


Sedan starten 1995 har Smart Microfiber  System  befunnit sig i en ständig utveckling 

framåt där microfiber utgör grunden i verksamheten. Utifrån 20 års ovärderlig erfarenhet av 

att skapa produkter som kännetecknas av en hög innovationsgrad och med konsumentens 

 behov i fokus, har vi nu en helt unik produktportfölj. 

Idag erbjuder vi våra kunder ett heltäckande  sortiment gjort av microfiber inom 

 kategorierna: Cleaning, Home och Spa. Samtliga produkter är av högsta kvalitet och vi strä-

var alltid efter att ta miljöhänsyn i alla led i tillverkningsprocessen. 

Vi är stolta innehavare av ett flertal patenterade lösningar och patentansökningar. Smart 

 saluför sina produkter i ett 30-tal länder. Huvudkontoret är  beläget i Stockholm. 
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SMART & INNOVATIONER Vi eftersträvar hela tiden att kun-
na erbjuda konsumenten bättre lösningar med högre funk-
tionalitet. Allt för att förenkla våra användares städmoment! 
Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla 
redan befintliga produkter, men även med att skapa helt nya 
alternativ. Idag är flera av våra produkter patent skyddade. 

Vår unika 3x1 Mopp, som har sålts i över 1 500 000 exem-
plar, är ett konkret bevis på att användarvänliga innovationer 
uppskattas av konsumenterna. Vår nya badrumsmopp är 
med sina unika funktionslösningar den perfekta moppen som 
kommer åt överallt. Smart Spraymopp är av högsta kvalitet 
och designad för en snabb och effektiv städning. Vi känner 
att vi lyckats förse marknaden med städredskap som sätter 
innovativ användarvänlighet i fokus. 

MED FOKUS PÅ FUNKTION  

Moppar och städredskap från Smart är 

utformade för snabb och enkel rengö-

ring av alla golvytor i hemmet. Här för-

enas micro fiberteknologi med ergonomi 

och nytänkande för att skapa användar-

vänlighet och perfekt resultat – helt utan 

kemikalier.

Alla våra moppsystem har nått stora 

framgångar och utsetts till bäst i test 

flera gånger.

IDÉUTVECKLING
KONSTRUKTION
MATERIALVAL

PROTOTYP 
TEST FUNKTION
ANVÄNDARTEST

BEHOVSANALYS
MARKNAD
EKONOMI

PA
TENTED

PATENTED
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IDÉUTVECKLING
KONSTRUKTION
MATERIALVAL

BADRUMSMOPP En multimopp som 
kommer åt överallt och effektivt rengör 
kakel, klinker, dusch och badkar. Med 
microfiberpäls, skrubbsystem och gum-
miraka. Allt i ett för glänsande badrum.

SVAMPMOPP Med smart urvridning, 
absorberar och rengör snabbt på dju-
pet. Utbytbar svamp med microfiber 
som passar alla golv typer.

Mattias Mikaelsson, designer  

på Smart Microfiber System.

Mattias filosofi:

– Funktionen är otroligt viktig för mig. Själva använ-

dandet ska kännas naturligt och underlätta vardagen. 

Harmonin mellan form och funktion vill jag möta upp 

med en lekfull design som jag önskar att betraktaren och 

användaren ska känna.

Mina ambitioner är att frångå gamla mönster och för-

väntade former. Jag hoppas kunna förmedla en  

känsla av ’wow’.

FÖNSTERSKRAPA DUO 
Kombinerad fönstertvättare och gummi-
skrapa med ergonomiskt handtag. Enkelt 
och effektivt att använda på alla fönster 
och glasytor.



BAD
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Ett snyggt badrum. Med rätt städredskap blir det  enklare 
att bevara de fina ytorna i badrummet skinande rena.  
Smart har innovativa och användarvänliga produkter för  
effektiv och miljövänlig rengöring av alla tänkbara material 
så som kakel, klinker, porslin och glas. Ett komplett sorti-
ment för den som vill sköta om – och öka livslängden på  
sin inredning.

