
SmartMop

dienstverlening



SmartMop Premium
Elis plaatst een scanstation bij u op locatie, die de 

schoonmakers gebruiken om textiel in en uit te scannen.

U krijgt volledig inzicht in het gebruik én verbruik van het 

materiaal.

SmartMop Light
U krijgt géén scanstation op locatie maar wél v olledig 

inzicht. Elis scant de dweilen bij de wasserette v oor inzicht in 

het aantal gewassen en gelev erde dweilen per week.

Wat levert het u op?
Welke oplossing u ook kiest, door de SmartMop

dienstv erlening krijgt u inzicht in uw wekelijks gebruik en 

de aantallen in omloop. Als u kiest v oor de Premium-

oplossing, heeft u het v olledige ov erzicht: 

stroomstatistieken, hygiëne-index, ov erzicht v an 

rotatiedagen en nog v eel meer. 

Zelf ervaren hoe het werkt?

Bekijk de video!

https://vimeo.com/383960042
https://vimeo.com/383960042


Maak slimmer schoon
Hoe zou u een full-service reinigingsoplossing noemen die de hygiëne verbetert, tijd

en geld bespaart en u volledig inzicht geeft in uw kosten, tegen een vaste prijs?

Sommige mensen noemen het een droomscenario. We noemen het de SmartMop

dienstverlening en het is de slimste manier om schoon te maken.

Hoe werkt het?
Het SmartMop assortiment bestaat uit innovatieve microvezeldoeken, een unieke

ergonomisch correcte steel en 360° draaibare dweil-as. Een kleine chip is geïnstalleerd

in elk stuk textiel zodat u de mogelijkheid heeft om de locatie van ieder

SmartMop artikel te volgen. Dit geeft u volledig inzicht in de doorstroming en het

gebruik én het vermindert het onnodig vervangen van textiel aanzienlijk. Het beheer

van de reinigingsoplossing is nog nooit zo eenvoudig en minder tijdrovend

geweest. Het SmartMop concept:

Bespaart tijd
Het werkt 33% sneller dan traditionele dweilsystemen.

Bespaart geld
Het v oorkomt herhaalaankopen en het v erlies v an textiel.

Beschermt uw medewerkers
Het vermindert lichamelijke belasting met 30% ten aanzien v an traditionele 

v loerwissers, door de ergonomisch correcte steel en dweil-as.

Beschermt het milieu
Het vermindert het gebruik van water en chemicaliën met maximaal 

85% ten aanzien v an traditionele schoonmaakmethodes.

Biedt optimale hygiëne
Het garandeert een hoger absorberend v ermogen dan reguliere katoenen doeken.

Is bijzonder geschikt om v ocht op te nemen en v uil v ast te houden.

Biedt continue de gewenste kwaliteit
De geintegreerde microchips v olgen het aantal wasbeurten en garanderen de 

kwaliteit v an ieder artikel.

Complete ontzorging & een circulair bedrijfsmodel



Het assortiment

Met onze SmartMop dienstverlening bent u verzekerd van hygiënische 
schoonmaakproducten! De producten zijn tevens duurzaam voor mens en milieu. 
Hieronder staat het assort iment beknopt uiteengezet:

SmartMop 
handwisser

SmartMop
Premium

SmartMop 
vloerwissers

Vloerwisser tegen stof 6
Vloerwisser tegen vuil 7
Vloerwisser tegen vlekken 8

Microvezeldoeken 11
Glasdoek 12

SmartMop 
microvezel-
doeken

Handwisser 9
Wand- en raamwisser 10

Lever & Inleverstation 13



De SmartMop steel is ergonomisch gevormd om lichamelijk belastende houdingen

te minimaliseren.

• De hoogte wordt per gebruiker aangepast.

• Het handvat bevat een roterende bal die de efficiëntie en ergonomie verbetert.

• De doeken bevestigen zichzelf met klittenband.

Alles om de kans op werkletsel te verminderen.

De SmartMop wissers en doeken zijn ontworpen om alleen met water te 

kunnen reinigen. Natuurlijk is het ook mogelijk om reinigingsproducten toe te 

voegen.

De SmartMop dweilen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en varianten:

• De groene dweil is de ideale keuze voor droog stof, vuil en grind.

• De rood/blauwe dweil is uitermate geschikt voor hardnekkige vlekken.

• De blauwe dweil is perfect voor een gemakkelijke natte reiniging en de

absorptie van vloeistoffen.

Maak kennis met de unieke ergonomische steel

Het SmartMop concept vermindert het gebruik 

van water en chemicaliën met 85%!

