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Gipeco leder 
utvecklingen
Enkelhet är ett ledord för Gipeco. Med våra beprövade städsystem 
och breda produktsortiment blir den professionella städningen både 
enkel och effektiv. I snart 50 år har vi samlat på oss kunskap och 
erfarenhet och byggt upp en kompetens inom tillverkning och utveck-
ling av produkter för professionell städning som i mångt och mycket 
är unik. Kunskap som kommer dig till godo i ditt arbete varje dag.

» EGEN FORSKNING OCH UTVECKLING
Vår forskning och utveckling är mycket intensiv och vi är stolta över 
de många nyheter vi presenterat genom åren. Gipeco är ett av få 
företag i branschen med egen tillverkning av bland annat vaxprodukter 
för underhåll och rengöring av golv. Det ger våra kunder trygghet och 
medför att vi kan förse dem med allt som behövs när det gäller 
miljöanpassade produkter och ergonomiskt utformade redskap.

» RIKSTÄCKANDE SÄLJKÅR OCH TEKNISK SUPPORT
Gipeco har idag marknadens starkaste säljkår som fi nns fördelad 
över hela Sverige. Våra säljare fi nns alltid nära till hands för att snabbt 
kunna hjälpa till vid frågor och problem. På vårt huvudkontor i Jönköping 
fi nns dessutom resurser i form av forskningsledare, produktchef och 
utbildningsansvariga som stöd för såväl Gipecos egna säljare som 
våra kunder. 

» CERTIFIERAD KVALITET OCH MILJÖ
Gipeco och Chemex – vårt helägda dotterbolag för tillverkning av 
kemtekniska produkter – är certifi erade enligt ISO9001:2008 
(kvalitet) och ISO14001:2004 (miljö), samt Arbetsmiljö AFS 2001:1 
Men det bästa måttet på vår kvalitet och service är ändå när våra 
nöjda kunder noterar minskade städkostnader och perfekta resultat.
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I snart 50 år har vi strävat metodiskt och envist i samma 
riktning genom att utveckla material, medel och metoder 
för våra kunders bästa. Det har lett till epokgörande nyheter 
– som Gipeco Triss System för städklart material, men även 
till många små innovationer som långsiktigt och stegvis 
förenklat och förbättrat städningen. Idag sammanfattar 
vi vårt erbjudande med orden ”Smart Cleantech”.

SMART –  innebär att vi alltid tänker ett steg längre. 
Vi väljer att se problem som möjligheter och vågar ifråga-
sätta rådande uppfattningar. Genom att tänka annorlunda 
och se bortom befi ntliga svar öppnas nya möjligheter. 
Våra kluriga idéer bygger därför ofta på nya infallsvinklar, 
men våra smarta lösningar hittar vi alltid i det enkla. Ett bra 
exempel är Trend - vårt unika golvvårdsvax som gör besvär-
liga och kostsamma golvbehandlingar överfl ödiga.

CLEAN – betyder att det ska bli rent med våra produkter 
och metoder. Och inte bara se rent ut, utan objektivt och 
vetenskapligt rent, där även mikrober och mikroskopiska 
dammpartiklar avlägsnas i städprocessen. I Clean lägger 

vi också vår strävan att minimera belastningen på miljön, 
i allt från minimerad vattenförbrukning till miljöanpassade 
råvaror och kontrollerad dosering.

TECH – står för vårt fokus på städning med professionell 
teknik och vetenskapliga utvecklingsmetoder. Målsätt-
ningen blir till exempel tydlig i forskningen kring optimala 
golvbehandlingar tillsammans med olika golvtillverkare 
– eller i de utvecklingsprojekt vi utfört tillsammans med 
ledande forskningsinstitut. Viljan att utnyttja modern 
teknik har vi haft länge. Redan för 20 år sedan utvecklade 
vi till exempel program- och doseringselektroniken till 
Triss – det första systemet för städklart material.

Vad menar vi med 
Gipeco Smart Cleantech?

För oss är Smart Cleantech ett nyckel-
begrepp som styr våra tankar kring 
produktutveckling och metoder. 
För dig innebär det enklare och 
effektivare städning!
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Städning är något som behövs överallt, och som ständigt 
måste upprepas. Gipeco har därför ett stort ansvar att 
alltid erbjuda möjligheter till effektiv städning med minsta 
möjliga miljöpåverkan. Vi ska kunna se våra kunder – 
och våra barn – i ögonen och säga att vi tar vårt ansvar 
för miljön även på längre sikt. Vår vision med miljöarbetet 
är att åstadkomma högsta tänkbara städkvalitet på både 
kort och lång sikt. Samtidigt ska städningen förbruka ett 
minimum av tid, personal, pengar och naturresurser. Det är 
målet för vårt utvecklingsarbete. För att lyckas med detta 
satsar vi hårdare än någonsin på forskning och utveckling.

EGEN TILLVERKNING OCH FORSKNING
Tillverkning sker i vår helägda svenska fabrik, 
vilket ger oss full kontroll över råvaror, funktion 

och miljöpåverkan. Produktionen ligger vägg i vägg 
med vårt centrallager i Jönköping vilket innebär minimala 
transporter. Både vår säljorganisation och fabrik är miljö- 
certifierad enligt ISO 14001:2004. För att ligga i framkanten 
på miljöområdet samarbetar vår utvecklingsavdelning även 
med ledande forskningsinstitut. 

KLIMATKOMPENSERADE TRANSPORTER
Som en del i vårt ständigt pågående miljöarbete 
klimatkompenserar vi från och med 2011-01-01 
samtliga varutransporter från Gipeco.

MILJÖANPASSADE PRODUKTER OCH RÅVAROR
Vi använder miljöanpassade råvaror i vår tillverkning och 
strävar hela tiden mot mer miljösmarta produkter. Sedan 
många år sker vår utveckling av miljöanpassade produkter 
mot krav som ställs upp för Svanen-märkning. Antalet 
miljömärkta produkter i vårt sortiment ökar kontinuerligt. 
Men vi siktar högre än så. Vi arbetar hela tiden 
på att minimera åtgången av städmedel och 
att maximera livslängden på städtextilier och 
golvmaterial.  

FÖRBÄTTRAD INOMHUS- OCH ARBETSMILJÖ
Dusty är en Gipeco-utvecklad teknologi för att binda 
damm, fibrer och partiklar som sedan länge används i 
miljöer med höga krav på renhet. Med moppar och dukar 
som impregnerats med Dusty genom Gipeco Triss System 
kan mängden partiklar reduceras med upp till två 
tredjedelar. Även om mycket görs för att utveckla 
maskinella städmetoder är städning fortfarande 
i hög grad ett manuellt arbete. Att underlätta 
vardagen för de tusentals människor som varje dag 
använder våra produkter är därför en stark drivkraft för oss.

Miljötänkandet
- en ren självklarhet hos Gipeco

x1000 Trend

+
Gipeco
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x1000 Trend

+
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x1000 Trend
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Forskning och utveckling har alltid varit kärnan i verksam- 
heten på Gipeco. Även om städning ses som ett nödvändigt 
ont av vissa, vill alla ha rent och fräscht omkring sig. Städning 
behövs också överallt, och måste ständigt upprepas. 
Därför är det alldeles för viktigt och resurskrävande för 
att göras utan tanke och ambition.
 Vi vill åstadkomma högsta tänkbara städkvalitet på 
både kort och lång sikt. Samtidigt ska städningen förbruka 
ett minimum av tid, personal, pengar och naturresurser. 
Det är målet för vårt utvecklingsarbete.

FORSKNINGSPROJEKT
Vi vill erbjuda våra kunder bästa tänkbara förutsättningar 
för städarbetet. Därför samarbetar vi med olika forsknings- 
organisationer för att utreda städresultatet på mikroskopnivå. 
Målet kan t.ex. vara att hitta golvbehandlingar som är 

smutsavstötande, minimera moppgarnets friktion mot 
underlaget eller hitta optimala kombinationer av städmedel 
och golvmaterial.

Svensk forskning 
i världsklass
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PROTECTX® - VÅR EGENUTVECKLADE TILLVERKNINGSTEKNIK
Vår tillverkningsteknik är ett resultat av mer än 30 år av 
svensk forskning, utveckling och tillverkning av golvvårds-
produkter. Redan 1982 framställde Gipeco en patenterad 
vaxemulsion enligt PROTECTX®. Eftersom tillverkningen 
sker i vår egen fabrik har vi full kontroll över råvaror, 
funktion, egenskaper och miljöpåverkan. 
 
De emulsioner vi tillverkar enligt PROTECTX® utgör 
basen i våra golvvårdsprodukter, de bildar därför 
elastiska, slitstarka och smutsfrånstötande skyddsfi lmer 
på golv. Därför är det kanske inte så konstigt att 
miljontals kvadratmeter golv ytbehandlas, rengörs 
och underhålls med våra produkter.

VÅR EGEN ANLÄGGNING
Vår produktionsanläggning i Jönköping omfattar fl era reakto-
rer som kan samköras och där ingredienserna emulgeras, 
behandlas och blandas i fl era olika steg. Utöver våra fullskaliga 
produktionsreaktorer och blandare fi nns även mindre utveck-
lingsreaktorer där vi småskaligt utvecklar nya produkter.

DEN EGNA PRODUKTIONEN HAR FLERA FÖRDELAR:
•  Vi har möjlighet att producera ”on demand” vilket gör 

vår lagerlogistik mycket effektiv.
•  Närheten mellan utveckling och produktion ger oss 

fantastiska möjligheter att bedriva ett aktivt och 
verklighetsbaserat utvecklingsarbete.

•  Med tillverkningen ”i huset” kan vi bedriva ett effektivt 
kvalitetsarbete, där testning och spårning förenklas.

 - VÅR EGENUTVECKLADE TILLVERKNINGSTEKNIK
Vår tillverkningsteknik är ett resultat av mer än 30 år av 

VÅR EGEN ANLÄGGNING
Vår produktionsanläggning i Jönköping omfattar fl era reakto-

Egen tillverkning 
och utveckling
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Du som vänder dig till oss på Gipeco har rätt att 
förvänta dig det bästa inom städning. Inte bara de 
enskilda produkterna med högst kvalitet, utan även att  
vi tänkt till kring hela städ- och golvvårdsprocessen.
Det har vi gjort med våra städsystem. Här har vi tagit 

hänsyn till hur olika behandlingar påverkar varandra, 
vilka effekterna blir på kort och lång sikt samt hur medel 
och material samverkar. I systemen har vi vägt in allt 
som påverkar städkvalitet, ergonomi, effektivitet och 
ekonomi så att allt samverkar i perfekt harmoni.

Städsystem med 
rätt support, rätt metod, 
och rätt resultat!
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Triss är städsystemet att räkna med - den enkla vägen till 
lägre kostnader och högre städkvalitet. Serviceorganisationer 
som väljer Triss arbetar med marknadens mest kompletta 
och miljöanpassade städsystem. Triss möjliggör modern och 
effektiv systemstädning vilket innebär att mer arbete kan 
göras på kortare tid samtidigt som städkvaliteten förbättras. 
För den som väl provat Triss är det lätt att räkna bort andra 
alternativ – och lätt att räkna hem vinsterna.