BADRUMSMOPP En multimopp som 
kommer åt överallt och effektivt rengör 
kakel, klinker, dusch och badkar. 

FÖNSTERDUK Rengör och polerar utan 
kemikalier och utan att lämna vattenrän-
der på fönster, speglar, rostfritt etc. 

MULTI-SCRUBBER Specialdesignad för 
rengöring av tuffa fläckar och svårtillgäng-
liga områden som badkar, utemöbler etc.

BADRUMSDUK Två sidor, en för tuff 
 rengöring av bl a kakel, rostfritt, badkar 
och en med mjuk microfiber för polering.

GOLVSKRAPA Följsam gummiraka som 
lämnar ytan torr. Lång hållbarhet och 
perfekt för badrum, bastu, våtrum etc.

GOLVDUK XL Golvduk i högabsorbe-
rande microfiber för rengöring av alla 
golvytor på djupet. Effektiv städning i 
entréer, garage etc.

PASSAR
DET SMARTA

TELESKOPSKAFTET

Med Smarts 
teleskopskaft är det 
enkelt att nå även 
svåråtkomliga ytor. 
Längd 85–150 cm.

Ett skaft 
till allt



Rent med bara vatten
Tester visar att städning med micro-
fiber och enbart vatten ger ett mycket 
effektivt resultat. Bättre än med tra-
ditionell städning och dessutom utan 
kemikalier.

Se klart på tillvaron. Husets fönster och glaspartier 
utgör en viktig del av helhetsintrycket. Rena rutor och bra 
ljusinsläpp gör hemmet extra fräscht. Att putsa fönster 
snabbt och enkelt är ingen konst när man använder bra 
städprodukter. Smart har ergonomiskt utformade föns-
tertvättare och fönsterskrapor för den som vill ha riktigt 
bra resultat, utan att krångla till det. De rengör enkelt alla 
glasytor och lämnar ytan torr och skinande ren. Fönster-
duken är högabsorberande och perfekt för eftertorkning 
av exempelvis kantlister. Här finns allt som behövs för rena 
fönster – och är samtidigt glasklara alternativ för bättre 
miljö.

FÖNSTERSKRAPA 
Ett lätt och enkelt redskap för smidig 
fönsterputsning med lysande resultat. 
Försedd med både skrapa och microfi-
berpäls, vridbara och med vinkeltillsats 
för extra svåråtkomliga ytor.



FÖNSTER

9

FÖNSTERSKRAPA DUO 
Kombinerad fönstertvättare och gummi-
skrapa med ergonomiskt handtag. Enkelt 
och effektivt att använda på alla fönster 
och glasytor. 

FÖNSTERTVÄTTARE
Med tvätt- och utbytbar microfiberpäls 
som effektivt avlägsnar fläckar, smuts 
och sot med bara vatten. Ergonomiskt 
utformat handtag.

FÖNSTERRAKA 
Följsam fönsterraka med kvalitetsgummi 
och ergonomiskt utformat handtag. Tor-
kar snabbt torrt utan att lämna ränder.

FÖNSTERDUK Rengör och polerar 
utan kemikalier med skinande resultat 
på fönster, speglar, rostfritt etc.



Allt för golvet. Att vårda sina golv är en ren investering. Smart har tagit fram en rad 
innovativa produkter som varsamt och effektiv rengör alla typer av golv, från ömtålig 
parkett till klinker i våtrum. De är ergonomiskt utformade och användarvänliga. Flera av 
dem kan tvättas och återanvändas många gånger, och till andra finns refill när micro-
fibern till slut tjänat ut. Smart och hållbart – på många sätt.

SMARTMOPP Storsäljaren som polerar 
och rengör alla golvytor till högsta glans. 
Högabsorberande tvättbar microfiber.

