
Uniq Duotex mikrofibersystem
Et godt valg for en bærekraftig fremtid



Vi i Lilleborg er stolte av å kunne tilby det vi mener er markedets beste
mikrofibermopper. Uniq Duotex-serien inneholder et bredt spekter av
mikrofibermopper og kluter av ypperste kvalitet.

Gjennom omfattende testing og utvikling i Lilleborgs laboratorium, hevder vi at
Uniq Duotex mikrofibermopper er best i test på rengjøringseffekt og holdbarhet.

Lilleborg forenkler hverdagen din
Med Uniq Duotex mikrofibermopper reduseres tid i rengjøringsprosessen
samtidig som man sikrer et bakteriefritt og rent resultat hver gang!

Uniq Duotex mikrofibermopper testet best på

RENGJØRINGSEFFEKT* og HOLDBARHET**!

Like effektiv 
etter 500 vask!

Fjerner opp til 99,8 % 
av bakterier!

30 % mer effektiv 
fjerning av smuss!

* Rengjøringseffekten er testet på følgende områder: Flekkfjerning på ulike overflater/oppsugningsevne/fjerning av smuss. Bakteriefjerning er målt på MRSA-bakterier.
** Lengst holdbarhet i vasketest på høy temperatur og høy pH.
Testene er gjennomført i Lilleborgs interne utviklingsavdeling.
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Dokumentert test viser utslipp av 
mikroplast i klasse A!

Det er gjennomført tester på hvor mye
mikroplast Uniq Duotex tekstilprodukter
slipper ut. Vi kan nå dokumentere at våre
produkter har utslipp i laveste klasse –
klasse A. Dette kan derfor være et bedre
miljøalternativ.

Testene er gjennomført av eksternt
testinstitutt:

Andre egenskaper:

• Svanemerket

• Oppfyller høyeste hygienestandard –

fjerner 99,8 % S.aureus og 98,9 % 

E.coli-bakterier

• Lavt utslipp av mikroplast – klasse A

• Blant de beste moppene på holdbarhet, 

garanterer 500 vask

• Lav friksjon og høy oppsugningsevne

Høyt 
utslipp

Medium 
utslipp

Lavt 
utslipp

Klasse C

Klasse B

Klasse A

1 700

600

0

MLC mg/m²



Velg Uniq Duotex Mikrofibermopper
dersom du er opptatt av:

Miljø
Uniq Duotex mikrofibermopper er splittet 
med damp fremfor kjemi. I kombinasjon med 
spesielt utvalgte materialer gjør dette at 
moppene tilfredsstiller kravene til 
svanemerking og har et lavt utslipp av 
mikroplast – med klasse A (testet av eksternt 
institutt). 

Rengjøring
Uniq Duotex mikrofibermopper har god 
oppsugningsevne og en effektiv 
rengjøringseffekt som fjerner opp til
99,8 % av bakterier ved bruk. Dette sørger 
for et hygienisk og bakteriefritt miljø – helt 
uten bruk av kjemi.

Fleksibelt system
Uniq Duotex-moppene finnes i et bredt 
utvalg ulike størrelser og leveres både 
med lomme og borrelås. 

Moppene passer til flere utstyrssystemer 
og dekker mange forskjellige 
bruksområder innen både tørt og fuktig 
renhold. I tillegg er moppene fargekodet 
for enkelt å skille mellom bruk i sanitære 
og øvrige rom. 

Kvalitet
Hemmeligheten bak Uniq Duotex
mikrofibermoppenes høye kvalitet ligger i 
Duotex®-teknologien. Moppene består 
av doble lag med 100 % splittet 
mikrofiber som sikrer høy sliteevne, lang 
levetid og effektiv rengjøring. 

Vi garanterer at Uniq Duotex
mikrofibermopper tåler minst 500 vask 
(når moppene vaskes som anbefalt) 
samtidig som rengjøringsytelsen 
opprettholdes. 

ISO 9001-sertifisert produksjon som 
underbygger kvalitet i alle ledd. 

Helse
Uniq Duotex mikrofibermopper har lav 
friksjon og vekt, noe som ivaretar god 
ergonomi ved bruk.



MOPPER

UNIQ DUOTEX FUKT HD

EGENSKAPER: 100 % mikrofiber med innkapslet bomull for økt 
oppsugningsevne. Loer ikke. Egner seg best ved fuktig og vått renhold 
på områder med moderat til høy smussbelastning. Meget god 
flekkfjerning, rengjøringseffekt og oppsugningsevne samt lav friksjon. 
Garn med løkker absorberer og holder på større smusspartikler som 
sand og grus. 

BRUKSOMRÅDE: Brukes i inngangspartier, i garderober og andre 
steder med høy smussbelastning og/eller mye vått smuss. Svanemerket.

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

60 cm 3313 2748531 5 stk.

40 cm 3314 2748663 5 stk.

Med lomme

60 cm 3315 2815264 5 stk.

50 cm 3512 4532511 5 stk.

40 cm 3316 2815298 5 stk.

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

60 cm 3308 2748655 5 stk.

40 cm 3309 2748523 5 stk.

25 cm 3310 2748515 5 stk.

Med lomme

60 cm 3311 2815223 5 stk.

40 cm 3312 2815256 5 stk.

UNIQ DUOTEX TØRR/FUKT

EGENSKAPER: 100 % mikrofiber, til tørt og fuktig renhold. Egner seg 
best ved lav til moderat smussbelastning. Meget god flekkfjerning, 
støvopptak og lav friksjon. Frynser som gjør at moppen kommer godt til i 
hjørner, inntil vegger og lister mm. 

