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100% de limpeza e higiene não podem ser alcançadas “de qualquer forma”, mas requerem perícia e

uma abordagem sistemática. 

Há muitos produtos e possibilidades de aplicação - quais são os adequados para si? 

A sua equipe Mop Knight terá todo o prazer em aconselhá-lo e apoiá-lo, seja por telefone, através 

de nossa empresa, quer através dos nossos profissionais de vendas e aplicação no local. 

Capas de esfregões, panos de limpeza e acessórios de limpeza, estes são os segmentos centrais do 

Mop Knight. 

Os nossos produtos foram há muitos anos aprovados e estabelecidos em toda a Europa. 

Mop Knight é sinônimo de alta qualidade, inovação, flexibilidade e economia. 

A SUA SATISFAÇÃO É A NOSSA MOTIVAÇÃO. 

Quando podemos recebê-lo como cliente? 

Quando podemos recebê-lo como cliente? 

Saudações de Königs Wusterhausen, próximo de Berlim 

Sua equipe Mop Knight 
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1. Mopas...................................................... 04-21

2. Panos...................................................... 22-27
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Mopa de mistura de microfibra e algodão "Tritex"

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

10024, azul 

10025, azul 

Composição/Material: 65% Microfibra/ 30% Algodão/ 5% Poliéster

Adequado para:

Características:

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido, torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster 

também conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. 

A utilização de materiais de alta qualidade, garante bons resultados de limpeza 

e uma duração longa. 

Lavabilidade: 60-90°C

Secador: Sim

Peso: 160g / 200g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de mistura de microfibra-algodão "Tritex" (preto)

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

10024B (preto) 

10025B     ( preto) 

Composição/Material: 65% Microfibra/ 30% Algodão/ 5% Poliéster

Adequado para: 

Características:

Lavabilidade: 

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido, torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster também 

conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. 

O uso de materiais de alta qualidade, garante um resultado de limpeza perfeito. 

60-90°C

Secador: Sim

Peso: 160g / 200g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de mistura de microfibra-algodão "Tritex" (verde)

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

10024G (verde) 

10025G    (verde) 

Composição/Material: 65% Microfibra/ 30% Algodão/ 5% Poliéster

Adequado para:

Características:

Lavabilidade:

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido, torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster também 

conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. O uso de materiais de alta 

qualidade, garante um resultado de limpeza perfeito. 

60-90°(

Secador:

Peso:

Sim

160g / 200g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de mistura de microfibra-algodão "Tritex" (vermelho)

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

10024R (vermelho) 

10025R   ( vermelho) 

Composição/Material: 65% Microfibra/ 30% Algodão/ 5% Poliéster

Adequado para:

Características:

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster também 

conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. O uso de materiais de alta 

qualidade, garante um resultado de limpeza perfeito. 

Lavabilidade: 60-90°(

Secador: Sim

Peso: 160g / 200g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de mistura de microfibra-algodão "Tritex" (amarelo)

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

10024V (amarelo) 

10025V    (amarelo) 

Composição/Material: 65% Microfibra/ 30% Algodão/ 5% Poliéster

Adequado para:

Características:

lavabilidade: 

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster também 

conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. O uso de materiais de alta 

qualidade, garante um resultado de limpeza perfeito. 

60-90°(

Secador:

Peso:

Sim

160g / 200g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de microfibra "cerdas"

Composição/Material: 75% Poliéster-20% Poliamida-5% Polipropileno

Adequado para:

Características:

PVC, laminado u. Pavimentos em pedra e pedra natural, grés fino 

As cerdas abrasivas de polipropileno removem, sem esforço, até mesmo a sujeira 

mais difícil. Esse especial esfregão, utilizado em toda a Alemanha, é ideal para limpeza 

básica, e limpeza de manutenção, em áreas muito frequentadas. 

Lavabilidade: 

Secador: 

Peso: 

60- 90°C 

Sim

140g / 180g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

Mop de microfibra "Premium"

10044 

10045 

Composição/Material: 100% microfibra de alta qualidade com alto teor de poliéster

Adequado para:

Características:

Lavabilidade:

Secador:

Peso:

Pavimentos em PVC, laminados e pedra, grés fino, pavimentos em pedra natural, etc. 

Esta capa de microfibra é particularmente recomendada para sujeira pesada. O laço 

externo, extralongo, garante um resultado de limpeza muito bom, mesmo nas áreas 

de borda. 