Gipecos systemtänkande innefattar allt från grundbesiktning 
och uppstart, tvätt- och impregneringsmedel, moppar och 
redskap till städmetoder och kontinuerliga systembesiktningar. 
Vid besiktningarna använder vi oss av avancerad utrustning 
för att säkerställa kvalitet och kostnadsbesparingar.

Gipeco Triss System
- originalet för 
städklart material™

TRISS SYSTEMKOMPONENTER - HÖGKLASSIGA DELAR I SAMVERKAN

Grundbesiktning och
behovsinventering

Analys Presentation av
lösningsförslag

Installation och
testkörning

Program för tvätt och
impregnering skrivs

Datum för system-
start fastställs

Utbildning och
systemstart

Uppföljningsfas Kontinuerliga material-
och systembesiktningar

111 222 333

444555666

777 888 999

TVÄTTPROGRAM OCH TVÄTTMEDEL 
FÖR HYGIENISK OCH REN TVÄTT

HÖGTEKNOLOGISKA 
STÄDTEXTILIER ERGONOMISKT ANPASSADE 

ARBETSREDSKAP

DOSERINGSPROGRAM OCH STÄD-
MEDEL FÖR IMPREGNERING

LÄGRE KOSTNADER

• Högre avverkningsgrad

• Lägre åtgång av kem och 
   förbrukningsmaterial

• Lägre sjukfrånvaro

• Mindre behov av golvvård 
   och storstädning

• Mindre felhanteringskostnader

HÖGRE KVALITET

• Högteknologiska städtextilier

• Hygieniskt rent städmaterial

• Genomtänkta systemkomponenter

• Förenklat arbete med högre 
   precision

• Support och kvalitetssäkring
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Vackra och rena golv vill alla ha, oavsett om man föredrar 
blanka polerade eller en mer sidenmatt lyster. Men de måste 
samtidigt vara tåliga, lättstädade och kräva minimalt med 
underhåll. Därför har vi utvecklat Gipeco GoOn System, en 
serie högteknologiska golvprodukter som ger dig helt unika 
fördelar och kostnadseffektivitet i varje steg av golvvården.
 GoOn är ett smart och genomtänkt system för modern 
golvvård. Det är ett komplett system för alla typer av hårda 
golv. GoOn bygger på avancerad ytkemi där unika och 
moderna produkter av mycket hög kvalitet samverkar för 
ett perfekt slutresultat. Produkterna är utvecklade för att 
fungera tillsammans men kan också användas var för sig.

Produkterna i GoOn tar hand om alla dina städ- och 
golvvårdsmoment. Det fi nns också lösningar för alla 
möjliga golvtyper och miljöer. Du kan använda dem 
var och en för sig, men det är när de kombineras 
som de verkliga fördelarna visar sig.

Gipeco GoOn System
- ovanligt bra golv-
vårdsprodukter™

DET FINNS GoOn-PRODUKTER FÖR ALLA DINA STÄD- OCH GOLVVÅRDSMOMENT

GoOn FÖR OLIKA GOLVMATERIAL

System-fi losofi n bakom GoOn har fl era 
rekommenderade lösningar beroende på 
vilket golv du har. Välj själv mellan en enkel 
och snabb behandlingsmetod eller en mer 
grundlig metod med extra lång hållbarhet. 
Vi har behandlingsinstruktioner för:

• Nya linoleumgolv med ytskikt av pur

• Äldre linoleumgolv

• Nya poriga sten- och klinkergolv

• Äldre poriga sten- och klinkergolv

• Nya plastgolv och hårda täta golv

• Äldre plastgolv och äldre hårda täta golv

• Nya gummigolv

• Betonggolv

Läs mer om GoOn på gipeco.se

Produkterna i GoOn tar hand om alla dina städ- och 
golvvårdsmoment. Det fi nns också lösningar för alla 
möjliga golvtyper och miljöer. Du kan använda dem 
var och en för sig, men det är när de kombineras 
som de verkliga fördelarna visar sig.
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Städning av trappor och entréplan är en tuff utmaning för såväl 
material som personal. Därför har vi utvecklat Gipeco Trapp System 
– produkter och metoder för att även de hårdast nedsmutsade 
ytorna ska bli riktigt rena. Det är specialkonstruerade produkter 
med fokus på effektivitet, ekonomi, ergonomi och hållbarhet. 
I Gipeco Trapp System ingår till exempel moppar, moppstativ, 
städvagnar och rengöringsmedel – optimerade delar i ett system 
för att du ska kunna leverera ett perfekt städresultat på effektivast 
tänkbara sätt – det är trappstädning på Gipeco-vis!

Trappstädsystemet 
- som är steget före™

ALLT DU BEHÖVER FÖR 
EFFEKTIVARE TRAPPSTÄDNING

• Effektiva trappmoppar och 
   ergonomiskt utformade redskap

• Specialutvecklade trapp-
   rengöringsmedel

• Flexibel Trapp-/Fastighetsstädvagn 
   för tidsbesparande städning

material som personal. Därför har vi utvecklat Gipeco Trapp System 
– produkter och metoder för att även de hårdast nedsmutsade 
ytorna ska bli riktigt rena. Det är specialkonstruerade produkter 

för att du ska kunna leverera ett perfekt städresultat på effektivast 

• Flexibel Trapp-/Fastighetsstädvagn 
   för tidsbesparande städning
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Golvvårdsmedel

Dipex | Polishbort
Högeffektiv polishbort som enkelt och säkert löser 
upp svåra beläggningar med många lager polish av 
alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish 
vid nollställning av golv. Lågt pH. Ger inga 
missfärgningar av golv. Godkänd för linoleumgolv.

pH-värde
ca 10 i koncentrat
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer
160923 Dipex polishbort 5 liter 3 st/krt

Prox | Grovrent
Lågskummande allroundbetonat grovrent med många 
användningsområden. För rengöring av hårt ned-
smutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot 
och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verk-
städer och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, 
vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde
ca 13 i koncentrat
ca 11.5 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer
166481 Prox Grovrent 1 liter                  10 st/krt
166483 Prox Grovrent 5 liter                3 st/krt
166489 Prox Grovrent 200 liter            1 st/fat

Goaway| Polishbort
Supersnabb polishbort som effektivt och säkert löser 
upp svåra beläggningar med många lager polish av 
alla typer. Avsedd för effektiv borttagning av polish vid 
nollställning av golv.  Sköljning behövs ej. Högkoncen-
trerat, mycket låg dosering. Lågt pH. Ger inga missfärg-
ningar av golv. Kan med fördel användas på linoleumgolv.

pH-värde
ca 10,4 i koncentrat.  
ca 9,9 i brukslösning (10%-ig)

Artikelnummer
160821 Goaway Polishbort 1 liter 10 st/krt

Hågeren | Allrent/Byggstädning
Specialutvecklat alkaliskt medel för rengöring vid 
byggstädning före installationsbehandling av nya 
golv. Löser upp byggdamm bestående av gips, kalk 
och betong. Säkrar fi lmbildningen av installations-
produkt- vax eller polish. Även lämplig att använda 
i kombiskurmaskiner.

pH-värde
ca 11,0 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
166381     Hågeren Allrent 1 liter 10 st/krt
166383     Hågeren Allrent 5 liter                3 st/krt

Quick | Polishbort
Polishbort specialutvecklat för lättskurning samt för 
borttagning av polish och vax. Effektivt även på fet 
smuts. Mycket lämplig vid lättskurning av polishytor. 
Innehåller inga ämnen som negativt påverkar kvar-
varande polishyta. Vilket innebär att kvarvarande 
polish och det nya polishskiktet får en längre livstid.
 

pH-värde
ca 11 i koncentrat.
ca 10,2 i brukslösning (10%ig)

Artikelnummer
162723 Quick Polishbort 5 liter   3 st/krt

Behandlingsblad
för alla typer av golv
På www.gipeco.se hittar du be-
handlingsblad med golvvårdsin-
struktioner och Tips & Råd för alla 
typer av golv som gör att du alltid 
får ett optimalt resultat. Tveka 
inte att kontakta oss om du har 
några frågor eller funderingar!
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Polly| Ytförstärkare/Golvpolish
För säker ytbehandling av alla golv i miljöer med hårt 
slitage och där golv behöver ett nytt slitskikt. Extra 
hög slitstyrka. Mycket hållbar för minimalt underhåll. 
Vilket innebär längre intervaller mellan lättskurning/
nyläggning. Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket 
snabbt. God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat

Artikelnummer
161223 Polly Ytförstärkare 5 liter               3 st/krt

Gosafe | Toppolish
Slitstark polerbar toppolish för alla golv i miljöer 
med hårt slitage. Ger en vacker, högglansig och 
stark slityta. Kan högvarvspoleras. Kombineras 
med grundpolish på porösa-/slitna golv. Fantastiskt 
lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. God resistens 
mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

pH-värde
ca 9 i koncentrat

Artikelnummer
161423  Gosafe Toppolish 5 liter              3 st/krt

Baseon | Grundpolish
Slitstark grundpolish med porfyllningsegenskaper 
för alla golv, mycket lämplig för linoleumgolv. 
Suverän vid- häftning. Mycket lätt att stryka ut. 
Ger ett säkert fäste för vax och polish. God resistens 
mot alkali. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av 
ytskyddande produkt polish eller vax, fi nns Baseon 
kvar på golvet som ett säkert skydd.

pH-värde
ca 8,8 i koncentrat

Artikelnummer
161323 Baseon Grundpolish 5 liter 3 st/krt

Timanti | Golvpolish
Slitstark topp-/grundpolish för initialbehandling och 
ytbehandling av alla golv. Suverän vidhäftning även 
på lättskurade polishytor oavsett fabrikat. Kombineras 
med grundpolish på porösa och mycket slitna golv. 
Fantastiskt lätt att stryka ut och torkar snabbt. Hög 
slitsyrka. Innehåller polyuretan. Mycket god resistens 
mot alkali och alkoholbaserade desinfektionsmedel.

