37
F +31 (0)70 345 89 42          
greenspeed@greenspeed.eu

HOOFDKANTOOR 
Greenspeed B.V.                      
Rotterdam Airportplein 24 
3045 AP Rotterdam 
Nederland

P.O.Box 1250 
2280 CG Rijswijk 
Nederland

www.greenspeed.eu


