O NAS

Jesteśmy jedynym polskim producentem profesjonalnych mopów. Oferujemy produkty najwyższej jakości,
które powstają od podstaw w Polsce – tu są projektowane
i szyte według naszych oryginalnych pomysłów. Mopy,
stelaże, bonety, rękawice to tylko niektóre z naszych
wyrobów, z powodzeniem stosowanych do utrzymania
czystości zarówno w miej- scach publicznych, jak i
gospodarstwach domowych.
Nasi klienci są zgodni – marka „Intermop” to przede
wszystkim: wysoka jakość, wytrzymałość i trwałość.
Wysoką skuteczność w usuwaniu brudu, brak smug i
pyłków, zapewniają najwyższej jakości surowce.
Bardzo skrupulatnie dobieramy parametry naszych
wyrobów i szczegółowo je kontrolujemy. Tu spotyka
się polskie doświadczenie z zachodnią technologią –
materiały do produkcji naszych wyrobów pozyskujemy
wyłącznie z krajów europejskich.
Naszą misją jest zapewnienie klientom dostępu do
najnowocześniejszych produktów czystościowych przy
minimalizacji kosztów ich uzyskania. U jej podstaw
leży doświadczenie zdobyte za czasów funkcjonowania
firmy Poler Serwis. To z tym, założonym w 1991 roku,
przedsiębiorstwem wiążą się nasze początki. Działając
w branży czystościowej, szybko dostrzegliśmy niszę na
rynku – brakowało narzędzi: mopów, ściereczek, które
odpowiadałyby naszym potrzebom. Dlatego postanowiliśmy działać i w ten sposób w 1993 roku nasze produkty
zaczęły podbijać rynek produktów czystościowych.
Wybierając wyroby z metką „Intermop”, otrzymujesz
ponad dwie dekady doświadczenia w branży. Utrzymanie
czystości to nie tylko nasza praca, to także pasja.
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW

mopy – linia premium

najwyższa jakość surowców
naszywanie ręczne; tkane krzyżowo
Quatro – system czterech kolorów (czerwony,
niebieski, żółty, zielony)
obszycie niebieską lamówką wzdłuż mopa
odpływy na wodę w kieszeniach
nadruk symboli technicznych użytkowania +logo
przędza ecru; przędza biała

temperatura prania - 95°C
wytrzymałość: 300 cykli prania
gwarancja 2,5% kurczliwości
gotowe do użytku
mopy bawełniane: pętelkowe,
pętelkowo-cięte; cięte
opakowanie zbiorcze: biały karton z logo
producenta

mopy – linia standard

naszywane automatycznie
obszycie białą lamówką wzdłuż mopa
nadruk symboli technicznych użytkowania
+ logo firmy
mopy bawełniane: pętelkowe; pętelkowo - cięte
przędza ecru
naszywane, tkane krzyżowo

przed użyciem wyprać
opakowanie zbiorcze: szary karton
temperatura prania – 95°C
odpływy na wodę
wytrzymałość: 150 – 300 cykli prania

mopy – linia ekonomiczna

naszywane automatycznie
temperatura prania – bawełna 60°C, mikrofaza 95°C
mopy bawełniane: pętelkowe
przędza ecru
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przed użyciem wyprać (dotyczy bawełny)
opakowanie zbiorcze: szary karton
wytrzymałość: 100 - 200 cykli prania
obszycie białą lamówką,
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW

oznaczenia:

K - kombi
4 - 40cm
5 - 50cm

GRUPA PREMIUM / BIAŁE
• najwyższa jakość
• bezpośrednio do użytku
(bardzo wysoka
chłonność bez wstępnego
prania)
• podwójnie przeszywane pętle
• zastosowanie: dezynfekcja,
mycie na mokro i wilgotno,
nadaje się do wszystkich typów
posadzek
• wytrzymałość: 350 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