3X1 MOPP Kombimopp som fungerar 
utmärkt torr som våt på alla golvytor. 
Med microfiber, skrubbsystem och  
gummiraka. 

VISKOSMOPP Med microfiberns unika 
egenskaper som smidigt och  effektivt tar 
bort smuts och fläckar på alla golvytor.

ECO-LIGHT MOPP Lätt och ergono-
miskt utformad mopp för glänsande 
golv. Även idealisk att damma väggar 
och tak med.

SVAMPMOPP Med smart urvridning, 
absorberar och rengör snabbt på djupet. 
Utbytbar mopp som passar alla golv-
typer.

SPRAYMOPP Allt som behövs för att 
få rena, fina golv – snabbt och enkelt. 
Har avtagbar vätskebehållare som är lätt 
att fylla på samt moppdyna med microfi-
berinlägg för maximal absorption.

REFILL-FILOSOFI En del i vårt långsik-
tiga tänkande är att erbjuda produkter 
som går att tvätta och använda många 
gånger. När moppen eller microfiber-
dynan till slut gjort sitt kan den enkelt 
bytas ut mot en ny. På sid 20 ser du ett 
urval av våra refillprodukter.

LABB
TESTAD LABBTESTAD Smarts microfiberpro-

dukter har labbtestats för att garantera 
den höga kvaliteten som våra städpro-
dukter står för. De rengör och polerar 
utan att repa eller lämna ränder. Dess-
utom är de tvättbara i 60–90 °C.



GOLV
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STÄD
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STÄDDUK MED SCRUBBER Städduk 
med patenterad skrubbetikett för tuffa 
fläckar, samtidigt som duken rengör och 
polerar.

DAMMVIPPA XL Microfiber med sta-
tisk effekt som snabbt och enkelt drar till  
sig dammpartiklar. Ergonomisk design 
och böjbart blad gör den mycket använ-
darvänlig.

SOPSET Patenterat sopset med vikbar 
skyffel och teleskopskaft för anpassning till 
rätt längd. Tät borst som enkelt sopar upp 
smuts och damm.

Rent hus. När vi inreder våra hus väljer vi allt oftare påkostade material. Därför har det 
stor betydelse hur man sedan sköter om exempelvis sina fina golv, bänkskivor, klinker 
och rostfritt. Vår ledstjärna är att det ska vara enkelt att städa bra. Därför kan vi erbjuda 
smarta redskap med detaljer som gör skillnad. Microfiberns goda egenskaper har kombi-
nerats med genomtänkt design – så att städningen blir skonsam, smidig och effektiv. 

DAMMDUK Mjuk och följsam duk med 
statisk effekt som binder smutsen effek-
tivt. Rekommenderas till allergiker.

STÄDDUK Polerar och rengör lätt 
fuktad, utan kemikalier. Utmärkt mot 
fettfläckar och intorkad smuts på bänkar 
och kakel etc.

PASSAR
DET SMARTA

TELESKOPSKAFTET



KÖK

Köket är husets hjärta. Det är här vi umgås och till-
bringar en stor del av vår tid. Trivsel och hygien hänger 
ihop. Men att hålla rent är också en fråga om kunskap. 
Att tänka på vad man utsätter sina köksytor för, att hålla 
materialen fräscha och fina – länge. Samtidigt ska det 
vara okomplicerat. Med Smarts köks-sortiment kan man 
tryggt städa, diska och torka rent. Den mjuka micro-
fibern rengör på djupet och lämnar ett glänsande rent 
resultat. En handduk i microfiber absorberar till exempel 
vatten tre gånger snabbare än en bomullshandduk.

DISKBORSTE En ergonomisk, nydesig-
nad nylonborste som rengör tuffa fläckar 
och kommer åt i trånga vinklar. 
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DISKDUK Ger blanka ytor i köket utan 
vattenränder. Mjuk och smidig med rib-
bad yta för extra skrubbeffekt.

