
Wecoline
microvezel
Totaalconcept voor 

reiniging met alléén water

Sterke en 
duurzame 

schoonmaak-
oplossing



Wat is microvezel?
De microvezels dringen in de poriën van de te reinigen oppervlakken en  

hebben daardoor een verrassend effect. Met slechts één klamvochtige  

doek en schoon water bereik je een perfect hygiënisch resultaat.

Kwaliteitsgarantie
Het Nordic Ecolabel waarborgt duurzaamheid in brede zin. Naast criteria op het gebied 
van gezondheid, milieu en klimaat gelden er voor het product hoge kwaliteitseisen. 
Zo zijn de Wecoline microvezel producten voor de certificering getest op hygiënische  
en reinigende werking, absorptie, kleurechtheid, krimpvastheid en slijtage. Daarmee is 
ook de lange levensduur van deze microvezel producten gegarandeerd. 
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Microvezel doeken assortiment

Doek met vouwinstructie 

Goed vouwen? Door de vouwinstructie 

die geprint is op de doek, wordt de doek 

altijd op de juiste wijze gebruikt. 

Beschikbaar in vijf kleuren: 

Washandschoen

Handig voor de vaak vieze deurklink. 

Beschikbaar in drie kleuren:

Glasdoek soepel

Snel afrekenen met vingerafdrukken. 

Deze doek is snel droog.

Glas- en metaaldoek

Met alléén water een streeploos resultaat. 

Glas, spiegels, ruiten en metaal worden 

streeploos schoon. 

Beschikbaar in vier kleuren:

Reinigingsdoek nonwoven 

Gladde doek met streeploos resultaat. 

Beschikbaar in vier kleuren:

32 x 32 cm

Heb je kleinere handen? 

Dan hebben wij de perfecte doek! 

Beschikbaar in drie kleuren: 

“Wecoline microvezel neemt 
veel op en is van een zeer hoge 
kwaliteit. Nette doeken, goed 
stevig (structuur) en nemen veel 
op. Ideaal om klamvochtig mee 
te werken. De doek neemt 
het vuil echt op! Vooral voor 
dagelijkse schoonmaak, 
duurzaam inzetten en lange 
levensduur dus vaak te wassen.”

•  Een schoner en streeploos resultaat
•  Toepasbaar in elke omgeving en 

voor 95% van de dagelijkse vervuiling
•  Duurzaam doordat de doeken 

minimaal 500 keer wasbaar zijn

Voordelen 
microvezel
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● ●● ●

● ●  ●

● ●  ●

● ●●  ●

● ●●  ●Joeri, schoonmaakbedrijf • Zwolle

(niet afgebeeld op de foto)



Wecoline 
mop groen
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Welk 
vlakmop 
systeem
past bij 
jou? 
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✔ Makkelijk te bevestigen
✔ Makkelijk te verwijderen
✔ Ergonomisch vervangen

✔ Ergonomisch werken
✔ Sterke en duurzame hechting
✔ Geen contact met mop

Klittenband

0304055.*

0304056.

0304057.

Microvezel vlakmop 
(klamvochtig) 
● ●● ●   

Voor het reinigen van vloeren, 
wanden, deuren en andere 
harde oppervlaktes.

03040355

03040365

Microvezel vlakmop scrub
(klamvochtig)
Voor het reinigen van harde 
oppervlaktes met een 
bovengemiddelde vervuiling.

03040323 

03040333 

03040343

Microvezel vlakmop 
(droog)
Voor het stofwissen van 
vloeren en droog reinigen 
van wanden.

In combinatie 
met steel
0303070003030700

In combinatie 
met steel
03030900

In combinatie 
met steel
03030268

03040440

03040510

Microvezel glasmop 
(klamvochtig)
Voor het reinigen van ramen, 
separatieglas en metaal.

Microvezel vlakmop met 
pockets (klamvochtig)
Voor het reinigen van 
wanden, deuren en andere 
harde oppervlaktes. 

Vlakmopframe basic
Eenvoudig vlakmopframe 
met klapvoet. 

03040990

03040992

10162609

03030488 Vlakmopframe Lock & Unlock
Met universele verplaatsbare 
steelverbinding.

03030448 

03030458 

03030468

Vlakmopframe
Met fi xeerbare steelbevestiging 
die eenvoudig vast te zetten is.

✔ Makkelijk te bevestigen
✔ Makkelijk te verwijderen
✔ Schone methode

✔ Sterke en duurzame hechting
✔ Geen contact met mop

Pockets

* Let op:

Wecoline werkt met een 
artikelcodering van 8 cijfers.  
Een artikel met een code van 7 
cijfers gevolgd door een punt 
betekent dat de punt op het 
einde van een artikelnummer 
wordt ingevuld door welke kleur 
het artikel heeft. Blauw=0, 
Geel=1, Rood=2 en Groen=4.

