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E Q U I P E  B O X  10 L

Den kompakte

Berøringsfri – hygiejnisk – sikker:  
Med Box 10 l arbejder du berøringfrit. I forbindelse med Sprint V fremfører og 
opspændingshjælp er fladmoppen, vil det være nemt og hurtigt klar til brug.  
Ved hjælp af klargøringsboksen vædes moppen optimalt med rensevæske uden  
at vendes. 

Den glatte boks kan nemt skylles og desinficeres, og er specielt udviklet til 
hygiejneområdet.

EQUIPE BOX 10 L • RENGØRINGSVOGN
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• Berøringsfri opspænding
Hygiejnisk system med Sprint V-fremfører og opspændingshjælp

• Systematisk klargøring af moppen
Ved hjælp af klargøringsboksen vædes moppen ensartet

• Tidsbesparelse
Efter klargøring kan der arbejdes direkte - boksen skal ikke vendes

• Systemløsning for hygiejne
Equipe med 10-l-bokse er den perfekte løsning for en hygiejnisk rengøring

ANVENDELSESOMRÅDERPÅ ET ØJEKAST
• daglig rengøring
• desinficerende rengøring
• fugtig rengøring

RENGØRINGSVOGN • EQUIPE BOX 10 L 

ANVENDELSESSTEDER

METODER

Pre-Wash

sygehus / plejehjem • kontor / administration •  
skole / børnehave • hotel
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F U N K T I O N E R

Hygiejne med system
Equipe med 10 l bokse er et gennemtænkt system til hygiejnisk 
rengøring og desinfektion. Alt, hvad der kræves, finder sin faste plads 
i rengøringsvognen og kan anvendes ergonomisk og på en hygiejnisk 
sikker måde.

Suppler eksisterende systemer
Med 10 l bokse kan du gøre dine eksisterede rengøringsvogne til 
hygiejnevogne.

Hygiejnisk
Den sikre løsning for hygiejnisk rengøring og direkte fra desinfektion. 
Moppene er altid jævnt vædet og kan anvendes sikkert - vaske- 
maskinen eller klargjort med klargøringsboksen.

EQUIPE BOX 10 L • RENGØRINGSVOGN
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Berøringsfri opspænding fra boksen
Fladmopper med en arbejdsbredde op til 40 cm opspændes 
hygiejnisk og uden hudkontakt direkte fra boksen.

Hygiejnisk opbevaring
Klargjorte mopper kan opbevares, uden 
problemer i de lukkede bokse. Ved at 
vælge låg med og uden tætning forhindres 
luftcirkulationen.

Farvekodning
En entydig farvekodning af boksene sker 
via et valg af håndtaget.

Hygiejnisk rengøring
10 l bokse er udført uden hjørner og kanter. 
Den glatte overflade kan renses godt og 
hygiejnisk.

RENGØRINGSVOGN • EQUIPE BOX 10 L 
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EQUIPE BOX 10 L • KOMBINATIONSMULIGHEDER

Sprint V - 
med opspændingshjælp

Sprint V - 
med opspændingshjælp

Scandic 

Våd 
rengøring

Tørrengøring

* valgfrit ved opbevaring

Vend boksen * /  
Låg med tætning

maskinel mopklargøring

manuel / klargøringsboks
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KOMBINATIONSMULIGHEDER • EQUIPE BOX 10 L 

Scandic Våd 
rengøring

Kombinationsmuligheder

Den hygiejnisk rengøring med 10 l boksen kan bruges til tør og våd 
rengøring kombineres fordelene af Sprint V- og Scandic-systemet.

Vend ikke boksen /  
Låg uden tætning

maskinel mopklargøring

manuel / klargøringsboks
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S Y S T E M KO M P O N E N T E R

Boks 10 l

Opspændingshjælp

EQUIPE BOX 10 L • RENGØRINGSVOGN
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RENGØRINGSVOGN • EQUIPE BOX 10 L 

Boks 4 l

Klargøringsboks

Låg passer til boks 10 l
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Equipe Pre-Wash V

6175 13.638,75 1

mål:  165 x 57 x 112 cm  (B x D x H) | Affaldssæk og låg skal bestilles særskilt.

Equipe Pre-Wash IV

6174 9.941,25 1

mål:  132 x 57 x 112 cm  (B x D x H) | Affaldssæk og låg skal bestilles særskilt.