PUTSDUK Smidig polerduk för kökets 
alla rostfria ytor. Används lätt fuktad. Tar 
snabbt bort fingeravtryck och fettfläckar.

KÖKSHANDDUK Luddfri duk som 
effektivt polerar glas, porslin och bestick 
till högsta glans. Torkar torrt på nolltid.

HUSHÅLLSDUK Högabsorberande duk 
med microfiber som är lätt att vrida ur 
och rengör med ett blankt resultat.

DISKUNDERLÄGG För snabbtorkad 
disk utan immiga ytor. Högabsorberande 
microfiber, tar liten plats. Med praktisk 
hängare.

RENGÖRINGSSVAMP Effektiv för all 
slags disk och rengöring. En sida med 
skrubbeffekt, en för rengöring och 
polering.



MICROFIBERDUKAR 

Städduk 3-pack
Universaldukar för all slags 
rengöring. Bäst i Test x 3.

Städduk
Universalduk för all slags 
ren göring. Bäst i Test. Mjuk 
och smidig duk som rengör 
effektivt.

Golvduk XL
I högabsorberande microfiber 
för effektiv rengöring av alla 
golv, entréer, garage etc.

Fönsterduk
Polerar fönster, speglar och 
glasbord med fantastisk finish. 
Lämnar inga vattenränder.

3-pack svampar
2-sidig. Extra skrubbeffekt och 
polering/rengöring.

Dammduk
Dammtorkar effektivt och är 
det perfekta alternativet för 
allergiker.

Badrumsduk
Tar snabbt och effektivt bort 
fett, smuts och damm. 2-sidig, 
en för skrubb och en för 
polering.

Polerduk
Rengör och polerar effektivt 
kylskåp, spis, kranar etc. Tar 
bort fingeravtryck och fett.

Optikduk
Tunn & smidig duk för effektiv 
rengöring av känsliga ytor!

Rengöringsduk/skärm
Speciellt framtagen för känsliga 
ytor. Tar bort fingeravtryck och 
damm.

Skärmduk design
En smidig och snygg duk som 
avlägsnar fingeravtryck, fläckar 
och fett.

Hushållsduk 5-pack
En smidig rengöringsduk som 
torkar torrt utan vattenränder.
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” Våra miljömärkta micro fiber
dukar är högabsor berande  
och lämnar inga ränder”



REDSKAP

Hink
Med urvridare. Stabil med 
innovativ design.

Multi-scrubber 
Specialdesignad för rengöring 
av tuffa fläckar och svårtill-
gängliga områden som badkar, 
utemöbler etc.

Viskosmopp
En smidig viskosmopp nu med 
microfiberns unika egenskaper.

Badrumsmopp
En multimopp som kommer åt 
överallt och effektivt rengör alla 
golvytor, väggar och tak.

3x1 Mopp
Över 1 500 000 sålda. Paten-
terat skrubbsystem för svåra 
fläckar. En mopp för alla golv. 

Smartmopp 
För effektiv rengöring av alla 
golvytor. Lätt att vrida ur. 
 Superabsorberande, lämnar  
inga ränder. Bäst i Test.

Städpaket 
Paketet innehåller Fukmopp, 
Dammopp, Städuk och Bad-
rumsduk för en hel täckande 
och mer  effektiv städning.

Sopset vikbart
Användarvänligt med teleskop-
skaft för justering till rätt längd 
samt vikbar skyffel. Tar liten 
plats och passar alla.

Sopset
Hållbart sopset i plåt. Med 
praktisk borstrensare och 
 vridbara hängare. Tät borst  
och följsam gummilist.

Dammvippa
Med statisk effekt, ergonomisk 
design och böjbart blad för 
bästa resultat.



REDSKAP
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Spraymopp
Fyll på-spraya-rengör. Allt som 
behövs för rena, fina golv en-
kelt och snabbt. Med avtagbar 
vätskebehållare som är lätt att 
fylla på.