↔ 28 cm

↔ 45 cm

↔ 63 cm

↔ 28 cm

↔ 45 cm

↔ 28 cm

↔ 45 cm

↔ 63 cm 

↔ 23 cm

↔ 40 cm

↔ 55 cm

↔ 28 cm

↔ 26 cm

↔ 40 cm

↔ 42 cm

↔ 42 cm



Welk 
vlakmop 
systeem
past bij 
jou? 
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 Overzicht Wecoline stelen

Artikel nr. Beschrijving Kleur Afmetingen per

03030700/760 Ergonomische telescoopsteel aluminium ↔ 63-100 cm | ↔ 98-160 cm 1

03030870/2/3 Spraymop systeem met klittenband
frame en afneembare fl acon

↔ 145 cm 1

03030900 Spraysteel ↔ 145 cm 1

03030268 Telescoopsteel aluminium ↔ 110-200 cm 10

Gelijk van start met onze 
microvezel producten? 

Kies dan voor onze 
microvezel vloerset 

03031019 of microvezel 
interieurset 03031029.

Kant - en - klare 
sets

03
03

10
2903030700

03030870

03030900

03030268

✔ Twee moppen in één
✔ Geen contact met mop
✔ Makkelijk te bevestigen

✔ Makkelijk te verwijderen
✔ Tijdsbesparing

2Turn mopsysteem

03040524 2Turn microvezel vlakmop 
(klamvochtig)
Reinigen van harde oppervlaktes.

03030278 2Turn vlakmopframe
Bukken om de mop te bevestigingen 
is niet nodig en het dubbele aantal 
vierkante meters worden gereinigd 
met één mop. 

03040527 2Turn microvezel vlakmop scrub 
(klamvochtig) 
Reinigen van harde oppervlaktes met 
een bovengemiddelde vervuiling.

03040520 

03040522

2Turn microvezel vlakmop (droog)
Stofwissen van vloeren en droog 
reinigen van wanden.

In combinatie 
met steel
03030268

03040422

03040420

Microvezel vlakmop met pockets 
en fl aps (klamvochtig) 
Reinigen van vloeren, wanden, 
deuren en andere harde 
oppervlaktes.

03041020 Microvezel vlakmop scrub met 
pockets en fl aps (klamvochtig)
Reinigen van vloeren, wanden, 
deuren en andere harde 
oppervlaktes met een boven-
gemiddelde vervuiling. 

10162439 Ultimate vlakmopframe
Knikmodel en mogelijk voor 
zowel fl aps als pockets.  

✔ Makkelijk te bevestigen
✔ Makkelijk te verwijderen

✔ Te gebruiken met klapframes
✔ Ergonomisch persen

Flaps

↔ 40 cm

↔ 40 cm

↔ 40 cm

↔ 40 cm

↔ 40 cm ↔ 40 cm

↔ 40 cm

↔ 40 cm

↔ 40 cm

In combinatie 
met steel
03030268
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Reinigen 
met het Allure 
microvezel 
concept

Compleet 
concept

Premium 
kwaliteit

Doeken 

0301317. Allure microvezel glas-en metaal reinigingsdoek

0301015. Allure microvezel reinigingsdoek

Doeken 

0301014.* Allure microvezeldoek met scrubhoek
Unieke doek door twee in één oplossing

03010820 Allure microvezel glasdoek ↔ 40x50 cm

Allure: de optimale combinatie 

tussen de beste microvezel materialen 

én een professionele uitstraling

Doeken met 
7 kleuren 

randafwerking
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* Let op:

Wecoline werkt met een artikel-
codering van 8 cijfers. Een artikel 
met een code van 7 cijfers gevolgd 
door een punt betekent dat de 
punt op het einde van een 
artikelnummer wordt ingevuld 
door welke kleur het artikel heeft. 
Blauw=0, Geel=1, Rood=2, 
Wit=3, Groen=4, Oranje=5 
en Antraciet=6 ● ●● ● ● ● ↔ 40 cm

● ●● ● ● ● ↔ 40 cm

● ●● ● ● ● ↔ 40 cm



“ De Allure vlakmop reinigt 
perfect op pvc-vloeren. 
De kwaliteit van de mop 
volstaat. Bij het schoonmaken 
van kantoren is dit de mop 
die wij dagelijks gebruiken. 
Deze mop is voor een schoon 
resultaat heel belangrijk.”