60-90°C

Sim

110g / 150g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de microfibra "Speed Runner" azul

10054 

10055 

Composição/Material: Microfibra / Polipropileno

Adequado para:

Características:

Lavabilidade:

piso duro, laminado 

As cerdas abertas de polipropileno, adicionalmente integradas, permitem muito 

boas propriedades de corrida em todos os pisos lisos. A microfibra macia 

garante uma ótima absorção de água e sujeira. 

60-90°(

Sim Secador:

Peso: 120g 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Art. Nr. 30 cm: 

Art. Nr. 40 cm: 

11013 

11014 

Mop "velcro" de microfibra

Composição/Material: 70% Poliéster / 30% Poliamida

PVC, laminado, pisos de pedra, grés fino, pisos de pedra natural, etc. 
A tampa do limpador é equipada com um velcro fortemente adesivo e é 
usada, principalmente, para a limpeza de escadas e limpeza geral. O esfregão 
Velcro é particularmente adequado para todas as superfícies impermeáveis 

de piso, parede e teto. 

60-90°C
Sim 

Recomendado para: 
Características:

Lavabilidade: 
Secador: 
Peso: 65g / 1009 

4-Farb Hygienecodierung: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Mop de velcro de algodão microfibra "Tritex"

Art.Nr. 30 cm: 

Art.Nr. 40 cm: 

Art.Nr. 60 cm: 

11023 

11024 

11026 

Composição/Material: 70% poliéster (+microfibra tingida)/30% algodão

Adequado para:

Características:

todos os revestimentos 

A mistura única de tecido torna este esfregão um verdadeiro polivalente. O alto 

teor de microfibra garante uma perfeita absorção da sujeira, o teor de algodão é 

caracterizado por uma excelente absorção de água. As fibras de poliéster 

também conferem ao esfregão uma estabilidade muito boa. A utilização de 

materiais, de alta qualidade, garante bons resultados de limpeza e uma longa 

vida útil. O suporte de velcro, com adesivo muito forte, garante uma fixação ideal 

em qualquer suporte de velcro. 

Lavabilidade: 60-90°(

Secador:

Peso:

Sim

70g / 110g /1209 

Código de higiene de 4 cores: Sim

Embalagem: 50 peças em uma caixa
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Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

Mop de algodão viscose Ryan

50014 

50015 

Composição/Material: 60% Poliéster-30% Viscose-10% Algodão

Adequado para: 

Características:

Lavabilidade:

Pavimentos elásticos, ladrilhos, pavimentos em pedra e parquet

Esta mistura especial coordenada de algodão, viscose e poliéster de alta qualidade 

representa um resultado de limpeza muito bom.

Esta tampa do limpador é usada principalmente em indústrias, hospitais, lares de 

idosos e prédios públicos para limpeza.

60-90°C

Secador:   Sim

Peso:    160g / 220g 

Código de higiene de 4 cores: não

Embalagem: 100 peças em uma caixa 
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Microfibra Mop ,,Branco"

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50024 

50025 

Composição/material: 100% poliéster

Adequado para: 

Propriedades:

Lavabilidade: 

todos os pavimentos lisos, tais como borracha, linóleo, PVC, madeira e ladrilhos 

A estrutura, em microfibra macia, assegura um deslizamento muito bom sobre 

pisos lisos a ligeiramente irregulares. O laço de microfibra extra-denso tem uma 

recolha de sujidade particularmente boa. 

60-90ºC

Secador: 

Peso:

Sim

100g / 115g 

Código de higiene a 4 cores: Sim

Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

Microfibra Mop ,,Kobold" azul

50034 

50035 

Composição/material: 80% poliéster-20% poliamida

Adequado para: 

Propriedades:

Lavabilidade: 

Secador:  

todos os pavimentos lisos e texturizados 

Com depósito de armazenamento de água e loops de microfibra extra densos, esta 

cobertura tem um desempenho muito elevado por área unitária. A excelente 

remoção de sujeira e a boa absorção de água são características adicionais desta 

cobertura de esfregão. 

60-90ºC
Sim 

Peso:    84g / 108g 

Código de higiene a 4 cores: Sim

Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Microfibra Mop ,,Kobold" vermelho

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50034R 

50035R 

Composição/material: 80% poliéster-20% poliamida

Adequado para: 

Propriedades:

todos os pavimentos lisos e texturizados 

Com depósito de armazenamento de água e laços de microfibra extra longos, esta 

cobertura tem um desempenho muito elevado e plano. Excelente remoção de 

sujidade e muito boa absorção de água caracterizam também esta cobertura de 

esfregona. 

