
Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och 

högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar 

det en ny era för städarbetet. Med modernt process-

tänkande blev städning lika genomtänkt och rationellt 

som arbete inom t ex industrin varit länge. Städklart 

material och smart utrustning garanterade hög effek-

tivitet och bra ekonomi. Utprovade metoder och material 

säkerställde dessutom att resultatet höll högsta kvalitet. 

Tillsammans med våra användare har vi sedan dess 

fortsatt att utveckla och förfi na Triss-konceptet.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.



Idag är Gipeco Triss marknadens 

mest kompletta städsystem. 

Triss tar ett helhetsgrepp på 

städarbetet och lämnar inget 

åt slumpen. För den som väl 

provat Triss är det lätt att räkna 

bort andra alternativ – och lätt 

att räkna hem ekonomin.

Städsystemet 
att räkna med

• Högre avverkningsgrad

• Lägre åtgång av kem och förbrukningsmaterial

• Lägre sjukfrånvaro

• Mindre behov av golvvård och storstädning

• Mindre felhanteringskostnader

• Högteknologiska städtextilier

• Hygieniskt rent städmaterial

• Genomtänkta systemkomponenter

• Förenklat arbete med högre precision

• Support och kvalitetssäkring
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Triss Systemtjänster
- rätt support, rätt resultat
Vill du skapa en effektiv serviceorga-

nisation där personalen mår bra?  

Det vill vi också, faktum är att just det 

är kärnan i vår affärsidé. Därför har vi 

utvecklat Gipservice™, genomtänkta 

tjänster som säkerställer att de städ- 

system du köper av oss verkligen 

sänker dina kostnader och leder till 

högre städkvalitet. Med över 20 års 

erfarenhet som underlag ser vi till att 

det blir rätt hela vägen för er.

Vi börjar med att tillsammans gå 

igenom behov och förutsättningar. 

Därefter gör vi en analys och tar fram 

ett förslag på lösning. Vi anpassar 

program för tvätt och impregnering 

och du får konkreta råd och tips om 

material och metoder för att uppnå 

ett optimalt städresultat.

 Innan driftsstart går vi igenom 

utvalda program och metoder och 

utbildar din personal. Och vi åter- 

kommer när ni kommit igång med 

städarbetet och gör besiktningar 

som säkerställer kvalitet och funktion 

även på sikt. Det gör att du får ut så 

mycket som möjligt av din satsning 

på systemstädning med Triss.

Vår införande- och uppföljningsprocess 

är en genomarbetad och väl beprövad 

steg-för-steg metod. 

Den är baserad på lång erfarenhet 

och täcker in även mer ovanliga behov 

och förutsättningar. För besiktningarna 

finns detaljerade checklistor, mätinstru- 

ment med gränsvärden och andra 

konkreta hjälpmedel som säkerställer 

att allt blir rätt.

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



Vill du ha bästa tänkbara effektivitet, god städekonomi och högsta 

arbetsergonomi så är Gipeco Triss lösningen för dig. Du får inte bara 

ett antal komponenter med förstklassiga egenskaper var för sig. De är 

dessutom utvecklade tillsammans så att egenskaperna harmonierar 

och gör helheten större än summan av delarna. Impregneringspro-

grammen i Triss är utvecklade specifikt för din tvätt- och doserings- 

utrustning. I en noggrant utprovad process doseras exakt rätt mängd 

medel för den speciella fibersammansättningen i våra moppar. 

Doseringen är dessutom avpassad exakt efter ditt golvs behov enligt 

den behovsinventering vi hjälpt dig att ta fram. Därför uppnås ett 

perfekt resultat utan onödig kemåtgång, med optimal livslängd på 

förbrukningsmaterial och med precis den behandling ditt golv behöver.

Triss Systemkomponenter
- högklassiga delar i samverkan

TVäTTprogram och TVäTTmedel för hygienisk och ren TVäTT

Våra tvättprogram är utvecklade och testade för att städprocessen ska börja 
på rätt sätt – med helt rena textilier. Programmen säkerställer att tvätt- 
processen är avpassad efter de textilier och medel du använder, efter den 
nedsmutsning dina lokaler skapar och tvättar helt rent utan onödig åtgång 
av vare sig tvättmedel eller vatten. Lika viktigt för ekonomin som ekologin.

högTeknologiska sTädTexTilier

Funktionen i Triss-systemets olika städmetoder bygger i hög 
grad på användning av högteknologiska textilier. Effekten 
uppnås av en noggrant utprovad fibersammanssättning 
och duk-/moppkonstruktion, vars mekaniska egenskaper 
samverkar med medlens kemiska sammansättning. 
Tillsammans åstadkommer kombinationen maximal effekt 
med minimal åtgång av förbrukningsmedel.