Bram, schoonmaakgroothandel • Swifterband  

(niet afgebeeld op de foto)

Mopsystemen

03031069 Allure microvezel starterset 03031079 Allure microvezel vloerset 03031089 Allure microvezel interieurset 

03030446 Allure vlakmopframe
↔ 23 cm

03030706    03030766
Allure ergonomische 
steel 

03041030 
Allure vlakmop blauw

03030456 Allure vlakmopframe
↔ 40 cm

0304103. Allure vlakmop
Eindcijfer wisselt naar de kleur die 
de mop heeft. Deze mop is in twee 
maten beschikbaar: 
↔ 28 cm (03041030) ● ●● en 
↔ 45 cm (03041040) ● ●● ●

Allure microvezel vlakmop scrub
Eindcijfer wisselt naar de kleur die 
de mop heeft. Deze mop is in twee 
maten beschikbaar: 
↔ 28 cm (03041050) ● ● en 
↔ 45 cm (03041060) ● ●

Meteen aan de slag? Kies dan voor onze Allure sets

Allure microvezel vlakmop scrub
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↔ 90-160 cm

↔ 60-100 cm



03030550 Interieur dusterframe

03040160 Microvezel dusterhoes 

03010150 Allure microvezeldoek

03010142 Allure microvezel 
met scrubhoek

03010820 Allure microvezel 
soepele glasdoek

03041030 Allure microvezel 
vlakmop

03041040 Allure microvezel 
vlakmop

03041062 Allure microvezel 
scrubmop

03030456 Allure vlakmopframe

03030766 Allure telescoopsteel

 Vul je werkwagen aan met overige accessoires:

Artikel nr. Beschrijving Afmetingen Per

03030568 Interieurwisserframe ↔ 50 cm 1

03040125 Interieurhoes Duo ↔ 55 cm 10

03040120 Microvezel interieurhoes ↔ 55 cm 10

03040160 Microvezel dusterhoes ↔ 16 cm 5
03030960 Wasnet groot ↔ 60 x 80 cm 1

03030000 Scrubpad ↔ 9,5 x 15,5 cm 10
03030010 Scrubpad houder ↔ 9 x 13,5 cm 5

03030706 Allure telescoopsteel

Zó vul je je werkwagen

03030706 Allure telescoopsteel

03030446 Allure vlakmopframe 
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Duurzame schoonmaak met 
gestabiliseerd ozonwater

Microvezel
Voor een schoon en streeploos 
resultaat wordt het gestabiliseerd 
ozonwater gebruikt met het 
microvezelassortiment. 
De combinatie versterkt elkaar 
zodanig dat dit leidt tot een 
e�  ciënte en milieuvriendelijke 
manier van schoonmaken. Deze 
combinatie is toepasbaar in elke 
omgeving en geschikt voor 95% 
van de dagelijkse vervuiling.
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Tersano SAO™ 
Met één druk op de knop wordt gestabi-
liseerd ozonwater gemaakt. De sprayfl a-
con of spraysteel kan gevuld worden en 
je kunt gelijk aan de slag. Gestabiliseerd 
ozonwater is krachtig en de meetbare 
resultaten wijzen uit dat de schoonmaak 
zeer e� ectief is. Geen dagelijkse chemie 
meer nodig om vervuiling aan te pakken. 
De enige chemie die je nodig kunt heb-
ben is een periodieke ontkalker of zeer 
sterke ontvetter.

Dagelijks schoonmaken zonder chemie te 

hoeven gebruiken. Dat kan met de duurzame 

schoonmaakmethode: Tersano.

Vernieuwend 
en duurzaam 

concept!

 Tersano assortiment:

10301109 Tersano SAO™ dispenser 10301219 Tersano IClean® Mini

10301229 Tersano SAO-24 cartridge 10301209 Tersano IClean® Pro

10301109 
Tersano 

SAO™ dispenser

10301229 
Tersano 

SAO-24 cartridge

10301219 
Tersano 

IClean® Mini

10301209 
Tersano 

IClean® Pro

Tersano IClean®
Het Tersano IClean assortiment zorgt 
ervoor dat koud leidingwater getrans-
formeerd wordt in veilig en e� ectief 
gestabiliseerd ozonwater. Kortom uw 
dagelijkse schoonmaak chemicaliën zijn 
vanaf nu verleden tijd. De IClean Mini 
heeft een waterreservoir van 150ml en 
de IClean Pro heeft een waterreservoir 
van 350ml, zeer geschikt voor professio-
neel gebruik. 



www.wecoline.com

Wecoline distributeur:

Gerben Derkman

Senior international accountmanager

Europa

gderkman@wecovi.com

+31 (0)6 125 045 25

Marco Vegers                     

Senior accountmanager

Midden en Zuid Nederland

Benelux

mvegers@wecovi.com

+31 (0)6 514 269 69

Dannique Nijboer

Accountmanager

Noord en Midden Nederland

DACH landen

dnijboer@wecovi.com

+31 (0)6 577 217 70

Wecovi BV (hoofdkantoor)

Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ Zwolle

Postbus 122, 8000 AC Zwolle

Nederland

t +31 (0)38 468 68 68 

f +31 (0)38 468 68 00 

sales@wecovi.com

Scan de QR code 

voor ons complete 

microvezel 

productoverzicht

Deze brochure is gedrukt op BalancePure®, 

recycled papier gemaakt van 100% gerecycleerde vezels. 