Een dweil voor elke uitdaging

Bekijk het gebruiksgemak!

https://vimeo.com/517084086


Steel & frame

Maten (l x b)

65 cm x 12 cm

100 cm x 12 cm

Materiaal 

Microvezels : 80% Polyester / 
Polyamide 20%

Borstelharen: 100% Polyester

Gebruik

Droog & klamvochtig

Groot bereik door maximaal 
vocht en vuil absorberend 
vermogen

SmartMop vloerwisser 
tegen stof

Het meest voorkomende vuil in panden is stof.
De groene wisser is daarom specifiek ontworpen 
om stof op te nemen en vast te houden.

Microchips

Vermindert fysieke slijtage tot wel 30%:
• De roteerbare bol bovenop 

voorkomt overbelast ing van de 
schouders en polsen

• Alt ijd de juiste hoogte dankzij 

eenvoudig te verstellen lengte
• Moeiteloos schoonmaken onder 

meubels dankzij de gebogen steel
• Volledige controle met de 360°

draaibare dweil-as

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip 

op het aantal producten in omloop 
én waar ze zich bevinden!

Microvezels: hygiëne
De wisser bestaat voornamelijk uit  microvezels. 
Deze vezels hebben een hoog vocht 
absorberend vermogen en zijn bijzonder 
geschikt om vuil op te nemen en vast te 

houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat voornamelijk uit  
microvezels. Deze vezels zijn zo opgebouwd, 
dat ze alleen met water al bijna net zoveel 
vuil wegpoetsen als met chemicaliën.

Lange polyestervezels
De extra lange polyestervezels zorgen voor 
minder wrijving met de vloer zodat de mop 
gemakkelijk over de vloer heen glijdt.

Herbruikbaar
De wissers worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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SmartMop vloerwisser 
tegen vuil

De blauwe wisser is speciaal ontwikkeld om 
vuil en vlekken te verwijderen.

Steel & frame

Maten (l x b)

50 cm x 14 cm
65 cm x 14 cm

Materiaal 

Lichtblauwe gedeelte: 
Microvezel Polyester 80% / 

Polyamide 20%

Blauwe gedeelte: Polyester 

100 %

Gebruik

Klamvochtig & vochtig

Groot bereik door maximaal 
vocht en vuil absorberend 
vermogen

Microchips

Vermindert fysieke slijtage tot wel 30%:
• De roteerbare bol bovenop 

voorkomt overbelast ing van de 
schouders en polsen

• Alt ijd de juiste hoogte dankzij 

eenvoudig te verstellen lengte
• Moeiteloos schoonmaken onder 

meubels dankzij de gebogen steel
• Volledige controle met de 360°

draaibare dweil-as.

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip 

op het aantal producten in omloop 
én waar ze zich bevinden!

Microvezels: hygiëne
De wisser bestaat voornamelijk uit  microvezels. 
Deze vezels hebben een hoog vocht 
absorberend vermogen en zijn bijzonder 
geschikt om vuil op te nemen en vast te 

houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat voor de helft  uit  
microvezels. Deze vezels zijn zo opgebouwd, 
dat ze alleen met water al bijna net zoveel 
vuil wegpoetsen als met chemicaliën.

Polyester & polypropeen
De vezels bestaan voor de helft  uit  polyester 
en polypropeen om zo zelfs de hardnekkigste 
vlekken te verwijderen in een handomdraai.

Herbruikbaar

De wissers worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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SmartMop vloerwisser 
tegen vlekken

De blauwrode wisser is speciaal ontwikkeld om 
de hardnekkigste vlekken weg te poetsen.

Steel & frame

Maten (l x b)

65 cm x 14 cm

Materiaal 

Lichtblauwe gedeelte: 
Microvezel Polyester 80% / 

Polyamide 20%

Donkerblauwe gedeelte: 

Polyester 100 %

Rode gedeelte: 
Polypropylene 100 %

Gebruik

Klamvochtig & vochtig

Groot bereik door maximaal 
vocht en vuil absorberend 
vermogen

Microchips

Vermindert fysieke slijtage tot wel 30%:
• De roteerbare bol bovenop 

voorkomt overbelast ing van de 
schouders en polsen

• Alt ijd de juiste hoogte dankzij 

eenvoudig te verstellen lengte
• Moeiteloos schoonmaken onder 

meubels dankzij de gebogen steel
• Volledige controle met de 360°

draaibare dweil-as.

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip op 
het aantal producten in omloop én 
waar ze zich bevinden!