• najwyższa jakość
• przędza dodatkowo bielona
nadająca mopowi wysokie
walory estetyczne
• podwójnie przeszywane pętle
• nie wymaga prania
wstępnego
• zastosowanie: dezynfekcja
do mycia na mokro i wilgotno,
nadaje się do wszystkich
rodzajów posadzek
• wytrzymałość: 350 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

• najwyższa jakość
• zastosowanie kolorowej
przędzy w celu długotrwałego
utrzymania walorów
estetycznych
• nie wymaga wstępnego
prania
• podwójnie przeszywane pętle
• zastosowanie: do mycia na
mokro i wilgotno, nadaje
się do wszystkich rodzajów
posadzek
• wytrzymałość: 300 cykli
prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW

GRUPA PREMIUM TUFT BIAŁE
• wysoka jakość
• mop szyty automatycznie,
posiadający 4 rzędy pętli
wewnątrz mopa
• dostępny w rozmiarze
40 i 50 cm
• nie wymaga prania
wstępnego
• zastosowanie: do mycia na
mokro i wilgotno, nadaje się do
wszystkich rodzajów posadzek

wysoka jakość
mop tkany krzyżowo
wymaganą chłonność
uzyskuje po wstępnym praniu
zastosowanie: do mycia na
mokro i wilgotno, nadaje się do
wszystkich rodzajów posadzek
wytrzymałość: 300 cykli prania
kurczliwość: do 2,5%
temperatura prania: do 95°C

• mop tkany
• przędza dodatkowo bielona
nadająca mopowi wysokie
walory estetyczne
• nie wymaga prania wstępnego
• zastosowanie: do mycia na
mokro i wilgotno, nadaje się do
wszystkich rodzajów posadzek
• wytrzymałość: 300 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

*dostępne także w linii premium

MIKROFAZA PREMIUM BIAŁA
• dzięki zastosowaniu innej
struktury i dłuższego runa
doskonale pochłania brud po
wcześniejszym zamieceniu
posadzki mopem akrylowym
• cechuje się wysoką
chłonnością
• łatwo pochłania i oddaje brud
• parametry i zastosowanie
identyczne jak w przypadku
grupy mikrofazy białej
• wytrzymałość: 300 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5 %
• temperatura prania: do 95°C
• gramatura w mopie:
40 cm – min 170g
• gramatura w mopie:
50 cm – min 220 g

6

• najwyższej jakości
mikrowłókna
• skuteczne mycie bez potrzeby
użycia środków chemicznych
• dzięki swojej strukturze i
wysokiej chłonności –
doskonale pochłania brud, nie
pozostawiając na powierzchni
smug
• zastosowanie: polecany do
mycia paneli, glazury,
laminatów, powierzchni
kamiennych
• wytrzymałość: 300 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

DUST MOP BAWEŁNA
• do osuszania i do mycia na
półwilgotno
• wytrzymałość: 300 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

*dostępne także w linii standard

www.intermop.pl

CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW

• do zamiatania o właściwo - ściach
antystatycznych
• temperatura prania: do 30°C

• posiada wszystkie walory
użytkowe mikrofazy białej

• posiada wszystkie walory
użytkowe mikrofazy białej

• posiada wszystkie walory
użytkowe mikrofazy białej
• wzbogacony w swej strukturze o
elementy doczyszczające

• posiada wszystkie walory
użytkowe mikrofazy białej

• mop tkany krzyżowo
• posiada wszystkie walory
użytkowe bawełny i mikrofazy
dzięki zastosowaniu 3 różnych
materiałów (bawełny premium,
bawełny estetic i mikrofazy
pętelkowej)
• parametry zapewniają
najwyższą jakość produktu
i wszechstronne zastosowanie
• wytrzymałość: 300 cykli prania
• kurczliwość: do 2,5%
• temperatura prania: do 95°C

• mop tkany krzyżowo
• posiada wszystkie walory
oraz paramerty użytkowe
mikrofazy białej