BRUKSOMRÅDE: Brukes i korridorer, på kontorer, i klasserom og andre 
steder uten høy smussbelastning. Svanemerket. 

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

25 cm 3511 4532495 5 stk.

UNIQ DUOTEX TAVLE-
OG INTERIØRMOPP

EGENSKAPER: 100 % mikrofiber i fire lag. Meget god flekkfjerning, 
rengjøringseffekt og oppsugningsevne. Etterlater minimalt med fukt på 
overflaten etter bruk. Kan brukes tørr og fuktig.

BRUKSOMRÅDE: Egner seg best på områder med lav til moderat 
smussbelastning. Egner seg til bord, vegger, whiteboard, tavler, interiør 
og andre trange områder som f.eks. trappetrinn. Svanemerket. 

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

60 cm 3733 5674379 5 stk.

Med lomme

60 cm 3731 5675285 5 stk.

50 cm 3732 5674387 5 stk.

UNIQ DUOTEX FUKT HD

EGENSKAPER: 100 % mikrofiber med innkapslet bomull for økt 
oppsugningsevne. Loer ikke. Egner seg best ved fuktig og vått renhold 
på områder med moderat til høy smussbelastning. Meget god 
flekkfjerning, rengjøringseffekt og oppsugningsevne samt lav friksjon. 
Best i test hos Lilleborg! Lavt utslipp av mikroplast – klasse A!

BRUKSOMRÅDE: Den rød serien anbefales til renhold i sanitærrom. Å 
skille mellom ren og uren sone, eller sanitærrenhold og romrenhold er 
viktig for å opprettholde god hygiene. Brukes ved høy smussbelastning 
og/eller mye vått smuss. Svanemerket. 

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

25 cm 3319 2748549 5 stk.

UNIQ DUOTEX 
GLASS/METALL

100 % mikrofiber i doble lag. Til rengjøring av glass- og metallflater. 
Meget god evne til å fjerne fingermerker og hudfett fra slike områder. 
Svanemerket.

UNIQ DUOTEX POLISHMOPP

Til utlegging av voks og polish. Lav friksjon og 
utmerkede egenskaper d til å legge ut og 
fordele polish og voks. Kan brukes på alle 
underlag som skal voks- eller polishbehandles. 

Str. Varenr. EPD Pakn.

Med borrelås

60 cm 3471 4426094 5 stk.



UTSTYR

ULTRA PLUS TELESKOPSKAFT
Vårt anbefalte moppeskaft av ypperste kvalitet. Utviklet med 
et ergonomisk design, høy slitestyrke, enkel låsemekanisme 
og behagelig materiale. 100-170 cm anbefales til rengjøring 
av gulv. 60-105 cm anbefales til rengjøring av vertikale flater.

Varenr. Str. EPD Pakn.
7520278 60-105 cm 4727434 1 stk

7520277 100-170 cm 4727418 1 stk

Vårt anbefalte moppestativ av ypperste 
kvalitet. Stativet er lett og flatt, låsbar i 
alle posisjoner, har god ergonomi, utstyrt 
med bremsemekanisme og en sterk 
borrelås. Stativet passer godt sammen 
med Taski Ultra Plus Teleskopskaft.

Varenr. Str. EPD Pakn.
7520281 60 cm 4728077 1 stk

7520280 40 cm 4728044 1 stk

7520279 25 cm 4728036 1 stk

Vårt beste lommemoppstativ i hard plast med høy slitestyrke. 
Stor og holdbar fotpedal.

Varenr. Str. EPD Pakn.
6509 60 cm 834325 1 stk

6507 40 cm 211524 1 stk

ULTRA PLUS MOPPESTATIV UNIQ LOMMEMOPPSTATIV



UNIQ ENGANGSSYSTEM

UNIQ MELLOMLAGSPAD

Plasseres mellom tradisjonelt moppestativ 
med borrelås og Uniq fuktig engangsmopp. 
Gir bedre kontaktflate mot underlaget og 
øker rengjøringsevnen. Gir også økt effekt 
på ujevne overflater. 

Varenr. Str. EPD Pakn.
7501 60 cm 2366060 5 x 12 stk.

Mikrofibermoppen har god oppsugnings-
evne, høy rengjøringseffekt og lavt 
kjemikalieforbruk. Loer ikke. Moppen 
egner seg glimrende til tørt renhold og 
fjerner støv på en enkel måte. Uniq
mikrofiber engangsmopp kan også brukes 
til flekkfjerning ved å spraye direkte på 
flekker.

Varenr. Str. EPD Pakn.
7409 60 cm 2191294 25 x 10 stk.

Uniq ferdigfuktet engangsmopp gjør 
renholdet enklere, mer effektivt og mer 
hygienisk. Pose med zip-lock gjør det 
enkelt å åpne og lukke posen, og holder 
moppene fuktige over lang tid.

Varenr. Str. EPD Pakn.
7083 60 cm 1684620 1 stk.

UNIQ FUKTIG
ENGANGSMOPP

UNIQ MIKROFIBER
ENGANGSMOPP

UNIQ DUOTEX
MICRO EASYONE ROLL

Den perfekte engangskluten for alle typer 
overflater. Kluten oppfyller høyeste standard for 
rengjøring og hygiene.

Kan brukes frittstående eller sammen med 
dispenser Uniq Duotex Micro Easyone
Dispenser.

Varenr. Str. EPD Pakn.
3755 25 x 35 cm 2 x 200 stk

UNIQ DUOTEX
MICRO EASYONE DISPENSER

Dispensen til engangsklut Uniq
Duotex Micro Easyone Roll.

Varenr. EPD Pakn.
3756 1 stk



Ren og nær verdiskapning