Microvezels: hygiëne
De wisser bestaat voornamelijk uit  microvezels. 
Deze vezels hebben een hoog vocht 
absorberend vermogen en zijn bijzonder 
geschikt om vuil op te nemen en vast te 

houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat voor de helft  uit  
microvezels. Deze vezels zijn zo opgebouwd, 
dat ze alleen met water al bijna net zoveel 
vuil wegpoetsen als met chemicaliën.

Polyester & polypropeen
De vezels bestaan voor de helft  uit  polyester 
en polypropeen om zo zelfs de hardnekkigste 
vlekken te verwijderen in een handomdraai.

Herbruikbaar
De wissers worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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SmartMop handwisser

De handwissers zijn zo ontwikkeld dat deze 
veel stof kunnen opnemen op zelfs de 
moeilijkst  bereikbare plekken.

Steel & frame

Maten (l x b)

9 cm x 54 cm

Materiaal 

Microvezels : 80% Polyester / 
Polyamide 20%

Gebruik

Droog & klamvochtig

Microchips

De steel is uitschuifbaar en dus
ideaal voor reguliere hoogtes. De
bal bovenop de steel roteert
mee, zodat de polsen en

schouders niet belast worden.
De wisser is buigzaam en kan op
allerlei moeilijke plaatsen komen,
zoals achter de radiator of
bovenop de kast!

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip op 
het aantal producten in omloop én 

waar ze zich bevinden!

Microvezels: hygiëne
De wisser bestaat voornamelijk uit  microvezels. 
Deze vezels hebben een hoog vocht 
absorberend vermogen en zijn bijzonder 
geschikt om vuil op te nemen en vast te 

houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat volledig uit  microvezels. 
Deze vezels zijn zo opgebouwd, dat ze alleen 
met water al bijna net zoveel vuil wegpoetsen 
als met chemicaliën.

Herbruikbaar
De wissers worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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SmartMop wand-
en raamwisser

Maak met deze wisser wanden en 
ramen schoon, vetvrij en droog in één.

Steel & frame

Maat (l x b)

30 cm x 12 cm

Materiaal 

Microvezels : 83% Polyester / 
Polyamide 17%

Gebruik

Klamvochtig & vochtig

Microchips

De steel is uitschuifbaar,
dus ideaal voor wanden en
ramen. De bal bovenop de
steel roteert mee, zodat de

polsen en schouders niet belast
worden.
U heeft volledige controle met
de 360° draaibare dweil-as:
wanden en ramen worden
eenvoudig streeploos schoon!

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip 
op het aantal producten in omloop
én waar ze zich bevinden!

Microvezels: hygiëne
De wisser bestaat voornamelijk uit  microvezels. 
Deze vezels hebben een hoog vocht 
absorberend vermogen en zijn bijzonder 
geschikt om vuil op te nemen en vast te 

houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat volledig uit  microvezels. 
Deze vezels zijn zo opgebouwd, dat ze alleen 
met water al bijna net zoveel vuil wegpoetsen 
als met chemicaliën.

Herbruikbaar
De wissers worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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SmartMop 
microvezeldoeken

In tegenstelling tot traditionele doeken,
zijn de microvezeldoeken effect iever,
veelvuldig toepasbaar en hebben zij
een langere levensduur (u heeft dus
minder kosten!).

Kleuren volgens HACCP

Maten & Gewicht

40 cm x 40 cm 330gr.

Materiaal

Microvezels : 80% Polyester / 
Polyamide 20%

Gebruik

Droog & klamvochtig

Kleuren (HACCP)

Blauw - interieur

Rood - sanitair

Geel – keuken/desinfectie

Groen - vloeren

Microchips

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop
dienstverlening heeft u altijd grip op 
het aantal producten in omloop én 

waar ze zich bevinden!

Blauw:
Int erieur

Rood:
Sanitair

Geel:
Keuken of
desinfect ie

Groen:
Vloeren

Microvezels: hygiëne
De doeken bestaan uit  microvezels. Deze 
vezels hebben een hoog vocht absorberend 
vermogen en zijn bijzonder geschikt om vuil 
op te nemen en vast te houden.

Microvezels: duurzaam
De doeken bestaan volledig uit  microvezels. 
Deze vezels zijn zo opgebouwd, dat ze alleen 
met water al bijna net zoveel vuil wegpoetsen 
als met chemicaliën.

Herbruikbaar
De doeken worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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Onze kleurcodes volgen de HACCP-
richt lijnen om een kruisbesmett ing te 
voorkomen: We gaan samen voor 
optimale hygiëne!



SmartMop 
microvezeldoeken

In tegenstelling tot tradit ionele
doeken, zijn de microvezeldoeken
effect iever, veelvuldig toepasbaar
en hebben een langere levensduur
(u heeft dus minder kosten!).