60-90°C

Sim 

Lavabilidade: 

Secador:   

Peso: 84g / 108g 

Código de higiene 4 vezes superior: Sim

Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Microfibra Mop ,,Kobold" Bristle

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50044 

50045 

Composição/material: 100% poliéster com cerdas azuis de poliéster

Adequado para: 

Propriedades: 

Lavabilidade:

Linóleo, borracha, PVC, laminado, pedra e ladrilho de pavimento 

As cerdas de poliéster asseguram uma limpeza ideal. Recomendamos esta 

cobertura para a limpeza de manutenção, bem como para a sujidade média 

do chão. 

60-90ºC

Secador:  Sim

Peso: 78g / 90g 

Código de higiene a 4 cores: Sim

Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Hospital Microfibre Loop Mop "Anjo branco"

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50054 

50055 

Composição/material: 100% poliéster

Adequado para: 

Propriedades: 

Lavabilidade:

Secador:  

Peso:  

todos os pavimentos lisos e texturizados. Por exemplo: granito, laminado 

texturizado, tachas texturadas, tachas. O laço em microfibra pura permite um 

desempenho de limpeza muito bom. 

60-90ºC

Sim

160g / 200g

Código de higiene a 4 cores: Sim

Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Microfibre Loop Mop ,, Colour''

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50064 

50065 

Composição/material: 100% poliéster, laço multicolorido

Adequado para: 

Propriedades:

Lavabilidade: 

todos as superfícies lisas e estruturadas, por exemplo, granito, laminado 

estruturado, tachas. Esta cobertura muito boa de esfregão consiste num laço de 

microfibra pura e convence com o seu elevado desempenho superficial. O seu 

convés robusto e as bolsas de esfregão, de dupla costura, complementam a boa 

qualidade. 

60-90ºC

Secador: 

Peso:

Sim

160g / 200g 

código de higiene a 4 cores: Sim
Embalagem: 100 peças numa caixa de cartão
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Mop "Smart" de microfibra azul-branco

Art. Nr. 40 cm: 

Art. Nr. 50 cm: 

50204 

50205 

Composição/Material: 100% Microfibra Poliéster

todos os revestimentos de piso, para a limpeza de pequenos 
objetos em andamento

Muito boa absorção de sujeira e alta economia. Até 30x lavável.

60-95º(

Adequado para:

Características:

Lavabilidade:

Secador:

Peso:

Sim 

20g / 31g 

Código de higiene de 4 cores: não

Embalagem: 200 peças em uma caixa
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Pano de vidro "Filigrana"

Art. Nr.: 70055

Composição/Material: 100% Microfibra

Adequado para:

Características:

Lavabilidade:

Secador:

Peso:

Tamanho:

Embalagem:

todas as superfícies de vidro e aço inoxidável 

Limpa todas as superfícies lisas sem deixar riscos ou 

fiapos.

60-90º

Sim
220g/m2

/ 40g 
50cm x 70cm
250 peças em uma caixa
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Pano de microfibra ,,Profissional"

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

70014 Cor: azul

70014.W Cor: branco

70015 Cor: vermelho 

70016 Cor: verde 

70017 Cor: amarelo

Composição/material: 100% microfibra

Adequado para:

Características:

Lavabilidade: 

todos as superfícies 

Estes panos de microfibras permanecem, mesmo depois de mais de cem lavagens, 

na máquina de lavar, com o mesmo bom desempenho de limpeza. A qualidade 

duradoura, com um desempenho de limpeza convincente, distingue estes 

toalhetes.

60-90ºC
Secador: 

Peso: 

Tamanho: 

Embalagem:

Sim

240g/m2 
/ 39g 

40cm x40cm 

250 peças numa caixa 

de cartão 

Art. Nr.: 
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Mikrofasertuch ,,Premium" 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

70024 Cor: azul

70024.W Cor: branco

70025 Cor: vermelho 

70026 Cor: verde 

70027 Cor: amarelo

Composição/material: 100% microfibra

adequado para: 

Propriedades: 

Lavabilidade: 

todos as superfícies 

Muito bom desempenho na limpeza, mesmo sem produtos químicos. Pano de 

alto desempenho, bainha extraforte, particularmente macia, excelente recolha de 

sujeira e absorvência. 