 

pH-värde
ca 8 i koncentrat

Artikelnummer
162623 Timanti Golvpolish 5 liter 3 st/krt

Lino|Porfyllare-/Betongimpregnering
För porfyllning av porösa och absorberande golv 
såsom linoleum och sten samt för impregnering-/
grundförsegling av betonggolv. Penetrerar ner i golvet 
och bildar en elastisk och motståndskraftig fi lm som 
har god resistens mot aggressiva alkalier, syror, lösnings-
medel och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av 
ytskyddande produkt polish eller vax förstörs inte 
Lino, utan fi nns kvar i golvet som ett säkert skydd. 
Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.

pH-värde
ca 8,8 i koncentrat

Artikelnummer
161123 Lino Porfyllare 5 liter 3 st/krt

Silky | Golvpolish-sidenmatt 
Sidenmatt golvpolish för säker ytbehandling av alla 
golv i miljöer med hårt slitage. Extra hög slitstyrka. 
Mycket hållbar för minimalt underhåll. Vilket innebär 
längre intervaller mellan lättskurning-/nyläggning. 
Fantastiskt lätt att stryka ut. Torkar mycket snabbt. 
God resistens mot alkali. Innehåller polyuretan.

pH-värde
ca 8,7 i koncentrat

Artikelnummer
161523   Silky Sidenmatt golvpolish 5 liter   3 st/krt

UPPSKURNING / GRUNDSKYDD / YTSKYDD
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Trend| Golvvax 
Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för 
ytbehandling av alla golv. Bildar en elastisk, hård smuts-
avvisande och lättstädad ytfi lm. Trend kräver mindre 
arbetsinsats än polish- och mjukvaxbehandling. Bygger 
vid regelmässigt underhåll upp Trendytan allt efter 
slitage, vilket innebär att nyläggning inte behöver göras 
på 4-5 år. Kombineras med porfyllare på porösa golv. 
Lätt att stryka ut. Torkar snabbt. Lämplig på linoleum.

pH-värde
ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160411 Trend Underhållsvax 1 liter 10 st/krt
160413 Trend Underhållsvax 5 liter   3 st/krt

Cleanon| Golvrengöringsmedel 
Specialutvecklat, lågskummande Golvunderhålls-
medel för regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av polishbehandlade golv och stengolv samt för 
rengöring av övriga obehandlade golv. Gör effektivt 
rent utan att skada polish eller golv och ger samtidigt 
polishbehandlade golv en förstärkt lyster. Även lämplig i 
kombiskurmaskiner.

pH-värde
ca 8,7 i koncentrat
ca 7,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
161723 Cleanon Golvrengöringsmedel 5 liter  3 st/krt

Trapper | Trapprengöringsmedel  
Lågskummande trapprengöringsmedel med suverän 
rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat 
för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. 
Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och 
entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens 
ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. 
Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

pH-värde
ca 10 i koncentrat
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162513 Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter  3 st/krt

Brilliant | Underhållsvax  
Vid användning som underhållsvax: För regel-
mässig fuktrengöring och underhåll av golv som 
ytbehandlats med Brilliant. Bygger vid rengöring upp 
brilliantytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-
effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde
ca 9 i koncentrat  
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160723 Brilliant Underhållsvax 5 liter 3 st/krt

Trend| Underhållsvax 
Vid användning som underhållsvax: För regel-
mässig fuktrengöring och underhåll av golv som 
ytbehandlats med Trend. Bygger vid rengöring upp 
trendytan allt efter slitage. Mycket god rengörings-
effekt. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde  
ca 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160411 Trend Underhållsvax 1 liter 10 st/krt
160413 Trend Underhållsvax 5 liter   3 st/krt

Brilliant | Golvvax  
Vid användning som golvvax: Slitstarkt golvvax för 
ytbehandling. Specialutvecklat för stengolv. Kan även 
användas på alla övriga golv. Bildar en elastisk, hård 
smutsavvisande och lättstädad ytfi lm. Bygger vid regel-
mässigt underhåll upp Brilliantytan allt efter slitage, 
vilket innebär att nyläggning på stengolv inte behöver 
göras om på 8-10 år. Övriga golv behöver inte göras 
om på 4-5 år. Kombineras med porfyllare på porösa 
golv. Lätt att stryka ut. Torkar snabbt.

pH-värde
ca 9 i koncentrat  
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160723 Brilliant Underhållsvax 5 liter 3 st/krt

Golvvårdsmedel/ Impregneringsmedel
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Brilliant | Impregneringsvätska  
Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/ 
preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart 
material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av golv som ytbehandlats med Brilliant Golvvax. 
Bygger vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. 
Kan med fördel användas även på polishytor. Mycket 
god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)
ca 9,3 i koncentrat

Artikelnummer
160724   Brilliant Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Trend | Impregneringsvätska
Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/ 
preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart  
material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av golv som ytbehandlats med Trend Golvvax. Bygger 
vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan 
med fördel användas även på polishytor. Mycket 
god rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)
ca 9,1 i koncentrat

Artikelnummer
160414  Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Cleanon | Impregneringsvätska 
Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impregnering-/ 
preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart 
material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av polishbehandlade golv och stengolv samt för 
rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör 
effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger 
samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde
ca 8,9 i koncentrat
ca 7,7 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer
161724  Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Dusty | Dammbindningsmedel  
Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell 
impregnering/preparering av moppar och dukar. 
Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller 
fuktrengöring av alla hårda ytor. Kan även användas 
vid städning med kombiskurmaskin för att på ett 
effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar 
ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar 
och skapar en hälsosammare och renare innemiljö.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
165063  Dusty Impregneringsvätska 5 liter   3 st/krt

Dusty | Impregneringsvätska  
Specialutvecklat Dammbindningsmedel för 
impregnering-/preparering av moppar och dukar i 
tvättmaskiner för städklart material. Högeffektivt 
dammbindningsmedel förr torr- eller fuktrengöring 
av alla hårda ytor. Binder pariklar ner till 1 my. 
Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en 
hälsosammare och renare innemiljö.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
165064  Dusty Impregneringsvätska, 10 liters dunk

YTSKYDD / UNDERHÅLL / FUKT- TORRSTÄDNING / IMPREGNERING

Gipeco är specialister 
på golvvårdsprodukter
Vi anser att golvvård ska vara 
enkel, säker och ekonomisk. 
Våra golvvårdsprodukter är lätta 
att arbeta med, har lång livslängd 
och fungerar till-
sammans. Idag 
kan vi med stolthet 
säga: Polish och 
vax har aldrig 
gjorts bättre!
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Rengöringsmedel

Hågeren | Allrent
Lågskummande och högkoncentrerat allroundmedel 
med suverän rengöringseffekt. För regelmässig ren-
göring av golv och alla ytor som tål vatten. God kalk-
hämmande och bakteriehämmande effekt. Löser 
byggdamm bestående av gips och betong. Används 
med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstäd-
ning, samt vid byggrengöring och installationsbehand-
ling av nya golv. Även lämplig i kombiskurmaskiner.

pH-värde
ca 11 i koncentrat
ca 10,0  i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
166381 Hågeren Allrent 1 liter   10 st/krt
166383 Hågeren Allrent 5 liter   3 st/krt

S-2 | Allrent
Självverkande allroundbetonat allrent med ett brett 
användningsområde. För regelmässig rengöring av 
golv och alla ytor som tål vatten. Behaglig doft av 
persika.

pH-värde
ca 10,0 i koncentrat
ca 9,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160611 S-2 Allrent 1 liter 10 st/krt
160613 S-2 Allrent 5 liter   3 st/krt

Fixy Multiclean | Allrent  
Specialutvecklat allroundmedel för sprayrengöring 
av alla ytor som tål vatten. Spraya och torka av. 
Löser snabbt och effektivt smutsavlagringar och 
fettbeläggningar. Är även mycket lämpligt i våt- och 
hygienutrymmen. Har en god kalk- och bakterie-
hämmande effekt. Plastfl aska med spraypump/
brukslösning.

pH-värde
ca 10,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
166380 Fixy Multiclean 500 ml 24 st/krt

Chick | Allrent 
Specialmedel med desinfi cerande effekt för rengöring 
och desinfi cering av alla ytor där extra höga krav på 
hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering 
och som handdiskmedel där desinfi ceringskrav 
ställs på diskgodset. Har både rengörande och 
desinfi cerade effekt. Har ett brett desinfi cerande 
register och en mycket god rengöringsförmåga.

pH-värde
ca 7,5 i koncentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162163 Chick Allrent 5 liter  3 st/krt

Specialsåpa | Sten-/Träsåpa  
Flytande gammaldags grönsåpa för rengöring och 
underhåll av trägolv, stengolv och stentrappor. 
Används med fördel på oljebehandlade trägolv. 
Återfettar trä- och stengolv. Ger en frisk och 
behaglig doft efter rengöring.

pH-värde
ca 11,5 i koncentrat
ca 10 i brukslösning(1%-ig)

Artikelnummer
160513   Specialsåpa Flytande grönsåpa 5 liter  3 st/krt

Trapper | Trapprengöringsmedel  
Lågskummande trapprengöringsmedel med suverän 
rengöringseffekt och fräsch doft. Specialutvecklat 
för rengöring och vård av stengolv t.ex. terrazzo. 
Avsedd för regelmässig rengöring av trappor och 
entréplan i hyresbostäder. Bevarar stenens 
ursprungliga lyster och ger en smutsavvisande yta. 
Lämnar ingen hinna eller kemrester på ytan.

pH-värde
ca 10 i koncentrat
ca 8,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162513 Trapper Trapprengöringsmedel 5 liter  3 st/krt
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ALLRENGÖRINGSMEDEL / SANITETSRENT & KALKBORT / DESINFEKTIONSMEDEL / GLASPUTS

Hågesan|Sanitetsrengöringsmedel 
Självverkande surt rengöringsmedel med god 
bakteriehämmande effekt för våt- och hygienutrym-
men, toaletter och golvytor vid bassänger. Löser 
snabbt och effektivt lättare kalk- och rostbelägg-
ningar, samt hud- tvål- och smutsavlagringar i ett 
och samma arbetsmoment. Mycket lämplig vid 
rengöring av bad- och simanläggningar. Användes 
vid såväl manuell som maskinell rengöring. Kan 
även användas vid högtrycksrengöring.

pH-värde
ca 1,5 i koncentrat
ca 3,1 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160211 Hågesan Sanitetsrent 1 liter 10 st/krt
160213 Hågesan Sanitetsrent 5 liter   3 st/krt

Toasan | Toalettrent  
Trögfl ytande surt medel för rengöring av toalettstolar 
och sanitetsgods. Löser hud- tvål- och smutsav-
lagringar samt kalk- och lättare rostbeläggningar. 
Har en god bakteriehämmande effekt och lämnar 
en frisk efterdoft. 

pH-värde
ca 2,3 i koncentrat
ca 3 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160311 Toasan Toalettrent 1 liter     10 st/krt

Neusan | Bassängrengöringsmedel  
Lågskummande och neutralt medel som inte innehåller 
några organiska lösningsmedel. För sim- och bad- 
bassänger, pooler etc. Löser effektivt hud- och smuts-
avlagringar samt lättare kalkbeläggningar i ett och 
samma arbetsmoment. Reagerar ej med klor och 
påverkar ej vattnets klor- och pH-värde. Klordosering, 
pH-mätnings- apparatur och fi ltrets funktion påverkas 
ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

pH-värde
6 i koncentrat 
6,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
164763 Neusan Bassängtvätt 5 liter  3 st/krt

Extra | Kalkbort  
Självverkande surt rekonditioneringsmedel för 
återställning av ytor som fått mycket kalk- och 
rostbeläggningar. Löser effektivt svåra beläggningar 
av fett, kalk, ärg och andra oxider, samt lättare 
rostbeläggningar i ett och samma arbetsmoment. 
Användes manuellt. Kan användas vid högtrycks-
rengöring.

pH-värde
ca 0,5 i koncentrat 
ca 1,7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160111 Extra Kalkbort 1 liter 10 st/krt
160113 Extra Kalkbort 5 liter   3 st/krt