• posiada wszystkie walory
użytkowe mikrofazy białej
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SYSTEMY MOCOWANIA

systemy mocowania
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KOMBI
(40 cm)

KIESZEŃ
(40 i 50 cm)

SPRINT
(40 i 50 cm)

SPRINT II
(40 i 50 cm)

TES
(40 i 50 cm)

TES II
(40 cm)

www.intermop.pl

SYSTEMY MOCOWANIA

TES II
(50 cm)

TES III
(40 cm)

UCHO
(40 i 60 cm)

TIC
(40 cm)

PRZESUW
(40 i 50 cm)

KLIK
(40 i 50 cm)
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ZNAKOWANIE MOPÓW

10

CZERWONY

NIEBIESKI

ZIELONY

ŻÓŁTY

www.intermop.pl

ZNAKOWANIE MOPÓW
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LINIA MOPÓW

mopy kombi linia premium
mop kombi bawełna

MK4P,
MK4PC

MBK4P,
MBK4PC

mopy kombi bawełna tuft krzyżowy

MFKSK4P,
MFKSK4PC
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MFKBK4P,
MFKBK4PC
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mopy kombi mikrofaza

MMŻNK40

MMŻCK40

MMŻŻK40

MMK40

MMŻSK40

MMGRK40

MMGK40
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LINIA MOPÓW

mop kombi mix bawełna – mikrofaza tuft krzyżowy

MFKXK4P

mop kombi mikrofaza tuft krzyżowy

MFKMK4P

stelaże do systemu kombi
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Akcesoria stelaż kombi

AK9

Made
in
Poland

AK8

AK7

AK4
AK1

AK6

AK2

AK3

AK5

AK11

AK10

stelaż kombi został wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów. Produkt w całości wykonany w POLSCE
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LINIA MOPÓW

mopy kombi linia standard
mop kombi bawełna

MK14

mop kombi bawełna tuft krzyżowy

MFKEK4P

mop kombi mikrofaza

MMLSK4

mop mikrofaza gruntowa

MMGLSK4
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zestawy kombi
zestawy kombi

PK40 – zestaw kombi bawełna

PKS14 – zestaw kombi S14 bawełna

PKMG40 – zestaw kombi, mikrofaza gruntowa

PKM40 – zestaw kombi, mikrofaza

kije do stelaży kombi

kije dostępne w wersjach kolorystycznych:

KIJKC,

KIJKN,

KIJKZ,

KIJKŻ
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LINIA MOPÓW

stelaże do systemu kieszeniowego

SW40
SW50

SW40ZI
SW50ZI

stelaże do systemu TES

ST40N
ST50N

ST40ZI
ST50ZI

stelaż dwusystemowy

STW40
STW50

dostępny w wersjach kolorystycznych:
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* kij aluminiowy 140 cm
KIJC, KIJN, KIJZ, KIJŻ
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mopy dust
komplet nożycowy

mop nożycowy akryl / bawełna

MDB100N

MDA100N
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LINIA MOPÓW

komplet dust akryl

stelaż do mopów typu dust

dostępny w wersjach kolorystycznych:

* kij aluminiowy 140 cm
KIJC,
KIJN,
KIJZ, KIJŻ

stelaż dust oraz mopy typu dust dostępne są w rozmiarach: 40 cm., 60 cm., 80 cm., i 100 cm. (str. 19/20)
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mopy dust - akrylowe
na prosto

na półokrągło

mopy dust – bawełniane
na prosto

na półokrągło
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LINIA MOPÓW

mopy trapezowe
seria mopów trapezowych

stelaż do mopów trapezowych

MRZMGR40T

MRZM40T

MRZM40TOB

MRZMG40T

MRZMG40TOB

MRZB40T

MRZA40T

MRZAŻ4T

kij

* KIJT – kij
aluminiowy
teleskopowy do
stelaża rzepowego
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uchwyty padów
uchwyt pada na kij

uchwyt pada ręczny

dostępne w wersjach kolorystycznych:
UPRTC,

UPRTN,

UPRTZ,

UPRTŻ

dostępne w wersjach kolorystycznych:
UPPRC,

UPRRN,

UPRRZ,

UPRRŻ

zapinki do mopa kentucky

ZAPMK
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LINIA MOPÓW
kentucky – linia premium