60-90ºC

SimSecador: 

Peso: 

Tamanho:

Embalagem:

320g/m2 
/ 52g 

40cm x 40cm 

250 peças numa caixa de cartão 

24
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Microfibra "Vidro e Pano de Janela"

Art. Nr.: 70054 Cor: azul

Composição/material: 100% microfibra

Adequado para: 

Propriedades:

Lavabilidade: 

todos as superfícies de vidro 

Devido a fabricação e estrutura especiais do pano, as superfícies de vidro são 

limpas sem estrias. Este pano também não tem perda de limpeza, após mais 

de cem lavagens na máquina de lavar roupa. 

60-90°C

Secador: 

Peso: 

Tamanho: 

Embalagem:

Sim 

250g/m2 /52g 

40cm x 40cm 

250 peças numa caixa de cartão
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Pano de microfibra "Soft" preto

Art. Nr.: 70019 Cor: preta

Composição/Material: 100% Microfibra

todas as superfícies

Muito bom desempenho de limpeza mesmo sem produtos químicos. Pano de

alto desempenho, bainha extra forte, especalmente macio, excelente absorção de

sujeira e absorção.

adequado para:

Características:

Lavabilidade: 

Secador:

Peso:

Tamanho:

Embalagem:

60-90º(

Sim 

240g/m2 
/ 41g 

40cm x 40cm 

250 peças em uma caixa
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Pano de microfibra universal azul

Art. Nr.: 70065 Cor azul

Composição/Material: 100% Microfibra

Adequado para:

Características:

Lavabilidade: 

Secador: 

Peso:

Tamanho:

Embalagem:

todas as superfícies

A estrutura especial do pano permite um nível particularmente 

elevado de sujidade e absorção de água. Devido ao seu tamanho, é 

adequado para muitas áreas de aplicação, por exemplo, como pano 

de piso.

60-90ºC

Sim

83g

50cm x 60cm

200 peça em caixa
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88300 Cor: branco

88400 Cor: azul/branco

Dispensadores de toalhas de mão

Composição/Material: 100% Plástico

Adequado para:

Características:

Peso:

Dimensão:

Cor:

Embalagem::

28

toalhas de papel

Dispensador de toalhas de parede robusto, adequado para 500 folhas de 

papel

toalhas dobradas

900g

A 24cm x L 25cm x P 11cm

azul/branco ou branco

20 peças em uma caixa
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Dispensadores de sabonete 

88100 Cor: branco
88200 Cor: azul/branco

Composição/Material: 100% Plástico

Adequado para:

Características:

Peso:

Dimensão:

Cor:

Embalagem:

sabonete líquido

Dispensador de sabão robusto para montagem na parede, adequado 

para sabão líquido de 500ml e facilmente recarregável. Operação 

simples com o apertar de um botão para distribuição de sabão em 

porções.

250g

A 17cm x L 11cm x P 10cm 

azul/branco ou branco 

50 peças em uma caixa
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80310 

80330 

Extensão telescópica, 2 peças 

Composição/material: 100% alumínio

Adequado para: 

Propriedades:

Peso: 

Dimensão: 

Cor:

Embalagem:

30

todos os suportes dobráveis 

As extensões telescópicas de alumínio são facilmente ajustáveis por meio de um 

mecanismo de fecho de torção E tem um desenho estável. 

Para uma melhor aderência, a extensão telescópica 80330 tem uma aderência 

suave adicional. 

80310 260g / 80330 300g 

80310 85cm - 150cm / 80330 103cm - 180cm 

prata - azul e prata - azul - preto

25 peças numa caixa de cartão
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Extensão telescópica "Premium", 2 peças 

Art. Nr.: 

Art. Nr.: 

80350 

80360 

Composição/material: 100% alumínio

Adequado para: 

Propriedades: 

Peso: 

Dimensão: 

Cor: prata - preto

80360

todos os suportes dobráveis 

Extensão telescópica muito robusta feita de alumínio com fecho de 

torção ajustável sem esforço. Para uma fácil orientação, a pega tem um 

botão de mão ergonomicamente concebido. 

Art.-Nr. 80350 320g  430g 80360

Art.-Nr. 80350 103cm - 150cm  113cm - 180cm 
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Extensão telescópica de alumínio, 3 peças 

80370 

Composição/material: 100% alumínio

Adequado para: 

Propriedades:

Peso: 

Dimensão: 

Cor: 

Embalagem:

32

todos os suportes dobráveis comuns 

Esta extensão telescópica é produzida de forma muito robusta e tem um bom 

manuseamento e segurança na pega, devido a sua pega em formato de bola. 

A possibilidade de estender duas vezes, tem a vantagem de ser muito 

pequeno quando retraído e requer pouco espaço. Especialmente adequado 

para a limpeza de carrinhos. 