Des | Ytdesinfektionsmedel
För snabb och effektiv desinfi cering av alla ytor och 
redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. 
toaletter dusch- våt- och hygienutrymmen, men även 
på dörrhandtag, hissar och köksregioner. Spraya och 
låt torka. Har ett brett desinfi cerande register. Är luktfri, 
färglös och lågskummande. Dödar mikrober och 
förhindrar deras uppväxt. Förhindrar svampbildning.

pH-värde
ca 6,8 i koncentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162023 Des Ytdesinfektion 5 liter 3 st/krt

Vinny | Glasputs  
Specialutvecklat glasputs för snabb och effektiv 
sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, 
speglar och glas- dörrar. Spraya och torka av. 
Ett drygt glasputs som snabbt gör ytan ren, 
glänsande och smutsavvisande. Trevligt att arbeta 
med, innehåller ej ammoniak. 500 ml är i plastfl aska 
med spraypump. 

pH-värde
ca 10 i koncentrat/brukslösning

Artikelnummer
162210 Vinny Glasklart 500 ml 24 st/krt
162213 Vinny Glasklart 5 liter   3 st/krt
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Impregneringsmedel

Allrent | Impregneringsvätska  
Specialutvecklat Allroundmedel med god 
kalkhämmande och bakteriehämmade effekt för 
impregnering-/preparering av moppar och dukar i 
tvättmaskiner för städklart material. För regelmässig 
rengöring av golv och alla ytor som tål vatten. 
Används med fördel i hygienutrymmen och vid 
inredningsstädning. Suverän rengöringseffekt.

pH-värde
ca 11 i koncentrat
ca 10,0 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
166384 Allrent Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Dusty | Dammbindningsmedel  
Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell 
impregnering/preparering av moppar och dukar. 
Högeffektivt dammbindningsmedel för torr- eller 
fuktrengöring av alla hårda ytor. Kan även användas 
vid städning med kombiskurmaskin för att på ett 
effektivt sätt avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar 
ner till 1 my. Reducerar allergena dammpartiklar 
och skapar en hälsosammare och renare innemiljö.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
165063 Dusty Impregneringsvätska 5 liter   3 st/krt

Dusty | Impregneringsvätska  
Specialutvecklat Dammbindningsmedel för 
impregnering-/preparering av moppar och dukar i 
tvättmaskiner för städklart material. Högeffektivt 
dammbindningsmedel förr torr- eller fuktrengöring 
av alla hårda ytor. Binder pariklar ner till 1 my. 
Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en 
hälsosammare och renare innemiljö.

pH-värde
ca 8,5 i koncentrat
ca 7,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
165064 Dusty Impregneringsvätska  10 liters dunk

Trend | Impregneringsvätska
Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/ 
preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart  
material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av golv som ytbehandlats med Trend Golvvax. Bygger 
vid rengöring upp trendytan allt efter slitage. Kan med 
fördel användas även på polishytor. Mycket god 
rengöringseffekt på ytbehandlade golv.

pH-värde
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160414 Trend Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Brilliant | Impregneringsvätska  
Specialutvecklat Golvunderhållsvax för impregnering-/ 
preparering av moppar i tvättmaskiner för städklart 
material. För regelmässig fuktrengöring och underhåll 
av golv som ytbehandlats med Brilliant Golvvax. Bygger 
vid rengöring upp brilliantytan allt efter slitage. Kan 
med fördel användas även på polishytor. Mycket 
god rengörings- effekt på ytbehandlade golv.

pH-värde
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
160724 Brilliant Impregneringsvätska, 10 liters dunk

Cleanon | Impregneringsvätska 
Specialutvecklat Golvunderhållsmedel för impreg-
nering-/preparering av moppar i tvättmaskiner för städ-
klart material. För regelmässig fuktrengöring och 
underhåll av polishbehandlade golv och stengolv samt 
för rengöring av övriga obehandlade hårda golv. Gör 
effektivt rent utan att skada polish eller golv och ger 
samtidigt polishbehandlade golv en förstärkt lyster.

pH-värde
ca 7,7 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer
161724 Cleanon Impregneringsvätska, 10 liters dunk
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Grovrengöringsmedel

Pajax | Industrirengöringsmedel
Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan 
kolväten med många användningsområden. Avsedd 
för krävande rengöring av verkstäder, maskiner, trans-
portfordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap 
och traktorer, samt vid industriell rengöring. Utformat 
för att snabbt tränga igenom och effektivt lösa upp 
fet smuts och feta beläggningar innehållande olja, 
sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring samt 
i kombiskurmaskiner och avfettningsbad.

pH-värde
ca 13,5 i koncentrat
ca 12 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer
166583   Pajax Industrirengöringsmedel 5 liter   3 st/krt

Rasker | Grovrengöringsmedel  
Självverkande och högkoncentrerat grovrengörings-
medel. För effektiv rengöring av mycket hårt smutsade 
ytor. Löser på ett förnämligt sätt kraftiga beläggningar 
av fett, föroreningar från animalier och vegetabilier, 
parikelsmuts och olja. Mycket lämplig vid rengöring 
av livsmedels-/djurindustrier och verkstäder.

pH-värde
ca 13 i koncentrat
ca 10,6 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162863 Rasker 5 liter   3 st/krt

Prox | Grovrengöringsmedel  
Lågskummande allroundbetonat grovrent med många 
användningsområden. För rengöring av hårt ned- 
smutsade ytor. Löser snabbt och effektivt oljor, sot 
och fet smuts. Mycket lämplig vid rengöring av verk-
städer och industrier. Användes i kombiskurmaskiner, 
vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde
ca 11.5 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer
166481 Prox Grovrent 1 liter 10 st/krt 
166483 Prox Grovrent 5 liter    3 st/krt
166489 Prox Grovrent 200 liter   1 st/fat

Multifix | Industrirengöringsmedel  
Högeffektivt lågskummande grovrengöringsmedel, 
tensidbaserat utan kolväten. För krävande rengöring 
av verkstäder, maskiner och lagerlokaler, samt vid 
industriell rengöring. Utformat för att snabbt tränga 
igenom och lösa upp fet smuts och feta beläggningar 
innehållande olja, sot, fett etc. Användes i kombiskur-
maskiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring.

pH-värde
ca 13,4 i koncentrat
ca 11,7 i brukslösning (2%-ig)

Artikelnummer
166783 Multifi x Industrirengöringsmedel 5 liter  3 st/krt

Gipeco tillgodoser alla dina behov för rengöring

En smutsig industrimiljö innebär tuffa krav på rengöringsmedel. 

Ett våtutrymme med höga hygienkrav, kräver andra medel. Vi har 

de produkter du behöver, oavsett vilken miljö du ska rengöra.
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Tvättmedel

Rapid | Tvättmedel - flytande
Specialutvecklat för tvätt av städtextilier. Mycket 
lämpligt för tvätt av golvmoppar och städdukar. 
Tvättar effektivt rent redan vid låga temperaturer 
och sparar därför energi. Tvättar hygieniskt rent. 
Innehåller bakteriehämmande ämnen. 

pH-värde
ca 11 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer
169355 Rapid Flytande tvättmedel 10 liters dunk

Tarén | Tvättpulver  
Högkoncentrerat och miljöanpassat kompakttvätt-
pulver. Ett lågdoserande tvättpulverkoncentrat för 
vit-, kulör-, och fi ntvätt, samt mopptvätt. Innehåller 
blekmedel, som aktiveras vid tvättemperaturer över 
60° C. Tvättar golvmoppar rena vid 60° C och 
sparar därför energi.

pH-värde
ca 10,5 i brukslösning (0,5%-ig)

Artikelnummer
163654 Tarén Tvättpulver 10 kg hink med lock 

Dimon | Sköljmedel för textilier  
Effektivt mjukmedel som ger allt tvättgods en ökad 
mjukhet, samt en behaglig och fräsch doft efter tvätt. 
Syntetiska material blir fria från statisk elektricitet. 
Kan även användas för antistatbehandling av 
syntetiska textilmaterial.

pH-värde
ca 3,5 i koncentrat

Artikelnummer
163853 Dimon Sköljmedel 5 liter  3 st/krt

Lagra | Konserveringsmedel 
Flytande konserveringsmedel för textilier som förhindrar 
tillväxt av bakterier och mögel i fuktförvarade städklara 
textilier. Avsedd att användas i tvättmaskiner. 
Förhindrar tillväxt av bakterier och mögel upp till 6 
dygn i tvättade och städklara moppar och dukar 
som fuktförvaras. Har ett brett bakteriespektrum. 
Innehåller en väl dokumenterad baktericid/fungicid.

pH-värde
ca 2 i koncentrat 
ca 6,5 i brukslösning (0,1%-ig)

Artikelnummer
169464 Lagra Konserveringsmedel 10 liters dunk
169469 Lagra Konserveringsmedel 200 liters fat

Med Gipeco-produkter får du alltid 
rent städmaterial och rent diskgods

Våra tvätt- och diskmedel är utvecklade för de speciella 

krav som ställs, både med tanke på effekt och miljö.
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Diskmedel

4-Plus | Handdiskmedel  
Effektiv, dryg och miljöanpassat handdiskmedel 
som ger självtorkande disk. Effektivt även i hårt 
vatten. Mycket skonsamt mot hud och material.

pH-värde
ca 8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
163451 4 Plus Handdiskmedel 1 liter 10 st/krt

Chick|Allrent-/Handdisk, desinficerande  
Specialmedel med desinfi cerande effekt för rengöring 
och desinfi cering av alla ytor där extra höga krav på 
hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering 
och som handdiskmedel där desinfi ceringskrav ställs 
på diskgodset. Har både rengörande och desinfi cerade 
effekt. Har ett brett desinfi cerande register och en 
mycket god rengöringsförmåga.

pH-värde
ca 7,5 i koncentrat
ca 7 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162163 Chick Allrent 5 liter  3 st/krt

Dilux | Disktabletter  
Högkoncentrerat maskindiskmedel i tablettform, för 
disk av allt slags diskgods i alla typer av diskmaskiner. 
Löser effektivt upp besvärliga och intorkade matrester. 
Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen. 
Ger diskgodset en glänsande ren och fräsch yta. 
100 st á 18 g i 2,5 lit hink med lock. 

pH-värde
ca 10,5 i brukslösning (0,3%-ig)

Artikelnummer
163142  Dilux Disktabletter 100 st/fp (2,5 lit hink) 4 st/krt

Titex | Maskindiskmedel - flytande  
Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt 
vanligt diskgods i moderna storköksmaskiner. Ej för 
diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för 
problematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. 
Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktämnen.

pH-värde
ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer
163944  Titex Flytande Maskindiskmedel  12 kg dunk

Drytex | Torkmedel
Dubbelverkande torkmedel för snabb och fl äckfri 
torkning av diskgods vid maskindiskning.

pH-värde
ca 2,3 i koncentrat.  
ca 6,5 i brukslösning (0,02%-ig)