ergonomiskT anpassade arbeTsredskap

Triss-systemets olika metoder och komponenter är 
utvecklade för att åstadkomma ett perfekt städresultat 
med ett minimum av insatser. Triss arbetsredskap där-
emot är utvecklade med ett annat fokus – människan. 
Vårt mål är att städarbetet ska vara så skonsam som 
möjligt för städpersonalen. Därför ligger en noggrant 
utprovad ergonomi bakom all utveckling hos Gipeco.

doseringsprogram och sTädmedel för impregnering

Processen som impregnerar dukar och moppar till städklart material är 
också avpassad efter förutsättningar och material. Doseringsautomaten 
tillsätter exakt rätt mängd medel för att uppnå optimal effekt, utan kost-
sam under- eller överdosering. Vi använder aldrig standardprogram, men 
har intrimmade program för de flesta ledande mopptvättmaskinsfabrikat.



rengöring och 
golVVÅrd – samTidigT
GoOn är en fuktstädningsmetod som innehåller fl era 
alternativa behandlingsmedel, men med en sak 

gemensamt; - du gör det långsiktiga golvvårdsarbetet samtidigt med den 
dagliga rengöringen. Behandlingsmedlen har en djuprengörande effekt 
men bygger också upp ett ytskikt som skyddar golvet och gör det vackert 
och lättstädat. Du väljer mellan några olika medel beroende på vilken 
golvtyp det är och vilken glans du vill ha på golvet. Den skyddande 
effekten är bevisad, vilket gjort att GoOn-metoden rekommenderas av 
ledande golvtillverkare.

Elektronmikroskopbilden - 
som är tagen som en del 
av Gipecos forsknings-
arbete tillsammans med 
Ytkemiska Institutet - visar 
tydligt hur Trend under-
hållsvax bygger upp en 
slät, smutsavstötande och 
lättstädad ytstruktur.

Gipecos rengöringsmedel 
för hygien- och sanitets-
utrymmen kombineras 
med specialutvecklade 
högpresterande textilier 
till effektiv, miljöanpassad 
städning som verkligen 
gör rent.

Med Dusty kan mängden 
partiklar reduceras med 
upp till två tredjedelar. I 
motsats till våta metoder 
minskar även mängden 
bakterier, vilket har stora 
fördelar hälsomässigt.

effekTiV hygien- 
och saniTeTsrengöring
Gipeco Allrent är ett högeffektivt medel för rengöring 
i kök, dusch och toalettutrymmen. Det är effektivt 

mot kalk och har en bakteriehämmande funktion, men är skonsam mot 
miljön och Svanen-märkt. Som metod i Triss systemstädning används 
Allrent för impregnering av dukar och moppar som ”städklart material”. 
Därmed är metoden ett perfekt komplement till GoOn och Dusty, där 
samma maskiner, tillbehör och städrutiner kan användas för alla utrymmen.

sTädning med högTeknologisk 
parTikelredUkTion
Dusty-metoden ersätter alla torra städmetoder. Den 
gör städningen enklare och effektivare, men bibehåller 

högsta kvalitet på städresultatet. Dusty är en Gipeco-utvecklad teknologi 
för att binda damm, fi brer och partiklar som sedan länge används i sjukhus, 
laboratorier och industrier med höga krav på renhet. Med moppar och dukar 
som impregnerats med Dusty genom Triss-systemet uppnår du en kraftig 
minskning utav skadliga och allergena partiklar utan att använda våta 
städmetoder. Högsta avverkningsgrad och högsta renhet – i en och 
samma metod.

Triss Systemstädning
- ett system, alla möjligheter
Gipeco Triss är inte en metod för systemstädning. Det är ett 

system som täcker in alla olika städmetoder. Därmed slipper ni 

hålla reda på fl era olika uppsättningar redskap, medel och 

utrustningar. Hela städningen kan göras i ett svep. 

Allt är genomtänkt för att fungera effektivt tillsammans.

I Triss-systemet ingår metoder för både hygienrengöring och 

torr- och fuktstädning av golv. Med GoOn gör du dessutom 

långsiktig golvvård samtidigt med en dagliga städningen. 

Enklare blir inte ett städsystem. Inte mer komplett heller.
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för hygien- och sanitets-
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Vi på Gipeco är inte som alla andra. Vi tänker 

och funderar nämligen på städning. Hela tiden. 

Hur kan vi hjälpa våra kunder att kostnadseffek-

tivisera sin städning? Och se till att resultatet blir 

rent – riktigt rent. Vi driver forskningsprojekt för att 

se till att våra produkter ska bli ännu effektivare 

och ännu mer skonsamma mot miljön. Vilka inno-

vationer kan vi hitta på för att förbättra arbetsmiljö 

och ergonomi hos er? Vi utvecklar och förfi nar 

konstant städmetoder som sparar tid och pengar 

– hur kan vi hjälpa dig och din organisation?

40 år av tänkande har givit oss en imponerande 

kunskapsbank. Kontakta oss så delar vi gärna 

med oss av den kunskapen. www.gipeco.se

Med städning i 
tankarna. Alltid.