260g 

79cm - 102cm - 150cm 

prata - preto 

25 peças numa caixa de cartão
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Suporte limpa tudo

80530 

Composição/material: 100% plástico

Propriedades: 

Peso: 

Dimensão: 

Cor: 

Embalagem:

O design robusto do ouriço-cacheiro mantém as almofadas de limpeza, 

sem esforço e com segurança. A articulação universal do cabo é possível 

para cada cabo telescópico comum. 

210g

23,0cm x 9,5cm 

azul-escuro 

50 peças numa caixa de cartão 
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SUPORTE - WET SYSTEM 40cm azul / vermelho

Art. Nr.: 80540 

Peso: 

Dimensão: 

Cor: 

Embalagem :
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Composição/material: 100% plástico

Adequado para:           capas de esfregões de 40cm com bolsos e/ou abas 

Este suporte dobrável de alta qualidade tem, como um fecho adicional, a 
Propriedades: 

opção de

Fixar as tampas das abas. 

350g 

40cm x 11cm 

azul - vermelho 

25 peças numa caixa de cartão
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SUPORTE PLÁSTICO PARA MOPA

80640 

Composição/material: 100% plástico com ligação roscada de metal

Adequado para: 

Propriedades:

Peso: 

Dimensão: 

Cor:

Embalagem:

coberturas de esfregões de 40cm com bolsos 

Este suporte dobrável é adequado para coberturas de esfregões de tamanho 

40cm. A sua função de dobragem é fácil de operar. 

A união roscada de aço inoxidável assegura uma fechadura de alta qualidade 

e nenhum desgaste rápido. 

470g 

40cm x 12cm 

cinzento - azul 

25 peças numa caixa de cartão 

35



o 
MOP 
KNIGHT 

Suporte  40/50cm cinza/vermelho

Art. Nr.: 40cm

Art. Nr.: 50cm

80740
80750

Composição/Material: 100% Plástico

Adequado para:

Características:

Peso:

Dimensão:

Cor:

Embalagem:

29 

Coberturas de esfregona de 40 cm ou 50 cm

Fácil de usar e travamento seguro.

400g / 475g

40cm x 10,5cm / 50cm x 13cm 

cinza vermelho

25 peças em uma caixa
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Almofada de mão "Double Star"

73000

Composição/Material: 70% Poliéster-25% Poliamida-5% Polipropileno

Caracteristicas:

Lavabilidade:
Secador:
Peso:
Dimensão:
Cor: 
Embalagem: 

O lado de limpeza com cerdas de polipropileno amigas do material 
remove até mesmo a sujeira mais difícil. O lado de limpeza de 
microfibra branca garante uma superfície livre de sujeira e riscos.

60-90°C
Sim
28g
14,0 cm x 8,5 cm
azul preto
20 peças em um saco de papel alumínio, 280 peças em uma caixa
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Extensor de espanador/telescópico 

80550 Art. Nr. Espanador de penas: 

Art. Nr. Cabo telescópico: 80560 

Art. Nr. Espanador combinação: 80570 

Características: 

Gama de aplicação 

Espanador de penas: 
Cabo telescópico: 
Espanador combinação:

38

Espanador de pó 100% polipropileno, flexível, cor azul  Cabo 
telescópico de alumínio, comprimento máximo 120cm 

Limpeza de subcategorias

50 peças numa caixa de cartão 
50 peças numa caixa de cartão 
25 peças numa caixa de cartão 
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Sinal de aviso  "Deslizamento"

80580 

Composição/Material: 100% Plástico

Características: 

Peso:

Dimensão:

Cor:

Embalagem:

Avisa sobre o risco de escorregar em pisos recém-limpos.

560g

30,0cm x 101,0cm 

amarelo

25 peças em uma caixa
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Tabela de aplicação
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x = adequado / xx = particularmente adequado
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Há espaço para suas anotações aqui



o
MOP
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Há espaço para suas anotações aqui
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Condições de pagamento: 

10 dias 2 % de desconto, 30 

dias líquidos Todos os preços mais a taxa obrigatória de IVA.

Condições de entrega: Ex obras

Entrega, a partir da Alemanha, por unidade de embalagem 

Entrega de contentores e etiquetas privadas a pedido

Pode encontrar os nossos Termos e Condições Gerais na nossa homepage 

www.mop-knight.de 
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Mop Knight International GmbH 

Berliner Straße 4

15711 Königs Wusterhausen

Tel.: +49 (0) 3375 9202600

E-mail: info@mop-knight.de
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