Artikelnummer
163243 Drytex Torkmedel  5 liter 3 st/krt

Alux | Maskindiskmedel - flytande 
Speciellt avsett för diskning av aluminiumkärl, passar 
även utmärkt för allt annat diskgods. Har en komplex-
bildande förmåga, varför det är en liten risk för 
kalkavlagringar i diskmaskinen.

pH-värde
ca 11,2 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer
163444 Alux Flytande Maskindiskmedel 12 kg dunk
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Special-/insatsmedel

Speed|Ugn- och grillrengöringsmedel
Specialprodukt för rengöring av ugnar, stekbord, 
grillar, fritöser etc. Löser effektivt svårt fastbrända 
och feta rester, samt svåra beläggningar av fett och 
spill som uppstått vid stekning och grillning. Löser 
även beläggningar i konvektionsugnar.

pH-värde
ca 14 i koncentrat

Artikelnummer
166061 Speed Grillrent 1 liter 10 st/krt

Skurex | Skurcreme  
Mycket effektiv tjockfl ytande skurcreme för rengöring 
av spisar, kakel, kokkärl, rostfritt m.m. Gör glänsande 
rent utan att repa. Innehåller ett skonsamt polermedel.

pH-värde
ca 10,5 i koncentrat

Artikelnummer
164364 Skurex Skurcreme 920 g 12 st/krt    

Sanér | Luktsaneringsmedel  
Avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, sopnedkast, 
trapphus, toaletter och avloppsbrunnar. Kan användas 
överallt där odör förekommer och på de fl esta 
material som tål vatten. Långtidsverkande effekt.

pH-värde
ca 7 i koncentrat

Artikelnummer
167661 Sanér Luktsaneringsmedel 1 liter 12 st/krt

Damty | Skumdämpare 
Avsedd för dämpning av skumbildning i smutsvatten-
tankar på kombiskurmaskiner, vattensugare, matt-
tvättaggregat och i diskmaskiner vid avkalkning.

pH-värde
ca 7 i koncentrat

Artikelnummer
167061 Damty Skumdämpare 1liter 10 st/krt

Rostex | Rostlösare 
Självverkande specialprodukt som löser mycket 
svåra beläggningar av rost, ärg, cement, murbruk 
och betongrester på stål, rostfritt och sanitetsporslin. 
Ska betraktas som ett återställningsmedel. Kan även 
användas i avrostningsbad.

pH-värde
ca 0,5 i konc.
ca 1,8 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
162961 Rostex Rostlösare 1,4 kg 10 st/krt

Bio | Lukt-/Urinoarstenar  
Placeras i urinoarer. Rengör, desinfi cerar, eliminerar 
dålig lukt och ger en frisk doft under lång tid. 
Förhindrar uppkomsten av kalk- och urinavlagringar.

Artikelnummer
410542  Bio Urionarsten ca 30 st, 1 kg burk  12 st/krt 
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Hygienprodukter

Clean | Flytande tvål
Avsedd för handhygien samt som dusch- och badtvål. 
Skonsam mot huden, ej uttorkande (innehåller glycerin), 
har en konsistens som gör att den passar till de 
fl esta tvålautomater.

pH-värde
ca 7,3 i koncentrat

Artikelnummer
131833 Clean Flytande tvål 5 liter 3 st/krt

Pride | Kroppsschampo/Tvålcreme  
Avsedd för handhygien samt speciellt lämplig som 
dusch- och badtvål. Mjuk och behaglig helkropps-
tvål. Skonsam mot huden, har en konsistens som gör 
att den passar till de fl esta tvålautomater, lämnar inga 
beläggningar efter sig och är därför lätt att skölja bort.

pH-värde
ca 7 i koncentrat

Artikelnummer
161533 Pride Flytande tvål 5 liter 3 st/kart   

Giporen| Handrengöringscreme  
Avsedd för rengöring av hårt nedsmutsade händer 
för att lösa olja, sot, fett, underredsmassa, trycksvärta, 
kåda och smuts. Ingående komponenter har valts 
med största omsorg för att få maximal rengörings-
förmåga med minimal uttorkning av huden. 
Innehåller hudvårdande medel, behaglig doft.

pH-värde
ca 9 i koncentrat

Artikelnummer
161932 Giporen Handrent 2,5 liter fl aska 6 st/krt

Dispenser med väggfäste 
Portioneringsdispenser för montering på 2,5 lit 
plastbehållare med Giporen handrengöringscreme.
Väggfäste med kedja för upphängning av 2,5 lit 
plastbehållare med Giporen - handrengörings-
creme, förkromat.

Artikelnummer
560651 Dispenser till Giporen 2,5 lit 1 st/förp
560650 Väggfäste m. kedja till Giporen 2,5 lit 1 st/förp

Tvålautomater
1. Tvålautomat GIPECO. En praktisk dispenser för 
kontorstoaletter och liknande. Behållare i plast. Tålig 
pump av plast. Förkromad hållare med väggfäste. 
Rymmer 0,6 lit. 

2. Tvålautomat EXKLUSIV. En elegant tvålautomat 
som passar på de fl esta ställen. Tillverkad i högkvalitativ 
ABS-plast. Robust pump som ger rätt dosering. 
Lätt att fylla på. Låsbar. Rymmer 0,8 lit.

Artikelnummer
460674 Tvålautomat GIPECO 0,6 lit 1 st/förp
460671 Tvålautomat EXCLUSIV 1 st/förp
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Hemligheten bakom QVASARs™ extrema prestanda ligger i 
materialet Nitroboron™ som ger rondellen egenskaper som 
är svåra att mäta sig med. Mycket lång livslängd, effektiv 
rengöring och höga glansvärden redan vid fem överfarter 
är några av fördelarna. Detta leder naturligtvis i sin tur till 
en hög produktivitet och en god totalekonomi.

QVASAR™ har en öppen och unik konstruktion och ger 
därför en effektivare rengöring och ett bättre genomfl öde 
vid skurning. Livslängden är också mycket lång eftersom 
QVASAR™ har en hård och styv materialkomposition. 
QVASAR™ kan användas torr eller fuktig, med eller utan 
rengöringsmedel på de fl esta golvtyper såsom plast, 
linoleum, klinker, terrazzo och betong.

QVASAR™ är en helt ny typ av 
golvvårdsrondell som kommer 
göra dina golv både vackrare 
och renare än någonsin

QVASAR™ är de enda rondellerna i 
världen som innehåller Nitroboron™ 
– ett ämne som kan repa en diamant. 
Nitroboron™ bygger på ett patent-
skyddat material som innehåller 
superslipande kristaller, avsedda att 
fungera i extremt krävande industriella 
applikationer, där det krävs att 
slipningen ger optimal prestanda.

• Nitroboron™ är en kristall och ett 
av de hårdaste kända materialen, 
tillsammans med olika former av 
diamant och bornitrid. 

• Nitroboron™ används som slip- 
och polermedel i tillämpningar 
som kräver optimal prestanda.

• Nitroboron™ skapas genom 
upphettning av kväve (på engelska 
nitrogen) och bor (engelska boron) 
vid temperaturer högre än 1700° C 
under mycket högt tryck.

rengöringsmedel på de fl esta golvtyper såsom plast, 
linoleum, klinker, terrazzo och betong.
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10”

12”

11”

Rondell   Artikel-
Fabrikat/Färg/Storlek nummer

QVASAR - Long-life Grön 4” 520204
QVASAR - Long-life Gul 4” 520205
QVASAR - Long-life Blå 4” 520206
QVASAR - Long-life Röd 4” 520207*

QVASAR - Long-life Grön 5” 520208
QVASAR - Long-life Gul 5” 520209
QVASAR - Long-life Blå 5” 520210
QVASAR - Long-life Röd 5” 520211*

QVASAR - Long-life Grön 6” 520212
QVASAR - Long-life Gul 6” 520213
QVASAR - Long-life Blå 6” 520214
QVASAR - Long-life Röd 6” 520215*

QVASAR - Long-life Grön 7” 520216
QVASAR - Long-life Gul 7” 520217
QVASAR - Long-life Blå 7” 520218
QVASAR - Long-life Röd 7” 520219*

QVASAR - Long-life Grön 8” 520220
QVASAR - Long-life Gul 8” 520221
QVASAR - Long-life Blå 8” 520222
QVASAR - Long-life Röd 8” 520223*

QVASAR - Long-life Grön 9” 520224
QVASAR - Long-life Gul 9” 520225
QVASAR - Long-life Blå 9” 520226
QVASAR - Long-life Röd 9” 520227*
 
QVASAR - Long-life Grön 10” 520228
QVASAR - Long-life Gul 10” 520229
QVASAR - Long-life Blå 10” 520230
QVASAR - Long-life Röd 10” 520231*
 
QVASAR - Long-life Grön 11” 520232
QVASAR - Long-life Gul 11” 520233
QVASAR - Long-life Blå 11” 520234
QVASAR - Long-life Röd 11” 520235*
 
QVASAR - Long-life Grön 12” 520236
QVASAR - Long-life Gul 12” 520237
QVASAR - Long-life Blå 12” 520238

QVASAR - Long-life Röd 12” 520239*

Rondell   Artikel-
Fabrikat/Färg/Storlek nummer

 
QVASAR - Long-life Grön 13” 520240
QVASAR - Long-life Gul 13” 520276
QVASAR - Long-life Blå 13” 520277
QVASAR - Long-life Röd 13” 520278
 
QVASAR - Long-life Grön 14” 520279
QVASAR - Long-life Gul 14” 520245
QVASAR - Long-life Blå 14” 520246
QVASAR - Long-life Röd 14” 520247
 
QVASAR - Long-life Grön 15” 520248
QVASAR - Long-life Gul 15” 520249
QVASAR - Long-life Blå 15” 520250
QVASAR - Long-life Röd 15” 520251

QVASAR - Long-life Grön 16” 520252
QVASAR - Long-life Gul 16” 520253
QVASAR - Long-life Blå 16” 520254
QVASAR - Long-life Röd 16” 520255
 
QVASAR - Long-life Grön 17” 520256
QVASAR - Long-life Gul 17” 520257
QVASAR - Long-life Blå 17” 520258
QVASAR - Long-life Röd 17” 520259
 
QVASAR - Long-life Grön 18” 520260
QVASAR - Long-life Gul 18” 520261
QVASAR - Long-life Blå 18” 520262
QVASAR - Long-life Röd 18” 520263
 
QVASAR - Long-life Grön 19” 520264
QVASAR - Long-life Gul 19” 520265
QVASAR - Long-life Blå 19” 520266
QVASAR - Long-life Röd 19” 520267
 
QVASAR - Long-life Grön 20” 520268
QVASAR - Long-life Gul 20” 520269
QVASAR - Long-life Blå 20” 520270
QVASAR - Long-life Röd 20” 520271
 
QVASAR - Long-life Grön 21” 520272
QVASAR - Long-life Gul 21” 520273
QVASAR - Long-life Blå 21” 520274
QVASAR - Long-life Röd 21” 520275

*fi nns endast som specialbeställning

4”

6”

8”

5”

7”

9”

16”

18”

14”

20”

17”

13”

19”

15”

21”

cleaning4Tough       cleaning3Renovation2Tough       renovation1 cleaning4Tough       cleaning3Renovation2Tough       renovation1 cleaning4Tough       cleaning3Renovation2Tough       renovation1 cleaning4Tough       cleaning3Renovation2Tough       renovation1

För kraftig ytrenovering 
på nya samt äldre och 
slitna golv.
Grittal: 500

För ytrenovering och 
effektiv djuprengöring av 
besvärliga fl äckar, repor 
och ojämnheter. Ger en 
ljusrefl ekterande yta  
Grittal: 1000

För polering och rengöring.
 Tar effektivt bort de fl esta 
fl äckar och orenheter. Ger 
en klart refl ekterande glans.
Grittal: 1500

För daglig rengöring. Tar 
bort normal smuts och 
orenheter. Ger högsta 
tänkbara glans och lyster.
Grittal: 3000
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Gipeco-Moppen har över 3400 korta öglor i 
olika storlekar som effektivt tar upp smuts och 
håller smutsen kvar i moppen. De korta tvinnade 
öglorna gör dessutom moppen mycket slitstark.

