
WYPALL* FORCEMAX 
Průmyslové utěrky



WYPALL* FORCEMAX

ForceMax se vyrábí z naší nové základní vrstvy, ve které 

se přidávají bavlněná vlákna do absorpčních celulózových 

vláken a polypropylenových vláken odolných proti roztržení 

našeho značkového materiálu Hydroknit*. 

Díky tomuto materiálu má ForceMax účinnost navržené 

syntetické utěrky, a přitom na omak budí dojem látky. 

Vyrobeno s pomocí látky kvůli pocitu látky



NAVRŽENO PRO ÚČINNĚJŠÍ PROCES

Na polici zabírá o 68 % méně 

místa než hadry a snižuje 

likvidaci odpadu až o 78 % 

Utěrka ForceMax se odebírá z inovativní 

samoobslužné krabice obsahující 480 utěrek 

v 6 měřitelných stozích. 

Je navržena tak, aby se snadno dopravovala, 

skladovala a uživatelé měli větší přehled o spotřebě.



NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ STÍRÁNÍ

ForceMax absorbuje o 40 % 

více oleje než hadry a 

absorbuje ho 5x rychleji.

Pokud je chceme porovnat, ForceMax funguje mnohem 

lépe než hadry a prané utěrky.

Vyhrává v odstraňování oleje a mastnoty při špinavém a 

náročném stírání, kdy jsou obvykle používány hadry. 

V uživatelských testech byl ForceMax důsledně vybírán 

jako nejlepší produkt pro průmyslové stírání ve všech 

úkolech špinavého stírání.

+ 40 % OLEJE

5x RYCHLEJŠÍ

Uživatelské testování provedené společností Sapio ve dvou pobočkách ve Velké Británii v květnu 2017 

u 200 průmyslových pracovníků.



NAVRŽENO PRO ÚČINNĚJŠÍ PROCES

Na polici zabírá o 68 % 

méně místa než hadry a 

snižuje likvidaci odpadu 

až o 78 % 

Utěrka ForceMax se odebírá z inovativní 

samoobslužné krabice obsahující 480 utěrek 

v 6 měřitelných stozích. 

Je navržena tak, aby se snadno dopravovala, 

skladovala a uživatelé měli větší přehled o 

spotřebě.



NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRŮMYSLOVÁ UTĚRKA

Při testech pracovníků v průmyslu:

8 z 10 uživatelů uvedlo, že:

"po vyzkoušení WypAll* se už nikdy nechtějí vrátit 

k praným utěrkám".

WypAll* ForceMax byla uživateli hodnocena jako 

nejoblíbenější průmyslová utěrka č. 1

(v porovnání s WypAll* X80, X70, X60, X50, směsnými hadry, vypranými hadry a hadry z bílé bavlny)

Uživatelské testování provedené společností 

Sapio ve dvou pobočkách ve Velké Británii v 

květnu 2017 u 200 průmyslových pracovníků.



FORCEMAX, KDEKOLI POTŘEBUJETE

Dokonalý partner pro zásobník 

s utěrkami skládanými na 

čtvrtiny WypAll* (7969)

 Obsahuje přibl. 40 průmyslových utěrek ForceMax

 Rychlý a snadný odběr jednou rukou

 S různými deskami, které umožňují několik odběrných poloh

 Navrženo pro flexibilitu ve výrobních prostředích



SPECIFIKACE PRODUKTU

Průmyslové utěrky ForceMax, skládané na ¼, šedá

Dlouhý kód produktu: 07569000

1 zásobník x 480 útržků = 480 útržků

Rozměry útržků: 33,50 cm x 34,50 cm, 1 vrstva

Materiál vnějšího obalu: vlnitý papír

Rozměry zásobníku: 556 (D) x 372 (Š) x 376 (H)

Čárový kód (karton): 17702425804705

Váha: 5,88 kg



WYPALL* FORCEMAX NABÍZÍ:

Uživatelská 

preference

 8 z 10 uživatelů: "po 

vyzkoušení WypAll* se už 

nikdy nechtějí vrátit k praným 

utěrkám".

 průmyslová utěrka č. 1 

z hlediska oblíbenosti

 Vyrobeno s pomocí látky kvůli 

pocitu látky

Vynikající výkon 

 ForceMax absorbuje o 40 % 

více oleje než hadry a 

absorbuje ho 5x rychleji.

 Oceněn jako nejlepší produkt 

pro průmyslové stírání v celé 

řadě špinavého stírání

Procesní účinnost 

 Na polici zabírá o 68 % 

méně místa než hadry a 

snižuje likvidaci odpadu až 

o 78 % 

 Snadno se dopravuje, 

skladuje a uživatelé mají 

větší přehled o spotřebě 

produktu.




