
Mopper

SVANEMERKEDE 
MOPPER

Cleanhub AS har Nordens største sortiment av 
Svanemerkede mopper og kluter. Ledende 

produsenter som NMF, PLS, Vikan og andre 
leverandører har lang erfaring med produskjon av 
Svanemerkede produkter. Her ser dere et utvalg 

av våre mopper for profesjonell rengjøring. Finner 
du ikke den moppen du ser etter så se vår hjem-

meside eller ta kontakt med oss

Vi fører kjente merkevarer som Larry Moppen, 
Tentax, Micro Vision, Outh m.fl. Dette sikrer deg 
den beste kvaliteten med minst belastning for 

miljøet. Flere produkter er klassifisert som A når 
det gjelder utslipp av mikroplast og har dokumen-
tert effekt mot bakterier på overflater. Tester kan 

bestilles fra oss

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



Borrelåsmopp utviklet for 
Nordisk renhold og har de 
beste egenskaper for reng-
jøring av alle typer gulv. 
Fanger opp all støv og suger 
godt opp fuktighet. Egner 
seg for impregnering av 
mykvoks med f.eks: I-VAX.

PLS LARRY BORRELÅS 
MIKROFIBERMOPP

31850
31846
31856
31851
31840
31847
31857
31852
31841
31848
31858
31843
31853
31849

120 cm Blå
30 cm Blå
30 cm Grønn
30 cm Gul
30 cm Rød
40 cm Blå
40 cm Grønn
40 cm Gul
40 cm Rød
60 cm Blå
60 cm Grønn
60 cm Rød
60 cm Gul
90 cm Blå

Larry Strong er vår mopp i 
40 og 60 cm for mopper-
amme. Utviklet for Nordisk 
renhold og har de beste 
egenskaper for rengjøring av 
alle typer gulv. Passer veldig 
godt der hvor man trenger 
en «grovmopp» som skal 
samle opp mye sand, grus 
og fuktighet.

PLS LARRY STRONG 
BORRELÅSMOPP

301617
301618

40 cm
60 cm

Lommemopp i mikrofiber ut-
viklet for Nordisk renhold og 
har de beste egenskaper for 
rengjøring av alle typer gulv. 
Fanger opp all støv og suger 
godt opp fuktighet. Egner 
seg for impregnering av 
mykvoks med f.eks: I-VAX.

PLS LARRY MIKROFIBER 
LOMMEMOPP

300845
300840

40 cm blå
60 cm blå

Utviklet for Nordisk renhold 
og har de beste egenskaper 
for rengjøring av alle typer 
gulv. Passer veldig godt 
der hvor man trenger en 
«grovmopp» som skal samle 
opp mye sand, grus og fuk-
tighet. For mopperamme.

PLS LARRY STRONG 
LOMMEMOPP

300841
300842

40 cm blå
60 cm blå

Lommemopp i mikrofiber 
utviklet for Nordisk renhold 
og har de beste egenskaper 
for rengjøring av alle typer 
gulv. Fanger opp all støv og 
suger godt opp fuktighet. 
Egner seg for impregnering 
av mykvoks som eks I-VAX.

PLS LARRY POCKET

31866 50 cm

Utviklet for Nordisk renhold 
og har de beste egenskaper 
for rengjøring av alle typer 
gulv. Passer veldig godt 
der hvor man trenger en 
«grovmopp» som skal samle 
opp mye sand, grus og fuk-
tighet. Til moppebrett med 
sideklemme.

PLS LARRY STRONG 
POCKET

301619 50 cm

Mopp med skrubbfunksjon. 
Lav frikson. Egner seg for 
skliskre gulv i kjøkken, 
dusjer og garderober.

HT ACTIVA SAFETY
MIKROFIBERMOPP

400217 60 cm

En Svanemerket Mikrofiber-
mopp. Kan brukes på alle 
gulvtyper. Anbefales til 
parkettgulv.

HT ACTIVA K-MOPP
MIKROFIBER

30629
30630
30631

30 cm
40 cm
60 cm500 vask

1000 vask 500 vask

500 vask

500 vask

500 vask

500 vask

500 vask



Mikrofibermopp med velcro 
bakside for lett og effektiv 
renjøring av alle gulv. Rime-
lig kvalitetsmopp med lang 
levetid.

OUTH VELCRO
HIGH STANDARD

739006
739007

40 cm blå
60 cm blå

Tradisjonell blandingsmopp 
med lommebakside for bruk 
av mopperammer / pedal-
rammer. Moppen benyttes 
våt eller fuktig for fjerning 
av skitt på alle typer harde 
gulv og overflater. Polyester 
/ bomull.

OUTH BLANDINGSMOPP

13-001
13-002

40 cm
60 cm

Grå mikrofibermopp med 
lommer for standard mop-
peramme. Ekstremt effektiv 
mikrofiber med lang levetid. 
Et godt kjøp om du er på jakt 
etter en effektiv mopp som 
holder seg pen over tid. 
Egner seg for å legge polish.

OUTH MIKROMOPP
MED LOMMER GRÅ

739004 60 cm Grå

Mikrofibermopp 60 cm med 
lommer. Slitesterk mopp for 
grovere rengjøring. Passer 
60 cm mopperamme. En 
rimelig kvalitetsmopp for 
flere bruksområder

OUTH MIKROMOPP
MED LOMMER LYSEBLÅ

739002 60 cm Lyseblå

Blå mikrofibermopp med 
lommer for standard mop-
peramme. Ekstremt effektiv 
mikrofiber med lang levetid. 
Et godt kjøp om du er på jakt 
etter en effektiv mopp som 
holder seg pen over tid.

OUTH MIKROFIBER
LOMMEMOPP

13-004 60 cm Blå

Mikrofibermobb med 
borrelås for glass og vegger.

OUTH VEGG- OG
TAVLEMOPP

739042 30 cm

300 vask 300 vask

500 vask

500 vask

500 vask

500 vask



Mikrofibermopp i tvunnet 
mikrofiber. Effektiv og med 
lang holdbarhet. Kan brukes 
tørr, fuktig og våt.

NMF MIKRO VISION 
FUKTMOPP

330040
330041
330039

30 cm
40 cm
60 cm

Mikrofibermopp med kraft-
ig rensende chenille fiber. 
Utmerket til sklisikre gulv og 
gummigulv i sykehusmiljø. 
For fuktig eller vått renhold.

NMF MIKRO VISION 
HEALTHCARE

333009
333010
333011

30 cm
40 cm
60 cm

Mikrofibermopp for reng-
jøring av vegger, tavler og 
bord. Egner seg veldig bra 
for tørking av tavler på 
grunn av et ekstra innlegg 
som suger godt til seg av 
fuktighet. Slitesterk og med 
høyt opptak av fuktighet.

NMF CLEAN PLUSS 
TAVLE- OG VEGGMOPP

331145 40 cm

Ultrafin glass- og stålmopp 
med membran som øker 
bæreevnen og sørger for 
best mulig renhold. De fine 
fibrene sørger for god reng-
jøring uten striper.

NMF MIKROVISION
GLASSMOPP

330094 30 cm

Ultrafin glass- og stålmopp 
med membran som øker 
bæreevnen og sørger for 
best mulig renhold. De fine 
fibrene sørger for god reng-
jøring uten striper.

NMF CLEAN PLUS GM
GLASSMOPP

330035 30 cm

500 vask

500 vask

500 vask

500 vask

500 vask


