Endelig noget

der forsoner fodboldklub
og stadionbestyrer …

,
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Jord og græs af fodboldstøvlen
Problemet er velkendt. Fodboldtræningen er overstået,
benene er trætte, og spillerne gider ikke bruge tid på
at rengøre fodboldstøvlerne for jord og græs med
de faciliteter, som oftest er tilgængelig, eksempelvis
de omvendte koste eller børsten ved vandhanen.
Derfor går de fleste spillere i omklædningsrummet
uden at have gjort støvlerne rene, hvormed jord og
græs efterlades på indendørs arealerne. Støvlerne
bankes ofte rene i brusenichen og hurtigt spredes
jord og græs i hele omklædningsrummet. Resultatet
er utilfredshed blandt hallens øvrige brugere og et
tilbagevendende og irriterende rengøringsarbejde
for stadionpersonalet.
Men ikke længere!
MUDOFF, en innovativ og motordrevet fodboldstøvlerenser, giver fodboldspillerne en mulighed for
at rengøre støvlerne for jord og græs effektivt, hurtigt
og helt uden anstrengelser. MUDOFF bruger ingen
vand men anvender i stedet motordrevne børster, som
nemt fejer jord og græs af støvlerne. MUDOFF monteres udenfor, ved siden af indgangen, og er derfor
altid tilgængelig, når fodboldspillerne er færdige med
træning eller kamp.

MUDOFF, ganske enkelt
-	MUDOFF monteres udenfor, bruger ingen
vand, kun motordrevne børster, og kan betjene
5-6 spillere pr. minut.
-	Stadionpersonalet sparer tid og penge på rengøring, fordi rengjorte fodboldstøvler ikke efterlader
jord og græs på gange og i omklædningsrum.
-	Fodboldspillerne kan effektivt, hurtigt og helt uden
anstrengelser fjerne jord og græs fra støvlerne
efter træning og kamp og går derfor ikke længere
ind med beskidte støvler.
Endelig noget, der forsoner fodboldspillere og
stadionbestyrer.

Sådan virker MUDOFF
MUDOFF har en roterende børste i hver side og kan
derfor betjenes af to fodboldspillere på samme tid.
Børsterne tændes uafhængigt af hinanden ved at
trykke på den grønne knap i støttehåndtaget. Spillerne
presser den grønne knap i bund og fører roligt støvlen
frem og tilbage til alt jord og græs er ”fejet” af støvlen.
Al jord og græs opsamles i den bakke, som er placeret
under børsterne.

Sådan er tidsforbruget
Processen gentages indtil hele støvlen er ”fejet”
ren, hvilket tager ca. 10 sekunder pr. støvle.
Derfor kan MUDOFF betjenes af
5-6 spillere pr. minut.
Tænd/sluk funktion
samt støttehåndtag

Sådan er resultatet
Fodboldstøvlens bund og side bliver helt fri for
jord og græs, så spillerne ikke længere slæber
skidt med ind på indendørs arealerne. Stadionpersonalet sparer tid og penge på rengøring,
og fodboldspillerne undgår beskidte støvler
i sportstasken.

Roterende børste fejer jord
og græs af støvlen
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Opsamlingsbakke til jord og græs

“Vi har opstillet MUDOFF ved indgangen til fodboldspillernes omklædningsfaciliteter, og resultatet er godt.
Med MUDOFF er mængden af jord og græs i vores
omklædningsrum blevet reduceret”
Helsinge Hallerne, Haldirektør Jan Dissing

”MUDOFF er en effektiv og hurtig måde
at rengøre fodboldstøvlerne på, og vores
spillere er glade for at benytte MUDOFF,
så de undgår beskidte støvler i sportstasken”
Fodboldklubben
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Kontakt os i dag
Er MUDOFF noget for din klub og stadion?
Ring på tlf. 28928428 eller skriv e-mail til
info@ms2solution.dk. Vi tilbyder gratis
demonstration, så både klubben og
stadionpersonalet kan tages med på råd.
Læs mere om MUDOFF på www.ms2solution.dk
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