Eco-Light mopp
En lätt och ergonomiskt utfor-
mad mopp för glänsande golv.

Svampmopp
Med smart urvridning, ab-
sorberar och rengör snabbt på 
djupet. Utbytbar svamp med 
microfiber som passar alla 
golv typer.

Golvraka
Följsam gummiraka som lämnar 
ytan torr. Lång hållbarhet och 
perfekt för badrum, bastu, 
våtrum etc. 

Fönsterraka
Följsam fönsterraka med kval-
itetsgummi och ergonomiskt 
utformat handtag. 

Fönstertvättare
Med tvätt- och utbytbar 
microfiberpäls som effektivt 
avlägsnar fläckar, smuts och  
sot med bara vatten. 

Fönsterskrapa
Vridbar gummiraka och vin-
kelled som gör det enkelt att nå 
svåråtkomliga ytor.

Fönsterskrapa DUO
Kombinerad fönstertvättare och 
löstagbar gummiskrapa med 
ergonomiskt handtag. 

Rengörings-Kit
Kampanjpack – allt i ett.
Fönstertvättare, Fönsterraka, 
Fönsterduk samt Sprayflaska.



REFILLER

Fuktmopp Refill
För en effektivare rengöring 
och högsta finish av ytan.

Dammopp Refill
För golv, väggar och tak. Binder 
damm. Det perfekta alternativet 
för allergiker.

Kombimopp Refill
Rengör och polerar ytan. 
Torr som dammopp, våt för 
rengöring. 

Trägolvsmopp Refill
En lågfriktionsmopp i ultra-
microfiber för oljade trägolv 
och parkett. 

Smartmopp Refill
Lätt att vrida ur och lämnar 
minimalt med fukt.

Badrumsmopp Refill
För en snabb och effektiv 
rengöring av bland annat kakel, 
klinkers, dusch och badkar.

Viskosmopp Refill
För glänsande golv. Lätt att 
vrida ur. Perfekt för alla golv.

Fönstertvättare Refill
Fönsterpäls i micro fiber för 
rengöring och puts med endast 
vatten.
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” Våra moppar  
rengör på djupet 
och lämnar inga 
ränder”



2 SIDIG
POLER

KITCHEN

Diskborste Nylon
Rengör de lite tuffare fläckarna. 
Ergonomisk och mycket hållbar.

Diskborste Tagel
För skonsam rengöring av 
kristallglas och fint porslin. 
Ergonomisk.

Diskborste 
Nylonborste som rengör tuffa 
fläckar och är designad för att 
komma åt i trånga vinklar.

Kökshandduk 2-pack
Luddfri duk som polerar glas, 
porslin och bestick till högsta 
glans.

Rengöringssvamp
Till all slags disk och rengöring. 
Tvåsidig; för skrubb och pole-
ring.

Diskduk
Mjuk och smidig med ribbad yta 
för extra skrubbeffekt. Torkar 
blankt.

Diskunderlägg
För att snabbtorka disk och 
slippa imma. Tar liten plats och 
kan hängas upp.
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” För ett  
skinande  
kök”



BORSTAR

Proffs gummiraka – 40 och 60 cm
Golvraka i beständigt material som tål fukt, kyla och tuffa tag.
Torkar torrt. 40 och 60 cm

Universalborste – 40 cm
Utomhusborste för alla årstider. 
En universalborste som tål tuffa 
tag. Perfekt för olika underlag 
mjuka som grova. Utmärkt 
borst för grus, sand, löv, pollen 
och snö samt mycket mer!

Terrassborste – 40 cm
Effektiv för rengöring av exem-
pelvis impregnerat trä och trall. 
Utmärkt för att skrubba rent 
inför oljning. Hållbar borst som 
tål kem.

Lättviktsskaft – 140 cm
Hållbart skaft, tillverkat av glas-
fiberförstärkt plast. Patenterad 
gänga så du slipper skruv och 
spik för att fästa din borste. 
Passar alla produkter i denna 
serie.