Kleur

Maten & gewicht

40 cm x 40 cm 330gr.

Materiaal

Microvezels : 80% Polyester / 
Polyamide 20%

Gebruik

Klamvochtig & vochtig

Kleuren

Groen

Microchips

Met de scanners in onze wasserij 
wordt bepaald hoeveel producten 
de laatste keer zijn opgehaald en 
hoeveel u de volgende levering 
nodig heeft. Het is tevens mogelijk 

om deze gegevens zelf in te zien 
door middel van een realt ime-
rapportage. Met onze SmartMop 
dienstverlening heeft u altijd grip op 
het aantal producten in omloop én 

waar ze zich bevinden!

Groen

Microvezels: hygiëne
De doeken bestaan voornamelijk uit  
microvezels. Deze vezels hebben een hoog 
vocht absorberend vermogen en zijn 
bijzonder geschikt om vuil op te nemen en 

vast te houden.

Microvezels: duurzaam
De wisser bestaat volledig uit  microvezels. 
Deze vezels zijn zo opgebouwd, dat ze alleen 
met water al bijna net zoveel vuil wegpoetsen 
als met chemicaliën.

Herbruikbaar
De doeken worden gewassen, gecontroleerd 
en, indien nodig, vervangen! Dit  scheelt in 
aankoopkosten ten opzichte van de huidige 
wegwerpdoeken.
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Leen & inleverstation

SmartMop Premium is een efficiënte selfservice 
oplossing die maximale controle biedt.

Maten

Breedte: 45 cm

Hoogte: 80 cm

Gewicht

23 Kg

Gebruik

Met ID-kaart of inlogcode

In gebruik nemen van producten:
1. Aanmelden met een ID-kaart of voer 

een 4-cijferige code in.
2. Plaats een product op het werkblad 

om het te scannen.

3. Bevest ig de uitgeleverde producten 
via het touchscreen.

Producten weer inleveren:
1. Plaats een product op het werkblad 

om het te scannen.
2. Bevest ig het inleveren via het 

touchscreen.
3. Deponeer de gebruikte doeken of 

wissers in het innamestat ion, deze 

worden opgehaald door onze 
chauffeur.

SmartMop leen & inleverstation
Gebruikers moeten zich identificeren voordat zij een
product gebruiken. Hierdoor krijgt u een realt ime-
overzicht van het aantal art ikelen dat elke werknemer in
gebruik heeft. Deze informatie wordt door het Leen &

Inleverstation in het Elis Connect platform getoond.

Voor nóg betere controle kunt u het SmartAlarm in
gebruik nemen. Dit alarm wordt op de dweilvoorraad
gemonteerd. Het alarm gaat af zodra gebruikers het

depot verlaten met items die niet in het SmartMop
station zijn uitgeleend. Het voorkomt vermissingen,
optimaliseert het gedrag van de gebruiker en helpt de
text ielinventaris adequaat te controleren.
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De voordelen van het station:
• Het systeem is 24/7 beschikbaar.
• Lage kosten per eenheid.
• Snelle uit leenprocedure (3-5 
seconden).

• Goed voor grote hoeveelheden 
doeken en wissers.
• Snelle installat ie. Er is slechts één 
stroom- en één netwerkkabel 
nodig.

• Hardware kan eenvoudig worden 
gedemonteerd en elders worden 
geïnstalleerd.
• Toegang tot alle realt ime
gegevens op het Elis Connect-

platform.

Bekijk de video!

https://vimeo.com/383960042
https://vimeo.com/383960042


Over Elis

We zijn een mult i-service facilitair dienstverlener die het
mogelijk maakt om continue veilig en hygiënisch te werken.

Wij leveren, onderhouden, reinigen en beheren uw textiele,
facilitaire en hygiëne oplossingen terwijl u gewoon doorwerkt!
Met meer dan 100 jaar ervaring leveren we oplossingen voor
bedrijfskleding, bedrijfshygiëne, vloerhygiëne, poetsdoeken,
ongediertebestrijding en cleanroom omgevingen.

Vanwege ons huur-met-onderhoud concept hoeft u geen
grote investering te doen en loopt u weinig risico. Wij
opereren volledig achter de schermen: we nemen de
leveranciersingang, wisselen de art ikelen om of vullen deze

aan en vertrekken weer. Dankzij onze dienstverlening kunt u
zich richten op uw eigen core business.

Onze diensten

Bedrijfshygiëne Bedrijfskleding

CleanroomVloerhygiëne

PoetsdoekenPest Control



Heeft u interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op:

Telefonisch: 0800 237 36 37
Per mail: nl-info@elis.com

www.elis.nl


