
Gipeco-Moppen  

MED FICKA

Artikelnummer 

420162  Gipeco-Moppen med ficka 40 cm, vikt ca 70 g

420150  Gipeco-Moppen med ficka 60 cm, vikt ca 95 g

Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete vid  

sköljning-urpressning i mopp-/svabbpress. Ovan-

sidan med styrficka och öljett på kardborrvelour. 

Anpassad för Gipeco-Moppstativ. Moppen 

behöver inte lossas från stativet vid sköljning-

urpressning i mopp-/svabbpress, hänger kvar 

i styrfickan tack vare öljett-låsningen. Effektiv och 

slitstark mopp av mycket hög materialkvalité. 

Den unika konstruktionen ger moppen en 

överlägsen fuktabsorption och smutsupptag-

ning. Fördelar vätskan jämt över hela städytan.
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Fukt- och våtmopp anpassad för städarbete  

vid sköljning-urpressning i mopp-/svabbpress.  

Ovansidan med styrficka och öljett på kard- 

borrvelour. Anpassad för Gipeco-Moppstativ 

art. 430380/60 och 430385/40. Moppen  

behöver inte lossas från stativet vid sköljning- 

urpressning i mopp-/svabbpress. Effektiv och 

slitstark mopp av mycket hög materialkvalité. 

En unik sammansättning av korta öglor i olika 

storlekar av bomull och syntet sydda på bak- 

sidan av en kardborrvelour med öglad ytter- 

frans. Den unika konstruktionen ger moppen en 

överlägsen smutsupptagning och god förmåga 

att bära vatten. Fördelar vätskan jämt över hela 

städytan. Den låga vikten och garnsammansätt- 

ningen ger en låg friktion och snabb rengöring. 

Är skonsam mot underlaget och ger inte upp- 

hov till någon skada på golvytan vid normal 

användning. Rengör effektivt även utan kemi- 

kalier. Tvättkostnaden per mopp är också liten. 

Tvättas separat i temperatur mellan 30–90°C. 

Ur miljösynpunkt, tvätta mellan 30–60°C.

KVALITETSGARANTI

Lång livslängd. Klarar mer än 2000 använd- 

ningar och tvättar vid tvätt i 60 °C förutsatt 

att tvättråden följs. Krymper < 6% vid tvätt.

ARTIKELNUMMER

420162 Gipeco-Moppen med ficka 40 cm, vikt ca 70 g 

420150 Gipeco-Moppen med ficka 60 cm, vikt ca 95 g

Smidig öljett-låsning
Lossas enkelt från stativet och hänger kvar  

i styrfickan vid sköljning-urpressning tack  

vare öljett-låsning. Specialutvecklad  

mopp för Gipeco Ministädvagn Gipresso 

med fotmanövrerad moppress.

Fokus på forskning
Att Gipecos städprodukter håller topp- 
klass är ingen slump. Produktutveckling för 
att ständigt förbättra funktion, ergonomi 
och ekonomi är den verkliga kärnan i vår  
verksamhet. Vi utforskar t.ex. golvvård 
på mikroskopnivå i samarbete med 
Vinnova, och det perfekta golvskyddet 
tillsammans med ledande golvtillverkare. 
Läs mer på www.gipeco.se
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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 

säkerhetshakar som finns på 
Gipeco-Moppstativ.

Lossas enkelt från stativet 
och hänger kvar i styrfickan 

vid sköljning-urpressning 
tack vare öljett-låsning.
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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 trampband 
av polyester. Moppen går 
mycket lätt att lossa från 
stativet med hjälp av foten 
- hygieniskt. 
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Uppfyller kraven för 
Nordisk Miljömärk-
ning, Svanen.
Licensnummer 
3083 0035