Kardborrvelour av hög kvalité, är ur 
hållbarhetssynpunkt anpassad för den 
typ av kardborrskenor med säkerhets-
hakar som fi nns på Gipeco-Moppstativ.

300x

Ytterfrans av 
tvinnade öglor, 
vilket innebär - 
ingen noppning.

En unik sammansättning av korta 
tvinnade öglor i olika storlekar 
av bomull och syntet sydda på 
baksidan av en kardborrvelour.

Ett tvättåligt och kodfärgat 
trampband av polyester. 
Moppen går mycket lätt 
att lossa från stativet med 
hjälp av foten - hygieniskt. 

Gipeco-Moppen fi nns även i version 
med fi cka och smidig öljett-låsning. 
Lossas enkelt från stativet och hänger 
kvar i styrfi ckan vid sköljning/urpress-
ning tack vare öljett-låsningen.

Med kvalitet och genomtänkt 
funktion i alla detaljer
Gipeco-Moppen är en enormt slitstark fukt- och våtmopp 
för effektiv djuprengöring som passar alla städsystem. 
Den har en mycket hög materialkvalité där material-
kompositionen och den unika ögelkonstruktionen ger 
moppen en överlägsen smutsupptagning och fuktab-
sorption samt fördelar vätskan jämt över hela städytan. 
Den låga vikten och garnsammansättningen ger en låg 

friktion och snabb rengöring. Tvättkostnaden per mopp är 
också liten. Moppen är även utmärkt till polishutläggning.

KVALITETSGARANTI
Gipeco-Moppen har mycket lång livslängd – den klarar 
mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60 °C 
förutsatt att tvättråden följs.



27

Fukt- och våtmoppar     

Gipeco-Moppen | Grön
Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög 
materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i 
olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en 
överlägsen fuktabsorption och smutsupptagnings-
förmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. 
Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 
2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förut-
satt att tvättråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer
420154 Gipeco-Moppen 60 cm Grön, 
 vikt ca 90 g. 5 st/förp
420155 Gipeco-Moppen 40 cm Grön, 
 vikt ca 60 g.  5 st/förp
420156 Gipeco-Moppen 30 cm Grön, 
 vikt ca 45 g. 5 st/förp

Gipeco-Moppen | Vit  
Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög 
materialkvalité. Unik konstruktion med korta öglor i 
olika storlekar av bomull och syntet ger moppen en 
överlägsen fuktabsorption och smutsupptagnings-
förmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. 
Låg vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 
2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förut-
satt att tvättråden följs. Utmärkt till polishutläggning.

Artikelnummer
420152 Gipeco-Moppen 60 cm Vit, 
 vikt ca 90 g. 5 st/förp
420164 Gipeco-Moppen 40 cm Vit, 
 vikt ca 60 g. 5 st/förp
420195 Gipeco-Moppen 30 cm Vit, 
 vikt ca 45 g. 5 st/förp

Gipeco-Moppen | med ficka
Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete vid 
urpressning i mopp/svabbpress. Ovansidan med 
styrfi cka och öljett på kardborrvelour. Anpassad 
för Gipeco-Moppstativ art. 430380/60 cm och 
430385/40 cm. Moppen behöver inte lossas från 
stativet vid urpressning i mopp/svabbpress, 
hänger kvar i styrfi ckan tack vare öljett-låsningen. 
Övrig spec./funktion se Gipeco-Moppen. 

Artikelnummer
420150  Gipeco-Moppen med fi cka 60 cm, 
 vikt ca 95 g.  5 st/förp
420162  Gipeco-Moppen med fi cka 40 cm, 
 vikt ca 70 g.              5 st/förp

Gipeco-Trappmopp | kardborre  
Effektiv och slitstark fuktmopp för städning av trappor, 
trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket 
hög kvalité. Unik öglekonstruktion med mixade korta 
och långa öglor av bomull och syntet sydda på bak-
sidan av en kardborrvelour med öglad kort och lång 
ytterfrans. Denna unika konstruktion ger Gipeco-
Trappmopp en överlägsen fuktabsorption och smuts-
upptagningsförmåga. Fördelar vätskan jämt över hela 
städytan. Inga blöta eller helt torra partier. Låg vikt och 
mycket låg friktion. Lång livslängd. Öglorna släpper 
inget ludd från garnet. Låg tvätt- och moppkostnad. 

Artikelnummer
420320 Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste 
 50 cm, vikt ca 100 g. 5 st/förp

Gipeco-Trappmopp | med ficka
Trappmopp med fi ckor och kardborrfäste. Tack vare 
fi ckorna kan moppen enkelt monteras på t.ex. Swep- 
och Vileda stativ. Effektiv fuktmopp för städning av 
trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyresbostäder. 
Mycket hög kvalité. Unik ögelkonstruktion med mixade 
korta och långa öglor av bomull och syntet sydda på 
baksidan av en kardborrvelour ger Gipeco-Trappmopp 
en överlägsen fuktabsorption och smutsupptagnings-
förmåga. Fördelar vätskan jämt över hela städytan. Låg 
vikt och mycket låg friktion. Lång livslängd. Låg tvätt- 
och moppkostnad.

Artikelnummer
420330 Gipeco-Trappmopp med fi cka 
 50 cm, vikt ca 120 g. 5 st/förp
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En viktig komponent 
i Gipeco Triss System

Gipeco-Moppen är en viktig del av 
Triss, marknadens mest kompletta 
och beprövade städsystem. 
Gipeco Triss System är ett helhets-
koncept för städklart material som 
omfattar både metoder, maskiner, 
redskap och medel. Tillsammans 
säkerställer de städkvaliteten och 
optimerar avkastningen på dina 
städresurser.

Läs mer på www.gipeco.se



28

Fukt- och torrmoppar     

Feja-Moppen 
Fukt- och våtmopp, utmärkt som allroundmopp 
för hårt frekventerade områden. Halvlånga öglor 
av bomull och syntet sydda på baksidan av en 
kardborrvelour. God fuktabsorption och smuts-
upptagningsförmåga. Låg vikt och låg friktion.

Artikelnummer
420310 Feja-Moppen 60 cm, vikt ca 95 g. 5 st/förp

Miljö-Moppen  
Fukt- och torrmopp för ytrengöring/dammupptag-
ning. Avsedd att prepareras/impregneras med 
Dusty dammbindande rengöringsemulsion. Den 
specifi ka garnsammansättningen och den unika 
konstruktionen ger en extremt god partikel- och 
fuktabsorption vid preparering/impregnering med 
Dusty. Kardborrfäste. Låg vikt och låg friktion. 
Klarar mer än 1500 användningar och tvättar vid 
tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.

Artikelnummer
420181 Miljö-Moppen 40 cm, vikt ca 70 g. 5 st/förp
420180 Miljö-Moppen 60 cm, vikt ca 100 g. 5 st/förp
420183 Miljö-Moppen 90 cm, vikt ca 150 g. 5 st/förp

Gipeco-Kombimopp
Torrmopp/fl ergångsmopp. Kan användas både torr 
och lätt infuktad. Specialbehandlad polyester som 
avlägsnar damm och fi n sand men även större 
smutspartiklar. Låg friktion. Kardborrfäste.

Artikelnummer
420179 Kombimopp, 90 cm, vikt ca 130 g. 5 st/förp

Micro-Moppen 
Microfi bermopp med mycket hög kvalité. 
Kombimopp avsedd för torr- och fuktmoppning. 
Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fuktmoppning 
fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion 
och vikt. Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än 
andra microfi bermoppar. Klarar mer än 700 använd-
ningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att 
tvättråden följs.

Artikelnummer
*  Micro-Moppen 30 cm  5 st/förp
420219   Micro-Moppen 40 cm, vikt ca 90 g. 5 st/förp
*  Micro-Moppen 60 cm 5 st/förp

* Lanseras under 2015

Microlett-Moppen  
Microfi bermopp med mycket hög kvalité. 
Kombimopp avsedd för torr- och fuktmoppning. 
Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fuktmoppning 
fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion 
och vikt. Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än 
andra microfi bermoppar. Klarar mer än 700 använd-
ningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att 
tvättråden följs. Vikt: 30 cm ca 55 g, 60 cm ca 105 g.

Artikelnummer
420217 Microlett-Moppen 30 cm 5 st/förp 
420210 Microlett-Moppen 60 cm 5 st/förp

Elementmopp/moppstativ  
Elementmopp av polyesterfi ber. För damning och 
rengöring bakom element, på golvlister, lampor och 
rör, ovanpå skåp. Användes torr. 
Stativet är utfört i fl at skumplastprofi l som förstärkts med 
böjbar tråd. Kan vikas runt t.ex. ett rör och därefter 
återta sin ursprungsform. Handtaget är även utformat 
för att kunna monteras på förlängningsskaft. Används 
tillsammans med elementmopp 420159. Vikt 125 g.

Artikelnummer
20159 Elementmopp 50 cm, vikt ca 45 g. 5 st/förp
430408 Elementmoppstativ 50 cm 1st/förp
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Mikrolett | Rengöringsduk
Microfi berduk för allmän rengöring av hårda ytor. 
Används torr eller fuktig. Låg friktion. Maskintvätt-
bar, tål 95°C. Stl. 30x38 cm.

Artikelnummer
410140   Microlett-Microfi berduk Vit 10 st/förp
410142   Microlett-Microfi berduk Grön 10 st/förp    

Flush | Allrengöringsduk
Allrengöringsduk av bomull/syntet ”non-woven”. 
Högsta kvalitet med hög absorptionsförmåga och 
lång livslängd. Maskintvättbar, tål 95°C. Är mjuk 
och smidig även efter tvätt. Särskilt lämplig som 
städklar duk. Storlek 38x40 cm.

