
Effektiv og ergonomisk rengøring 
– med ren samvittighed

SmartMop
er et af markedets 
mest skånsomme 

rengøringskoncepter 
– både for miljøet og 

medarbejderne



At gøre rent er det 4. mest fysisk krævende 

job ifølge Rent i Danmark. Vores mopper er 

designet til at skåne rengøringspersonalet 

med et buet skaft, som sikrer, at du nemt kan 

nå helt ind under f.eks. borde uden at bukke 

dig. Skafterne har et roterbart kuglegreb, så 

moppen kan føres rundt i alle hjørner uden 

slidsomme vrid i ryg og skuldre.

Og fordi mopperne gør effektivt rent med et 

minimalt forbrug af vand og kemi, oplever 

rengøringsmedarbejderne mindre friktion 

under rengøringen, da mopperne glider 

nemmere. Derfor er SmartMop godt for både 

medarbejderne, miljøet og gulvene.

Ergonomisk
moppedesign
reducerer
Sygefraværet

Siden vi i 2016 skiftede til Elis’ SmartMop-mopper og mikrofiberklude, så har vi ikke haft 

en eneste ny medarbejder i Rosenvang-distriktet med langtidssygdom pga. skader 

eller slid i bevægeapparatet som følge af rengøring. Vi har 147 ansatte i distriktet, og 

tidligere havde vi mindst 1 medarbejder om året, som blev langtidssygemeldt af de 

årsager. Så jeg er slet ikke i tvivl om SmartMop-systemets værd; Det gør rent faktisk en 

forskel for mine medarbejderes kroppe og livskvalitet.

Ulla Vinkel Krøger,
Distriktsleder, Distrikt Rosenvang, Vordingborg Kommune



Veldokumenteret
hygiejneeffekt
– helt uden kemi

SmartMop er et bæredygtigt rengøringskoncept. Kemikalier er ikke 

nødvendige, og brugen af vand er reduceret med op til 85 % ift. traditionelle 

rengøringsmetoder.

Hele vaskeriservicen er svanemærket af Miljømærkning Danmark. Det er alt lige 

fra forbruget i de svanemærkede vaskerier til logistikken. Kort sagt; hele servicen. 

På den måde er I med til at skåne miljøet, og samtidig giver I en håndsrækning 

til udsatte mennesker, da 7 af vores vaskerier er virksomhedscentre, som 

samarbejder med kommuner og jobcentre om at få aktiveret borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet. Dét er ren samvittighed.

Miljømæssigt og
menneskeligt ansvarlig 
tekstilservice

Det fungerer langt bedre med SmartMop-mopperne, for de er designet, så de 

kan køre i cirkler og suge effektivt i alle retninger. Rengøringskvaliteten på vores 

lokationer er blevet bedre med SmartMop, og fordi mopperne er så fleksible og 

kan bruges til flere forskellige formål, så kan vi altid finde en moppe, der løser 

den enkelte rengøringsopgave rigtigt godt.

Torben Højer,
Teknisk serviceleder,  Brønderslev Kommune - Syd

Vores mikrofiberklude og -mopper er enestående til at opsamle støv, fjerne pletter 

og rengøre gulve. Det er ikke bare noget, vi siger – det har vi dokumentation på. 

Ifølge Teknologisk Institut fjerner både klude og mopper over 99 % af bakterier på 

overfladerne og gør lige så rent uden kemi og kun med vand.



Sporbarhed og leveringssikkerhed

Alle klude og mopper har en indbygget mikrochip. Det sikrer os og vores kunder 

mod svind og giver fuld sporbarhed, hvilket er med til at sikre, at I hele tiden har de 

produkter ved hånden, som I skal bruge.

I vores it-system, Elis Connect, får I døgnet rundt adgang til at følge tekstilerne, så I kan 

se hvor mange, der er hos jer, og hvor mange der er på vaskeriet. I kan også tilkøbe 

scanningsstationer, hvor rengøringsmedarbejderne kan registrere alle de produkter, de 

har i brug. Det giver jer et mere detaljeret overblik over forbruget af tekstiler.

Det kalder vi intelligent rengøring.

Uanset om du arbejder i plejesektoren, 

fødevare  industrien eller servicesektoren, 

kan du altid bruge en hjælpende hånd. 

Vi klarer alt det praktiske med at vaske, 

tørre, afhente og levere jeres tekstiler, så I 

altid har nok rene mopper og klude – og 

slipper for at bruge jeres tid og varme 

hænder på det.

Jeres rengøringsopgaver bliver også 

løst mere effektivt, da vores mopper 

og klude kun skal tilsættes lidt vand 

fra starten i stedet for at skylles op og 

vrides flere gange, og jeres faste Elis-

rådgiver viser jer de mest tidsbesparende 

rengøringsmåder.

Få mere tid til jeres kerneopgaver

Service, træning og rådgivning

Jeres beholdning af rengøringsudstyr tilpasses løbende, så det passer til jeres forbrug. 

Har I f.eks. behov for lidt flere mopper og klude om vinteren end sommeren, så justerer 

vi det sammen. I Elis Connect kan I også selv følge jeres beholdning.

I får en fast Elis-rådgiver, som træner jeres personale i korrekt brug af rengøringsudstyret, 

hjælper med at tilpasse jeres beholdning m.m. I får også videoer, der viser, hvordan I 

mest effektivt og ergonomisk bruger de produkter, I har.

Vi har valgt SmartMop, fordi det er lige til at gå til, det er let at 

bruge, vi skal ikke bruge kemikalier, og så er det rigtig godt for 

vores medarbejdere ergonomisk. Vi kan giver et godt resultat, og 

kvaliteten er højnet. Så vi har nogle glade og tilfredse kunder

Heidi Asmussen,
Service Manager, ISS Tower
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Scan Qr koden og se det
vi kalder intelligent rengøring.

Vil du vide mere om,
hvordan Elis kan
hjælpe din virksomhed,
så ring på 70 13 33 31
eller se mere på
www.elis.com
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”Et svanemærket vaskeri bygger 
på et helhedsperspektiv. Elis, som 

i mange år har haft svanemærket 
deres vaskeri service, viser tydeligt, 

at kravene gavner både mennesker, 
miljø og jordens ressourcer.”

Martin Fabiansen,
Direktør, Miljømærkning Danmark