MKP350,
MKP400,
MKP450,
MKP500

kentucky – linia standard

MK350,
MK400,
MK450,
MK500

kentucky – linia ekonomiczna

MKE350,
MKE400,
MKE450,

mopy kentucky występują w gramaturach: 350, 400, 450, 500 g. (600 i 700 g – pod zamówienie).
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cleaning sets

cleanboy
cleanboy bez kółek / z kółkami

produkt

CLEANBOY – ZINTEGROWANE WIADRO Z PRASĄ

•
•
•
•
•
•

profesjonalna wyciskarka pasująca do różnych
typów mopów,
osadnik jako alternatywa dla droższych i
większych zestawów sprzątających,
zintegrowana stabilna i trwała konstrukcja,
łatwy w utrzymaniu czystości,
waga wraz z roztworem czyszczącym
pozwala na przenoszenie zgodne z
przepisami BHP,
dostępny w 12 kombinacjach kolorystycznych.

ogólne zestawy kolorystyczne:
• żółto-szary,
• czerwony,
• żółto-czerwony,
• niebiesko-czerwony,
• zielono-czerwony • niebieski,
• czerwono-niebieski, • zielono-niebieski,
• niebiesko-szary
• żółto-niebieski
• czerwono-szary

CLEANBOY – NA KÓŁKACH
•
•
•
•

profesjonalna prasa
szczękowa,
osadnik brudu,
wkładka dystansowa,
dodatkowe kółka.

każdy produkt posiada ociekacz w kolorze białym.
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ZESTAWY CZYSZCZĄCE

wykaz części zamiennych cleanboy

AKCBY11

AKCBY2

AKCBY3

AKCBY13

AKCBY1

AKCBY4

AKCBY17

AKCBY9

AKCBY15

AKCBY5
AKCBY16
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AKCBY14

AKCBY12

AKCBY7

AKCBY8

AKCBY6

AKCBY10
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zestawy sprzątające

ZS201

ZS375

ZS341

ZS205

ZS211

ZS920
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ZESTAWY CZYSZCZĄCE

bonety
bonety – mix

BAF
*bonet mikrofaza aktywna

BM

BB

*bonet mikrofaza

* bonet bawełniany

BMG
*bonet mikrofaza
gruntowa

BB
*bonet bawełniany
pętelkowy

– jednostronny,
– dwustronny,
– pętelkowy,
– cięty.
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pady maszynowe
pady maszynowe

PBI
*pad z gamy polerowania. Służy do
polerowania powierzchni na sucho
oraz z natryskiem czystej wody.
Do maszyn 1500 obr/min .

PBNW

PBR

*pad z gamy polerowania
zawierający około 15% naturalnego
włosia. Służy do szybkiego
usuwania małych zarysowań.
Do maszyny 1000 obr/min.

* pad do gruntownego czyszczenia
oraz do usuwania powłok
polimerowych. Służy do szybkiego
i skutecznego czyszczenia silnie
zabrudzonych podłóg, nadaje
się do posadzek sztucznych,
żywicznych, kamiennych. Polecany
szczególnie do linoleum. Do maszyn
600 obr/min.

PCZ

PNI

PZI

*pad do codziennego utrzymania
czystości. Służy do konserwacji,
mycia oraz regeneracji powłok
polimerowych oraz woskowych.
Do maszyn 600 obr/min.

*pad do codziennego utrzymania
czystości. Służy do codziennego
mycia szorowarkami automatycznymi, usuwa również zarysowania
po obcasach.
Do maszyn 600 obr/min.