Artikelnummer
410120   FLUSH Allrengöringsduk blå + grön + röd
410121 FLUSH Allrengöringsduk blå     100-pack
410124   FLUSH Allrengöringsduk grön   100-pack
410122 FLUSH Allrengöringsduk röd     100-pack

Gipeco Städduk | Microfiberduk
Microfi berduk med hög uppsugningsförmåga för 
allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller 
fuktig. Stickade microfi beröglor av högsta kvalitet. 
Maskintvättbar, tål 95°C. Särskilt lämplig som 
städklar duk. Lång livslängd – klarar mer än 500 
användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt 
att tvättråden följs. Storlek 33x33 cm.

Artikelnummer
410160  Gipeco Städduk, blå 10 st/förp
410161 Gipeco Städduk, grön 10 st/förp
410162 Gipeco Städduk, röd 10 st/förp

Städdukar
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Ergonomiskt 
utformade
redskap för 
alla typer av 
städning

Låg vikt, hållbara material med fokus på 

ergonomi och arbetsmiljö för professio-

nella användare är kännetecknen för alla 

Gipecos städredskap. Eftersom alla individer 

är olika och har olika kroppsliga förutsätt-

ningar är städredskapen från Gipeco 

utvecklade med många inställningsmöjlig-

heter och maximal fl exibilitet. Du får jobbet 

gjort med högsta effektivitet och lägsta 

bealstning på kropp och miljö - och det 

som är bra för den enskilda användaren 

är bra för hela städorganisationen!

Kardborrskenor med 
säkerhetshakar gör det 
snabbt och smidigt att 
ta på och av moppen.

Gipeco-Moppstativ fi nns i 
två varianter – för moppar 
med och utan fi cka.

Tillverkat i anodiserad aluminium 
för lägsta vikt och lång hållbarhet. 
Alla delar är utbytbara och fi nns 
som reservdelar.

Justerbart skaftled 
med hög precision 
och smart låsning 
med vingskruv ger 
enkel inställning för 

bästa ergonomi.

Stabil och lättåtkomlig 
fästpinne för Gipeco-
moppen med fi cka 
och öljett-låsning.



31

Moppstativ & Redskapsskaft

Gipeco-Trappmoppstativ 
Ett mycket lätt och smidigt moppstativ med vinklade 
hörn tillverkat i aluminium. Speciellt anpassad för 
användning med Gipeco-Trappmopp. Snabbfäste 
av kardborrtyp. Alla delar är utbytbara och fi nns 
som reservdelar.

Artikelnummer
430382 Gipeco-Trappmoppstativ 50 cm 1st/förp

Royal Redskapsskaft   
Teleskopiskt redskapsskaft. Steglös och enkel 
inställning mellan 95 och 175 cm, låsning med 
vingskruv. Lätt och greppvänlig Ø 27mm . 
Handtagsdel av riktad glasfi ber med ytskikt av 
fi beröverdrag i non-woven, känns varmt och 
behagligt att hålla i. För alla typer av redskap till 
städ och fönsterputs- samt målningsverktyg. 
Autoklaver- och dekontaminerbar.

Artikelnummer
430462 Royal redskapsskaft 20 st/förp   

Toppreglerat |  Teleskopiskt
Teleskopiskt redskapsskaft. Toppreglering och 
låsning med knapp, för steglös inställning mellan 
105 och 175 cm. Underlättar trappstädningsarbete 
vid byte mellan städning av trapplan och trappsteg. 
Greppvänligt Ø 33 mm. Handtagsdel av plast, 
känns varmt och behagligt att hålla i.

Artikelnummer
430463 Toppreglerat-teleskopiskt   6 st/förpk

Mellankoppling 
för Gipeco-Moppstativ 60 cm 
För att sammankoppla två Gipeco-Moppstativ 60 cm 
till ett dubbelstativ. Sammanfogar stativen i en vinkel 
så att smutsen enkelt och säkert samlas upp och 
transporteras. Stativleden är justerbar och ger 
möjlighet att enkelt vrida undan stativet vid trånga 
passager utan att lyfta mopparna. Skaftkoppling 
och sammanfogning med snäppfäste. Vikt 350 g.

Artikelnummer
430395 För Gipeco-Moppstativ 60cm 1 st/förp

Gipeco-Moppstativ 
 
Ett lätt moppstativ med vinklade hörn och justerbar 
skaftled som gör att moppningen kan utföras på ett 
ergonomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning 
med en justerskruv så att stativet lätt kan ställas in 
för olika typer av städning passande alla städmetoder. 
Snabbfäste av kardborrtyp med säkerhetshakar på 
skenor som gör att det går snabbt att få moppgarnet 
på och av stativet, utan att man behöver ta i moppen 
med handen – en extra fördel vid arbete i miljöer med 
infektionsrisk. Passar till de fl esta aluminiumskaft.

Artikelnummer
430390 Gipeco-Moppstativ 25 cm 1st/fpk
430386 Gipeco-Moppstativ 40 cm 1st/fpk
430381 Gipeco-Moppstativ 60 cm 1st/fpk
430379 Gipeco-Moppstativ 90 cm 1st/fpk

Gipeco-Moppstativ 
för mopp med ficka
Moppstativ anpassat för Gipeco-Moppen med fi cka. 
För städarbete vid urpressning av moppgarn i mopp/ 
svabbpress. Moppen behöver inte lossas från stativet 
vid urpressning. Låg vikt, vinklade hörn och justerbar 
skaftled gör att moppningen kan utföras på ett ergo-
nomiskt riktigt sätt. Skaftleden har en unik låsning 
med justerskruv så att stativet lätt kan ställas in för 
olika typer av städning. Snabbfäste av kardborrtyp 
med säkerhetshakar på skenor som gör att det går 
snabbt att få moppgarnet på och av stativet, utan 
att man behöver ta i moppen med handen. 

Artikelnummer
430380 60 cm för mopp med fi cka 1 st/förp
430385 40 cm för mopp med fi cka 1 st/förp
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Reservdelar, Tillbehör, Övrigt

Reservdelar till Moppstativ
Gipeco-Moppstativ kan repareras allt efter förslitning. 
Alla detaljer är utbytbara och fi nns som reservdel. 
Kardborrsatserna innehåller två kardborrskenor 
och två ändskydd.

Artikelnummer
490120 Kardborrsats till art. 430380 10 st/förp
490121 Kardborrsats till art. 430385    10 st/förp
490122 Kardborrsats till art. 430390 10 st/förp
490123 Kardborrsats till art. 430381 10 st/förp
490125 Kardborrsats till art. 430386 10 st/förp
490126 Kardborrsats till art. 430379 10 st/förp 
490124  Kardborrskena, bred till art. 
 430380, 430381 1 st/förp
490300 Moppstativled, komplett  1 st/förp

Evaco Läns-/Ejectorpump   
Gör slut på tunga lyft av hinkar. Självsugande ejektor-
pump med backventil. Tömmer smutsvatten och fyller 
på rent vatten snabbt och enkelt. Anslutes med snabb-
koppling på vattenkran. Ingen elanslutning behövs. 
Tar liten plats. Böjlig plastslang - inga rör som är i 
vägen. Evaco har en patenterad konstruktion som 
ger pumpen stor sugkraft – tömmer 15 liter vatten 
på endast 30 sekunder. Konstruktionen gör även 
att det förbrukas endast ca 6 liter vatten till tömning 
av 15 liter. Detta gör Evaco helt överlägsen övriga 
länspumpar. Patent 461347.

Artikelnummer
430370 Evaco Länspump/Ejektorpump 1 st/förp

Hängare för skaft | Ø26 mm
Hängare för Redskapsskaft gör det möjligt att fästa 
redskapsskaft på olika städvagnar/korgar. Hängaren 
passar på ROYAL skaft eller liknande med en 
diameter på 26 mm.

Artikelnummer
530460 Hängare för skaft Ø26 mm 1st/förp

Sprayflaska | Tryckspruta
Sprayfl aska i plast med pump av hög kvalitet och ställ-
bart munstycke. Greppvänlig. Rymd: 0,6 lit. Graderad.
Tryckspruta i slagtålig plast med sprutkontroll för både 
punkt- och kontinuerlig besprutning. För alla kemikalier 
som är blandbara med vatten. Reglerbar strålbild.

Artikelnummer
430616 Sprayfl aska 0,6 lit 1 st/förp
430614 Tryckspruta 1 lit  1 st/förp

Doseringsutrustning   
1. Doserare för montage på 5 liters dunk 
2. Dunkhållare för 5 lit dunk, väggmontage 
3. Portiomat för 5 lit dunk
4. Doseringspump 1 lit
5. Doseringspump 0,6 lit

Artikelnummer
560631 Doserare för 5 liters dunk 1 st/förp
560632 Dunkhållare för 5 liters dunk 1 st/förp
560637 Doseringspump Portiomat 1 st/förp
460640 Doseringspump för 1 lit fl aska 1 st/förp
460638 Doseringspump för 0,6 lit fl aska 1 st/förp

Sopset | Kapsylöppnare
Sopset – komplett med sopborste och sopskyffel i plåt.
Kapsylöppnare – praktiskt hjälpmedel för att med ett 
enkelt handgrepp öppna 10 liters kemikaliedunkar 
från Gipeco. Levereras styckvis.

Artikelnummer
500575 Sopborste och sopskyffel, plåt 1 st/förp
560633 Kapsylöppnare 10 liters dunk   1 st/förp

1
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Städeffektivitet 
på fyra hjul
Gipecos städvagnar är fl exibla, ergonomiska och 

hållbara arbetshästar. De stora anpassningsmöjlig-

heterna gör att du kan bygga dem för att optimalt 

passa dina städmetoder – urvalet av smarta och 

funktionella tillbehör är stort! 

Precis som med våra andra städredskap lägger vi 

stor vikt vid god ergonomi för att skapa en god 

arbetsmiljö och förebygga arbetsskador. Det gör vi 

t.ex. genom reglerbara handtag och genomtänkta 

placeringar av vagnarnas olika funktioner för att 

undvika onödigt tungt och repetitivt arbete. Att 

tidningen Arbetet utsåg Gipresso till testvinnare i 

deras stora svabbvagnstest ser vi som ett kvitto 

på att våra ansträngningar ger resultat.

Säckhållare för 
en 125 lit. säck 
eller två 60 lit.

Stabil, pulverlackerad 
stålrörskonstruktion.

Flexibel med plats 
för många trådkor-
gar i olika storlekar.

Hållare för moppstativ 
och moppstativskaft.

Hållare för 
moppsäckar.

Hållare för 
moppstativ.

Mycket lättkörd, 
kullagrade länkhjul, 
Ø125 mm.

Reglerbart körhand-
tag i höjd och längd 
för bästa ergonomi.

Hållare för 
mopplåda 30 cm.

Hållare för 
sopskyffel.
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Städvagnar

Rollo | Basmodul
Flexibel städvagn i modulutförande för tidsbesparande 
städning. Använd den som systemstädvagn för 
transport av städklart material eller som traditionell 
städvagn. Bygg den exakt efter dina behov. Vad du 
än väljer har Gipeco tillbehören. Stabil, pulverlackerad 
stålrörskonstruktion. Reglerbart körhandtag i höjd 
och längd. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 
125 mm. Säckhållare för en 125 lit. säck eller två 60 lit. 
L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm. Vikt 10,7 kg.