Equipe Pre-Wash III

6173 9.825,00 1

mål:  165 x 57 x 112 cm  (B x D x H) | Affaldssæk og låg skal bestilles særskilt.

Equipe Pre-Wash II

6172 7.361,25 1

mål:  132 x 57 x 112 cm  (B x D x H) | Affaldssæk og låg skal bestilles særskilt.

MODELLER

FADKK / 
styk

Varernr.:

EQUIPE BOX 10L
RENGØRINGSVOGN • PRISER
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Opspændingshjælp

6325 174,75 1

passer til boks 10 l

Klargøringsboks

 640405 93,75 1

mål:  22 x 50 x 8 cm  (B x D x H) | passer til boks 10 l

låg  

uden pakning 649209 65,25 1
med pakning 629009 104,25 1

passer til boks 10 l

FADKK / 
styk

Varernr.:

EQUIPE BOX 10L
PRISER • RENGØRINGSVOGN

boks 4 l

640506 93,75 1

mål:  22 x 50 x 7 cm  (B x D x H) | passer til boks 10 l

boks 10 l

6403.. 206,25 1

mål:  22 x 50 x 20,5 cm  (B x D x H)

TILBEHØR
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NOTER
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NOTER
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SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER TIL ERHVERVSKUNDER

Priser gælder indtil 30.04.2016 – alle priser er angivet uden moms. – Efter 
offentliggørelsen af denne prisliste er samtlige tidligere prislister ikke 
længere gældende.

1. Aftaleindgåelse
1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det om-
fang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale og har forrang frem 
for købers eventuelle indkøbsbetingelser. De gælder for alle fremtidige leveran-
cer mellem Vermop og køber med mindre andet individuelt og udtrykkeligt ved 
Vermops skriftlige accept vedtages.
1.2. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse 
overfor forbrugere.
1.3. Vermops tilbud er uforbindende og alene at anse for opfordring til køber om 
at fremsætte købstilbud. Først ved Vermops fremsendelse af ordrebekræftelse, er 
der indgået en endelig aftale.
2. Priser og betaling – Ejendomsforbehold
2.1. Salg sker til priser i danske kroner eller EURO efter Vermops valg. Alle priser 
er excl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser 
i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Vermop 
har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjel-
ser foretaget af Vermops underleverandører, dog således at køber kan frigøre sig 
fra aftalen, hvis der herved sker en prisforhøjelse på over 15%.
2.2. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. Såfremt betaling ikke sker 
til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber 
er forpligtet hertil, har Vermop ret til straks og uden yderligere varsel at hæve 
købet. Såfremt Vermop konstaterer forhold, som kan give anledning til at frygte 
købers betalingsevne, herunder eksempelvis men ikke begrænset til situationer, 
hvor køber ikke betaler andre kreditorer rettidigt eller køber pantsætter købers 
aktiver i et for køber usædvanligt omfang, har Vermop ret til at holde leverancer 
tilbage og til at hæve købet.
2.3. Ved køb for beløb under DKK 3000,00 ekskl. moms tillægges et fragt og eks-
peditionsgebyr på DKK 300,00 ekskl. moms. For grossister/forhandlere gælder en 
fragt- og ekspeditionsfri grænse på DKK 5000,00 ekskl. moms.
2.4. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos Vermop til 
købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber.
2.5. Hvis Vermop tilbagetager leverancerne i henhold til en af ovennævnte be-
stemmelser, har Vermop krav på erstatning i henhold til dansk rets almindelige 
regler. Vermop har dog altid, uden dokumentation, som minimum krav på kom-
pensation svarende til 30% af købesummen.
3. Leveringstid og –sted for Vermops leverance
3.1. Med mindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne, gælder leverings- 
og betalingsbetingelser som angivet i pkt. 3.2 og 3.3.
3.2. Alle opgivne leveringstider er omtrentlige. Levering indenfor 30 dage efter 
det angivne leveringstidspunkt anses for rettidig. Vurderer Vermop, at aftalt 
leveringstid ikke kan overholdes, vil køber modtage meddelelse herom samt så 
vidt muligt med oplysning om, hvornår levering da kan påregnes at finde sted. 
Såfremt Vermop ikke har foretaget rettidig levering, kan køber overfor Vermop 
afgive skriftligt påkrav om levering indenfor en yderligere rimelig fastsat frist, og 
såfremt Vermop heller ikke leverer til dette tidspunkt, kan køber hæve købet.
3.3. Alle leverancer sker i henhold til INCOTERMS 2000 under anvendelse af klau-
sulen  Ex Works fra Vermops lager.
4. Undersøgelsespligt og Reklamation
4.1. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af le-
verancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener 
køber på dette tidspunkt, at det solgte lider af en mangel, skal køber, såfremt 
man vil påberåbe sig manglen, straks give Vermop skriftlig meddelelse herom.
4.2. Hvis køber for så vidt angår Vermops leverancer eller dele heraf modtager 
reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af Vermops leverance, skal 
køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor 
Vermop. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte 
mangels- eller erstatningskrav overfor Vermop, ligesom køber i det indbyrdes 
forhold mellem Vermop og køber skal friholde Vermop for ethvert krav, som kø-
bers kunder berettiget har opkrævet direkte hos Vermop.
4.3. Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget 
skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra gøre alle mangels-, 
erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.
4.4.Køb af vores produkter indeholder ikke bortskaffelse, udover for producenten 
som er  retsligt forpligtet. Såfremt det er retsligt tilladt aftaler man at køber sør-
ger for bortskaffelse. 
5. Mangler
5.1. Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har Vermop ret til at foretage 
afhjælpning. Kun såfremt Vermop ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt 
antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller 
tilretning m.v., kan køber lade afhjælpning foretage af tredjemand eller kræve 
afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tred-
jemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve sin omkostning herved dækket 
af Vermop.
5.2. Vermop kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering inden 
rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse. En leverance, der 
ikke afviger over 10% i forhold til den aftalte mængde, anses for at være en opfyl-
delse af den aftalte mængde.
5.3. Køber bærer selv risikoen for, at Vermops leverance er egnet til formål, der er 
særligt gældende for køber.