Golvborste – 40 cm
Mjuka strån som borstar rent 
på alla typer av underlag. 
Följsam och smidig att borsta 
med.

Golvborste – 60 cm
Mjuka strån som borstar rent 
på alla typer av underlag. 
Följsam och smidig att borsta 
med.

Bilborste
Mjuk och smidig borste som ej 
repar. Borstar skonsamt bort 
snö, pollen, smuts, barr och löv.

Garageborste – 40 cm
Ett måste för garaget! Sopar 
rent även på ojämna ytor. Tål 
tuffa tag och får med sig spån, 
sand, smuts och mycket mer! 
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” Högkvalitativa  
borstar som håller”



LÅ
NG LIVSLÄNGD

200
TVÄTTAR

RE
N

GÖ
R UTAN KEMIKALIER

SKINANDE RENT 
MED ENDAST VATTEN

LABB
TESTAD

Smart & miljön För oss på Smart är det extra viktigt att våra kollektioner är 
hållbara ur ett miljöperspektiv. Samtliga produkter som ingår i kategorin Cleaning 
rengör snabbt och effektivt – helt utan kemikalier! Hela vårt sortiment är labbtestat 
och flertalet tester visar att våra produkter har en bevisad förmåga att absorbera 
de allra minsta smutspartiklarna. Därför är de extra uppskattade av allergiker och 
astmatiker. I vår strävan efter att värna om miljön är vi stolta över att kunna erbju-
da Nordens bredaste utbud av  Svanenmärkta* städprodukter i microfiber. Det ser 
vi som ett bevis på att vi är på rätt väg i vår ambition att skapa de mest effektiva 
städredskapen, utan att göra avkall på de relevanta miljöaspekterna.

*Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Svanenmärkta städprodukter av 

 microfiber ska kunna uppvisa en effektiv rengöringseffekt samt vara skonsamma 

mot underlaget och bibehålla sin kvalitet i tvätt efter tvätt. Det ställs även miljö- 

och hälsokrav vid produktionen.



Rädda 
världen lite 
grann varje 

dag

Tack för att  
du städar med 
Svanenmärkta 
städprodukter 
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Smart Microfiber är stolt samarbetspartner av Svanens kampanj ”Rädda världen 

lite grann varje dag”. Smart Microfiber har Skandinaviens bredaste Svanenmärk-

ta städsortiment i microfiber, med produkter för effektiv och skonsam städning 

utan kemikalier.

Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på sina produkter och tjänster. 

Budskapet i kampanjen är att alla tillsammans: Svanen, vi som är licensinneha-

vare och konsumenterna kan bidra till en bättre miljö genom att göra bra val.



SMART PL6 CONCEPT
6 MÅNADER FRÅN START TILL LANSERING  

AV EN INNOVATIV, HÖGKVALITATIV,  
MILJÖMÄRKT STÄDPRODUKTLINJE. 



CONCEPT PRESENTATION
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Private Label – EMV  utifrån era önskemål. Vår kompetens tillåter oss att gå från 
koncept till marknadsfärdiga lösningar för kunder som behöver innovativa produkter. Vi 
har ett eget designteam som kan erbjuda lösningar för både produkt och förpackning. 
Våra patenterade produkter är unika och sticker ut i mängden.

Tillverkningen sker både i Sverige och i Asien där vi har egna formverktyg samt facili-
teter för montering och paketering, allt för att säkerställa att era krav på kvalitet möts.

SMART står idag bakom ett flertal kända varumärken både i Skandinavien och i 
 Europa.

Med över 20 år av erfarenhet i branschen kan vi erbjuda ett starkt partnerskap, allt 
för att era egna märkesvaror ska kunna möta kraven från morgondagens konsumenter.

PRESENTATION Vi presenterar ett unikt sorti-

mentförslag baserat på kundens önskemål.