Artikelnummer
430050  Basmodul 1 st/förp

Rollo | Systemstädvagn
Rollo konfi gurerad som systemstädvagn. Består av: 
Rollo Basmodul, mopplåda 60 cm, med lock och 
mellanvägg, 1 st moppsäck grön, 2 st 10 liters 
plasthinkar med ledat lock, 1 st trådkorg extra stor, 
1 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg liten. 
L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer
900060 Rollo Systemstädvagn 1 st/förp

Rollo | Traditionell Städvagn
Rollo konfi gurerad som traditionell städvagn. 
Består av: Rollo Basmodul, 1 st trådkorg mellan, 1 
st trådkorg extra stor,  1 st trådkorg liten1 st påshål-
lare, 1 st plasthink 9,5 lit röd
L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer
900070 Rollo Trad. städvagn, komplett 1 st/förp

Rollo | Trappstädvagn
Rollo konfi gurerad som trapp-/fastighetsstädvagn. 
Består av: Rollo basmodul, transporthjulskit inkl 2 
hjul, 1 st moppsäck grön, 1 st moppsäck blå, 1 st 
10 liters plasthink med ledat lock, 1 st mopplåda 
60 cm med lock och mellanvägg, 1 st trådkorg 
stor, 1 st trådkorg mellan, 1 st sopskyffelhållare
L 1150 mm, B 570 mm, H 1070 mm. Vikt 12 kg.

Artikelnummer
900090 Rollo Trappstädvagn, komplett 1 st/förp

Gipresso kombi | Basmodul
Ministädvagn för arbete på mindre städområden. 
Lämplig vid golvrengöring kombinerad med inrednings-
städning. Säckhållare för 125 lit. säck. Fotmanövrerad 
press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl mopp- 
som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fot-
manövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid urpress-
ning och belastningsskador på arm, skuldra och 
knäled undvikas. Stabil, pulverlackerad stålrörskon-
struktion. Mycket lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. 
L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm. Vikt 13,5 kg.

Artikelnummer
430200 Gipresso Kombi, basmodul 1 st/förp

Gipresso kombi | Komplett
Komplett utrustad ministädvagn. Består av: 
Gipresso Kombi Ministädvagn, basmodul, 1 st 
trådkorg (mellan), 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 lit,  
1 st plasthink 28 lit. L 950 mm, B 580 mm, H 940 mm.

Artikelnummer
900200 Gipresso Kombi, komplett 1 st/förp
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Städvagnar & städvagnstillbehör

Mopplådor
Artikelnummer
430040 Mopplåda 30 cm 1 st/förp
430060 Mopplåda 60 cm 
 med lock och mellanvägg 1 st/förp
430062 Lock till Mopplåda 430060, 
 transparent 1 st/förp
430070 Transportkorg för 
 mopplåda 60 cm 1 st/förp

Gipresso | Basmodul
Ergonomiskt utformad städvagn lämplig vid golv-
rengöring, ger en riktig arbetsställning vid urpressning 
av garner. Fotmanövrerad press, som enkelt och 
effektivt pressar ur såväl moppgarn som svabbgarn. 
Med den unikt konstruerade fotmanövreringen kan 
kroppsvikten utnyttjas vid urpressning och belast-
ningsskador på arm, skuldra och knäled undvikas. 
Stabil, pulverlackerad stålrörskonstruktion. Mycket 
lättkörd, kullagrade länkhjul Ø 100 mm. L 750 mm, 
B 460 mm, H 950 mm. Vikt 12,5 kg.

Artikelnummer
430330 Gipresso Moppressvagn, basmodul 1 st/förp

Gipresso | Komplett
Gipresso komplett. Består av: Gipresso Moppress-
vagn, basmodul, 1 st hinkstativ, 1 st plasthink 8 
liter, 1 st plasthink 28 liter, 1 st trådkorg (liten) 
L 750 mm, B 460 mm, H 950 mm. 

Artikelnummer
900330 Gipresso Moppressvagn kompl. 1 st/förp

Trådkorgar | Till städvagnar

Artikelnummer
430101 Trådkorg stor  1 st/förp
 L 500 mm. B 250 mm. H 175 mm 
430201 Trådkorg mellan 1 st/förp
 L 435 mm. B 250 mm. H 165 mm 
430325 Trådkorg extra stor 1 st/förp 
 L 530 mm. B 270 mm. H 250 mm 
430346 Trådkorg liten  1 st/förp
 L 400 mm. B 130 mm. H 100 mm 

Hinkar
Artikelnummer
430057 Plasthink ledat lock 10 lit grön 1 st/förp
430336 Plasthink 8 lit röd passar till 
 hinkstativ 1 st/förp
430340 Plasthink 28 lit grön 1 st/förp
530067 Plasthink 15 lit röd till 
 handpress 430066 1 st/förp
530202 Plasthink 9,5 lit, röd 1 st/förp
530204 Plasthink 9,5 lit, blå 1 st/förp

Mopplådsställ | Med hjul 
För ergonomisk hantering och packning samt 
förvaring av tvättade och impregnerade moppar vid 
urplockning från tvättmaskin. Avsedd för mopplåda 
430060. Mopplådsstället rymmer 4 st mopplådor. 
Tillverkat i lackerat stålrör. 4 st länkhjul, diameter 75 
mm, varav 2 hjul med broms. L 940 mm. B 380 
mm. H 1100 mm. Vikt 12,3 kg.

Artikelnummer
430080 Gipeco-Mopplådsställ m hjul 1 st/förp



37

Städvagnstillbehör

Tillbehör städvagnar   
1. Hinkstativ med möjlighet till 2 hinkar art.nr. 

530067 samt hållare för 2 st 1 liters fl askor. 
Lätt att montera - inga verktyg behövs.

2. Påshållare för insatspåsar till papperskorgar.
    L 340 mm. B 115 mm. H 100 mm.
3. Hållare för mopplåda 30 cm, avsett för 

mopplåda 430040. Passar till Rollo.

Artikelnummer
430335 Hinkstativ                      1 st/förp
430303 Påshållare 1 st/förp
430043 Hållare för mopplåda  1 st/förp

Transporthjul | Gipresso
För montering på Gipresso /Gipresso Kombi.
Hjuldiameter 400 mm.

Artikelnummer
430328 Transporthjul 400 mm  1 st/förp
 med axel, passar till Gipresso 
 och Gipresso Kombi 

Transporthjul | Rollo
Transporthjulskit med 2 st hjul Ø400mm samt 2 st 
länkhjul Ø150mm. De stora hjulen gör att vagnen 
rullar lätt även på ojämna underlag. B 570 (mm).

Artikelnummer
430045 Transporthjulskit  1 st/förp
 inkl 2 st hjul 400mm,
 2 st länkhjul 150mm

Redskapshållare
Redskapshållare komplett med fäste för rör Ø19 mm. 
430514 Passar till skaftdiameter 15–20 mm.
430515 Passar till skaftdiameter 20–30 mm.

Artikelnummer
430514   Redskapshållare 15-20 mm 1 st/förp 
430515  Redskapshållare 20-30 mm  1 st/förp 

Plastbehållare | WC-borste
Plastbehållare med lock för WC-borste. Kan hängas 
på tex trådkorg. H 24 cm. B 21 cm. Volym 3 lit.

Artikelnummer
430304 Plastbehållare med lock 1 st/förp

Moppsäck | Blå, grön och röd
Moppsäckar för säker förvaring av smutsiga 
städtextilier. H 700 mm. B 520 mm.

Artikelnummer
430054 Moppsäck grön 1 st/förp
430055 Moppsäck blå 1 st/förp
430056 Moppsäck röd 1 st/förp

1
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Key Account Manager
Magnus Lind
Mobil: 0703-88 42 24
E-post: magnus.lind@gipeco.se

Key Account Manager
Johan Mandelholm
Mobil: 0706-64 28 21
E-post: johan.mandelholm@gipeco.se

Key Account Manager / Golvvårdsspecialist
Jonas Dahlin 
Mobil: 0705-36 24 00
E-post: jonas.dahlin@gipeco.se

Key Account Manager/Export
Hans Svensson
Mobil: 0705-13 79 43
E-post: hans.svensson@gipeco.se

Key Account Manager
Bettan Söderberg
Mobil: 0706-61 09 09
E-post: bettan.soderberg@gipeco.se 

Kontaktinformation

På vår hemsida hittar du alltid 
komplett information om samt-
liga produkter, behandlings- och 
säkerhetsdatablad. Där hittar du 
även våra återförsäljare.

www.gipeco.se

Försäljningschef
Daniel Husberg
Mobil: 0705-18 19 67
E-post: daniel.husberg@gipeco.se

VD
Leif Carlsson
Telefon: 036-18 19 15
E-post: leif.carlsson@gipeco.se

Marknadschef
Christofer Ohlsson
Mobil: 0708-88 34 04
E-post: christofer.ohlsson@gipeco.se

Key Account Manager / System- och Metodutveckling
Thomas Svennerstam
Mobil: 0705-86 71 24
E-post: thomas.svennerstam@gipeco.se
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Kontakta 
oss på 
Gipeco

Som kund till Gipeco har du alltid nära till oss. Våra kunniga säljare kan med kort varsel 

förse dig med service, support och utbildning. De hjälper dig gärna att skapa en effektiv 

och välmående serviceorganisation. Vi arbetar med utvalda återförsäljare i hela Sverige. 

Tillsammans kan vi upprätta en smart och genomtänkt materialstandard åt dig. 

Saknar du avtalspris på Gipecos produkter? Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!

En lönsam affär
Ett fördjupat samarbete med Gipeco 
ska alltid ge en förbättrad städekonomi 
och ett resultat att vara stolt över. 
Vi utvecklar städsystem som ger låg 
materialförbrukning, ofta några gram 
städmedel per kvadratmeter och år, 
räknat som torrsubstans. Eftersom 
90 procent av den totala städkostnaden 
utgörs av löner och administration 
fokuserar vi på att minska städtiden 
och göra städningen enklare. I många 
fall minskar våra kunder sina städkost-
nader med 30 procent eller mer genom 
att övergå till våra system och produkter.
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Vi på Gipeco är inte som alla andra. Vi tänker och fun-

derar nämligen på städning. Hela tiden. Hur kan vi hjälpa 

dig att kostnadseffektivisera din städning? Och se till att 

resultatet blir rent – riktigt rent? Lösningen på dessa frågor 

är kärnan i vår verksamhet. Därför driver vi forskningsprojekt 

för att se till att våra produkter ska bli ännu effektivare och 

ännu mer skonsamma mot miljön. Vi bedriver konstant 

produktutveckling för att förbättra arbetsmiljö och ergonomi 

hos er. Vi utvecklar och förfinar städmetoder som sparar 

tid och pengar – för att din organisation ska fungera så 

effektivt som möjligt.

Snart 50 år av tänkande har givit oss en imponerande kunskaps-

bank. Kontakta oss så delar vi gärna med oss av den  

kunskapen. Du hittar oss enklast på www.gipeco.se
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Med städning i 
tankarna. Alltid.

www.gipeco.se  |  036-18 19 00