*pad do utrzymywania czystości, czyszczenia na mokro. Służy
do codziennego mycia średnich
zabrudzeń oraz do czyszczenia
powierzchni przed odnawianiem
powłok polimerowych. Do maszyn
600 obr/min.

cali
*średnica padów

PCA

PNW

*pad do gruntownego czyszczenia
oraz do usuwania powłok polimerowych. Służy do skutecznego
czyszczenia silnie zabrudzonych
podłóg. Polecany szczególnie do
PVC. Do maszyn 600 obr/min.

*pad z gamy polerowania
zawierający około 50% naturalnego
włosia. Służy do szybkiego
usuwania średnich i dużych
zarysowań. Do maszyn
3000 obr/min.
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PADY MASZYNOWE

PŚ HI-PRO

TRZYMAK PADA RZ (RZEP)

*Najbardziej agresywny pad z całej
gamy. Szybko i skutecznie usuwa
namiernie nawarstwione, bardzo
twarde warstwy akrylu. Do maszyn
350 obr/min.

*dostępny w rozmiarach 13 - 21

pady ręczne – prostokątne

PRCA – pad czarny
PRBR – pad brązowy
PRZI – pad zielony
PRCZ – pad czerwony
PRNI – pad niebieski
PRNW – pad naturalny włos
PRBN – pad biały naturalny włos
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31
struktura

waga (gr)

grubość (mm) rodzaj żywicy

zawartość
materiału
ściernego

rodzaj materiału

obroty maszyn

tabela właściwości padów
PADY MASZYNOWE

ściereczki
ściereczki – mix rodzajów

ŚP – ściereczka do przeszkleń 40x40 cm

ŚGZ

ŚSZSK – ściereczka sztuczna ircha 45x40 cm

ŚGŻ

ŚGN

ŚPOD – ściereczka podłogowa 50x60 cm

ŚGR

ŚG – ściereczka kuchenna 35x35 cm

ŚM40x40/30Z

ŚM40x40/30Ż

ŚM40x40/30C

ŚM40x40/30N

ŚM – ściereczka z mikrofazy 40x40 cm 300gram

ŚM30x30/23C

ŚM30x30/23N

ŚM30x30/23Z

ŚM30x30/23Ż

ŚM – ściereczka z mikrofazy 30x30 cm 230gram
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AKCESORIA/PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

sprzęt do mycia okien

BG35, BG45
wkład baranka z zielonej mikrofazy
lub wkład baranka z padem
BG35P, BG45P

UCHM 35/C lub
UCHM 45/C –

B35, B45
wkład baranka z białej mikrofazy
lub wkład baranka z padem
B35P, B45P

ŚĆ35/C lub ŚĆ45/C
– ściągacz do szyb

USSZ45/C – uchwyt
ściągacza do szyb

KIJT2* 150/C – kij
teleskopowy

ściągacze podłogowe

ŚP45, ŚP45, ŚP55, ŚP75

ŚP55B

ŚP75

KIJ 22 – kij do ściągacza podłogowego
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AKCESORIA/PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

inne akcesoria

GĄBKA 14x7 cm –
zmywak z padem

W17N - Wiadro 17L niebieskie
W17CZ - Wiadro 17L czerwone

* wiadro dostępne również w wersji 25 l
W25N, W25CZ.

WBAR – Wiadro 20l do baranka
(uchwyty na ściągacz i na baranek w
zestawie)

TO - Tablica ostrzegawcza
„uwaga śliska podłoga”
- stabilna konstrukcja
- wysokość 59cm
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W6N – wiadro 6l niebeskie,
W6C – wiadro 6l czerwone,
W6Ż – wiadro 6l żółte,
W6Z – wiadro 6l zielone.
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INTERMOP Sp. z o. o.
Chorzów, Poland

Plac Św. Jana 30,
Chorzów 41-503
Poland

Bożogrobowców

tel.: + 48 (32) 345 75 25
tel./fax: + 48 (32) 345 75 24
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CHORZÓW