SELECTION Val av produktutformning, fiber, 

färgsättning och förpackningstyp.

ECO LABTESTING Dom utvalda produkternas 
färg och fiber testas nu genom Svanens 16 krite-

rier för att få Svanen-licens. 

PRODUCTION Start av produktion samt standard 

för QC-test. Prover till kund för godkännande.

DELIVERY Produkter klara för leverans från vår 

produktion/logisticenter i Sverige eller i Asien.

LAUNCHING En unik produktlinje är klar för 

lansering.
Mattias Mikaelsson,  

designer på Smart Microfiber System.
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Städtips för – ta din folder

Tork och putsdukar i microfi ber av högsta kvalitet

Rent med bara vatten – fi xa städprodukter i microfi ber

Rent med bara vatten – fi xa städprodukter i microfi ber
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• Svanenmärkt 
• Polerar & rengör ytan samtidigt
• Gör rent utan kemikalier!
•  Tar lätt bort fettfl äckar, intorkad 

smuts och mycket mer!
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Tävla & vinn 

ett års fri 
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Badrumsduk
•  Rengör effektivt
• Unik micropolyester
• Klara tuffa fl äckar
• Perfekt för alla ytor
•  Lång livslängd
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Microfi bermopp samt refi ll:
Stativ:

•  Polystyren HIPS (high impact) 50% 
nyvara + 50% recycle 
material.

•  Skafthylsan + leden är tillverkade 
i 100% recyclat Polypropylen med 
20% talk.

•  Polystyren är relativt unikt inom 
moppstativ, detta material gör att 
stativet blir väldigt rakt = bättre 
städresultat.

•  Återvunnet material gör att vi tar  
ett stort ansvar för miljön redan vid 
tillverkningen.

• Svensktillverkat.

 

Skaft:

• Tillverkat i stål: FE60.

•  Infärgning av skaft enligt 
REACH lagar.

•  Bredd: 25 mm yttertub/
21 mm innertub.

•  Tjocklek: 0.37 mm yttertub/ 
0.36 mm innertub.

• Hål för upphängning.

•  Plastdetaljer i Polypropylen 
och Moplen. 84-150 cm.

Textil:

• 45x13 cm.

• 90% polyester 10% polyamid.

• Ultramicrofi ber Dtex 0.11-0.16.

• Microfi ber inlägg.

• Velcro/polyester baksida.

 

Övrigt:

• En högkvalitativ mikrofi bermopp.

• Hög rengöringseffekt: 90%.

• Hög absorbation.

• Dimensions  < 7%.

• Testad för 200 maskintvättar.

•  Svanenmärkt enligt de nya 
reviderade kriterierna (2012).

• Svanenmärkt 
• Polerar & rengör ytan samtidigt
• Gör rent utan kemikalier!
•  Tar lätt bort fettfl äckar, intorkad 
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Microfi ber
mopp

Refi ll Dammopp
•  Polering till högsta glans
• Fönster speglar glasbord
• Lämnar inga vattenränder
• Håller 100-tals tvättar

Refi ll Kombimopp
•  Effektiv rengöring av alla golv

Parkett. laminat, trä. klinker, 
öinoleum och mer...

•  Rengör dammar och polerar 
ytan samtidigt

Refi ll Fuktmopp
•  Effektiv rengöring av alla golv

Parkett. laminat, trä. klinker, 
öinoleum och mer...

•  Rengör dammar och polerar 
ytan samtidigt

Expo together with similar products 
ex: window polish cloth together with 
window cleaning spray.

Badrum Kök Allrum

Clipstrip
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För produktinfo och städtips kontakta/
For Product Info and cleaning tips: 

Smart Microfiber System AB
Stallarholmsvägen 31, 124 59 Bandhagen, Sweden
Phone +46 8 449 24 70
info@smartmicrofiber.se  |  www.smartmicrofiber.se

Tillverkad av/
Made by

Recycle packaging as paper and plastic.
Förpackningen sorteras som pappersförpackning och mjukplast. 