6. Ansvarsbegrænsning.
6.1. Vermop er kun ansvarlig for fejl ved Vermops leverancer, hvis køber har an-
vendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Vermops eventu-
elle anvisninger. Vermops ansvar er begrænset til fejl i Vermops egne leverancer 
men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at Vermops leverancer føjes ind i 
eller til andres leverancer. 
6.2. Vermop er under ingen omstændigheder, hverken ved forsinkelser eller 
mangler, ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber 
eller købers kunder eller andre brugere af Vermops leverancer. Køber kan ikke 
kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse 
og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være 
indføjet.
6.3. I det omfang Vermop måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber 
forpligtet til at holde Vermop skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker 
udover de i disse betingelser fastsatte begrænsninger.
6.4. Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kon-
traktsum for den eller de af Vermops ydelser, der konkret knytter sig den eller de 
ansvarspådragende fejl i leverancen.
7. Produktansvar
7.1. Vermop fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem Vermop og køber 
ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til Vermops le-
verancer. Hvis Vermop mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra 
købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af Vermops leverancer, 
er køber i det indbyrdes forhold mellem Vermop og køber forpligtet til at friholde 
Vermop for ethvert sådant krav samt dække Vermops rimelige omkostninger til 
forsvar herimod.
8. Immaterielle rettigheder og fortrolighed
8.1. Alle Vermops immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, 
forbliver Vermops ejendom.
8.2. Køber har ikke ret til uden Vermops skriftlige samtykke at give tredjemand 
kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter 
er fortrolige, eller som af Vermop ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet 
som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumen-
ter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra 
Vermop til køber tilhører Vermop. Uden samtykke fra Vermop må det nævnte 
materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.
9. Force majeure
9.1. I tilfælde af force majeure er Vermop fritaget for sine forpligtelser, så længe 
force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt Vermop eller 
Vermops underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved dis-
se salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borger-
krig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, 
naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, 
strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises, at Vermop 
med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af 
aftalen.
10. Privacy Policy
Der informeres hermed om, at firmaet  
VERMOP Danmark ApS, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup gemmer og maskinelt 
bearbejder alle informationer, som er nødvendige i forbindelse med revision og 
drift. Kunden accepterer den registrering, bearbejdning og brug af personrela-
terede data. Data videregives kun  efter accept fra kunden til tredjemand. Yderli-
gere vigtige informationer vedrørende Privacy Policy finder De  på hjemmesiden 
www.vermop.com.
11. Lovvalg og værneting.
11.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Vermop og køber skal afgøres 
efter dansk ret ved Vermops hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, 
efter Vermops valg.
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