Shrinkage < 6 %

CLEA
NS WITHOUT CHEM

IC
A

LS

RENGÖR UTAN KEMIKALIER

LONG LASTING  

200 WASHES/
TVÄTTAR

LÅNG LIVSLÄNGD

Cleaning Starter Pack BY SMART MICROFIBER

Cleaning Starter Pack
BY SMART MICROFIBER

Cleaning
Starter Pack
Städpaket/Rengjøringspakke/Siivouspaketti/Reinigungspaket

• All you need to clean your
 home quickly and effectively

• Mop system for all floors;
 Light and easy-to-use

• Microfiber cloth for dusting
 and cleaning

• Kitchen sponges, 2-sided 
 for scrubbing and cleaning

• Screen cloth for effective
 cleaning of sensitive surfaces

CONTAINS: 
• 1 Mop base
 1 mopplatta, 1 moppeplate, 
 1 moppiosa, 1 Moppgrundplatte   

• 1 Telescopic handle, 
 150 cm 
 1 teleskopskaft, 150 cm
 1 teleskooppivarsi 150 cm
 1 Teleskopstiel, 150 cm 

• 1 Mop refill for all floors
 1 mopprefill, 1 vaihtomoppi, 
 1 Mopp-Refill  

• 1 Cleaning cloth for dusting and cleaning
 1 rengöringsduk, 1 rengjøringsklut, 1 puhdistusliina,
 1 Reinigungstuch 

• 3 Sponges for scrubbing and cleaning
 3 svampar, 3 svamper, 3 sient, 3 Schwämme 

• Screen cloth; leaves no streaks 
 – lint free
 1 skärmduk, 1 skjermklut, 1 näyttöpyyhe,
 1 Bildschirmtuch 

Mop base, telescopic handle and 
mop refill for all floorsScreen cloth3-pack Cleaning sponges Cleaning cloth

Item no: 44-1101

Screen cloth 3-pack Cleaning spongesCleaning cloth

BY SMART MICROFIBER
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Campaign – Sets in attractive design.
High value – High volume – Cost effective

Innehåll
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Cleaning
Starter Pack

Window
Cleaning Kit
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•  Allt du behöver för skinande     
rena fönster

• Polerar & rengör ytan samtidigt
• Gör rent utan kemikalier!
•   Tar lätt bort fettfl äckar, intorkad 

smuts och mycket mer!

Cleaning starter pack:
• Mop Floorbase
• Telescopic pole 150cm
• Microfi ber mop refi ll
• 3-pack kitchensponges
• Screencloth

Window Cleaning Kit:
• Window sqeegee
• Window washer with microfi ber
• Window cloth
• Spray bottle with trigger

Window cloth Window sqeegee Window washer Spray bottle

“SMART MICROFIBER ÄR STOLT LEVERANTÖR  
AV PRIVATE LABEL-PRODUKTER TILL MÅNGA  

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN.”
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” För att möta den stora efterfrågan 
på vårt Smart Private Label concept 
har vi startat byggnation av  
vårt nya, moderna logistikcenter  
på 4000 kvm.”

Vår nya anläggning ligger i Albyberg, det nya ”green city” i Jordbro, 15 minuter 
från Stockholm city. Många av våra kunder har en önskan om snabba och mer frek-
venta leveranser och vi känner att med vår nya anläggning och dess placering kan 
vi tillmötesgå våra kunders önskan på ett effektiv sätt. Vi kommer att lagerhålla mer 
Private Label produkter och skicka på veckobasis.

Inflytt sker Mars 2015.



Varmt välkommen att kontakta oss idag för mer info och varuprover.

Smart Microfiber System AB
Tel:08-449 24 70, Fax:08-449 24 79 

info@smartmicrofiber.se | www.smartmicrofiber.se 
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