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Vi hjälper våra kunder  
att skapa effektiva och 
välmående service- 
organisationer
Enkelhet är ett ledord för Gipeco. Med våra beprövade städsystem 
och breda produktsortiment blir den professionella städningen både 
enkel och effektiv. I mer än 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 finns fördelad 
över hela Sverige. Våra säljare finns alltid nära till hands för att snabbt 
kunna hjälpa till vid frågor och problem. På vårt huvudkontor i Jönköping 
finns dessutom resurser i form av kemist och produktansvariga 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 certifierade enligt ISO9001:2015 
(kvalitet) och ISO14001:2015 (miljö).

Äntligen ett städsystem 
som ger hygieniskt  
rena städtextilier

Läs om Gipeco RENT på 
sidan 17 och gipeco.se
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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 10,0 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 13,2 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

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 bygg- 
städning före installationsbehandling av nya golv. Löser 
upp byggdamm bestående av gips, kalk och betong. 
Säkrar filmbildningen av installationsprodukt- 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
166311 Hågeren Allrent 1 lit, utan parfym 10 st/krt
166313 Hågeren Allrent 5 lit, utan parfym 3 st/krt

Behandlingsblad 
för alla typer av golv 
På www.gipeco.se hittar du  
behandlingsblad med golvvårds-
instruktioner 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 9,0 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 vidhäftning. 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, finns 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 8,0 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 film 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 finns kvar i golvet som ett säkert skydd. 
Ett linobehandlat golv behöver inte göras om på 8-10 år.

pH-värde
ca 8,0 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 ytfilm. 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 10,0 i koncentrat
ca 8,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
161723 Cleanon Golvrengöringsmedel 5 liter  3 st/krt

Trust | Mattrengöringsmedel  
Högkoncentrerat, lågskummande och miljöanpassat 
flytande mattrengöringsmedel. Specialutvecklat för 
rengöring av textilmattor med mattvättaggregat. 
Anpassat för såväl kall- som hetvattenaggregat.  
Har en mycket bra rengöringseffekt/tvättförmåga. 
 
 

pH-värde
ca 11,0 i koncentrat
ca 10,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
169013 Trust Mattrengöringsmedel 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 9,0 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 ytfilm. 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 9,0 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 9,1 i koncentrat
ca 8,4 i brukslösning (1%-ig) 

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

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 7,9 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

Conditioner | Flytande stensåpa  
Flytande stensåpa avsedd för underhåll och 
rengöring av terazzo-, betong-, oglaserade stengolv 
och stentrappor, samt  oljade och obehandlade trä- 
golv. God rengöringsförmåga på de flesta typer av 
smuts. Återfettar golvet, ger en silkesliknande glans 
och en extra halksäker yta som förnyas vid varje ren- 
göring. Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring. 

pH-värde
ca 10,5 i koncentrat
ca 9,5 i brukslösning (1%-ig)

Artikelnummer
161813  Conditioner Flytande stensåpa, 5 lit 3 st/krt

YTSKYDD / UNDERHÅLL / FUKT- TORRSTÄDNING / IMPREGNERING
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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. Används 
med fördel i hygienutrymmen och vid inredningsstädning, 
samt vid byggrengöring och installationsbehandling 
av nya golv. Även lämplig 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
166311 Hågeren Allrent 1 lit, utan parfym 10 st/krt
166313 Hågeren Allrent 5 lit, utan parfym 3 st/krt

S2 | 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 S2 Allrent 1 liter 10 st/krt
160613 S2 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. Plastflaska med spraypump/
brukslösning. 

pH-värde
ca 11,0 i koncentrat/brukslösning 

Artikelnummer
166380 Fixy Multiclean 500 ml 18 st/krt

GipDes|Handdesinfektion/Alkoholfri 
GipDes är en alkoholfri tjockflytande handdesinfektion 
som motverkar smittspridning och dödar bakterier 
och virus. Är luktfri och har ett hudnära pH-värde. 
Innehåller hudvårdande medel. Ej brandklassad. 
Produkten är testad mot bakterier och virus enligt 
EN 1276 och DIN EN 14476. GipDes Handdesinfektion 
Alkoholfri är effektivitetstestad mot COVID-19 i svenskt 
laboratorium.

pH-värde
ca 6,0

Artikelnummer
162331 GipDes Handdesinfektion 1 liter  10 st/krt
162336 GipDes Handdesinfektion 0,6 liter  20 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 10,5 i koncentrat
ca 10,0 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 10,5 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  
Trögflytande 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 3,0 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 filtrets funktion påverkas 
ej. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring.

pH-värde
6,0 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

Chick | MULTIDES
Motverkar smittspridning av bakterier och virus 
Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring 
och desinficering av alla ytor där höga krav på hygien ställs. 
För rengöring av alla ytor som tål vatten. Både des- 
inficerande och rengörande effekt. Brett desinficerande 
register och mycket god rengöringsförmåga. Biociden  
i Chick Multides är effektiv mot s.k. höljeförsedda virus. 
Exempel på höljeförsedda virus är t.ex. Coronavirus.

pH-värde
ca 7,0 

Artikelnummer
162160 Chick MULTIDES 500 ml 18 st/krt
162263 Chick MULTIDES 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 plastflaska 
med spraypump.  

pH-värde
ca 10,0 i koncentrat/brukslösning 

Artikelnummer
162210 Vinny Glasklart 500 ml 18 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 11,0 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 9,4 i koncentrat 
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 rengöringseffekt på ytbehandlade golv. 

pH-värde
ca 9,1 i koncentrat
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 8,9 i koncentrat 
ca 7,9 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 12,0 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, 
partikelsmuts och olja. Mycket lämplig vid rengöring 
av livsmedels-/djurindustrier och verkstäder. 
 

pH-värde
ca 13,0 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 13,0 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

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 Multifix 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 11,0 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 fintvätt, samt mopptvätt. Innehåller 
blekmedel, som aktiveras vid tvättemperaturer över 
60° C. Tvättar golvmoppar rena vid 60° C och 
sparar därför energi. 

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

Artikelnummer
163654 Tarén Tvättpulver 8 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 2,5 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 sex 
dygn i tvättade och städklara moppar och dukar 
som fuktförvaras. Har ett brett bakteriespektrum. 
Innehåller en väl dokumenterad baktericid/fungicid.

pH-värde
ca 2,0 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 6,0 i koncentrat 

Artikelnummer
163451 4-Plus Handdiskmedel 1 liter 10 st/krt

Dilux | Disktabletter  
Högkoncentrerat maskindiskmedel i vattenlöslig 
folie, för disk av all 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 i 2,5 liters 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 13,5 i koncentrat 
ca 11,7 i brukslösning (0,2%-ig)

Artikelnummer
163944  Titex Flytande Maskindiskmedel  12 kg dunk

Drytex | Torkmedel
Dubbelverkande torkmedel för snabb och fläckfri 
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 13,5 i koncentrat 
ca 10,6 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 14,0 i koncentrat

Artikelnummer
166061 Speed Grillrent 1 liter 10 st/krt

Skurex | Skurcreme  
Mycket effektiv tjockflytande 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, omklädningsrum 
och avloppsbrunnar. Kan användas överallt där 
odör förekommer och på de flesta material som  
tål vatten. Långtidsverkande effekt. 

pH-värde
ca 7,0 i brukslösning

Artikelnummer
167661 Sanér Luktsaneringsmedel 1 liter 10 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 7,0 i koncentrat 

Artikelnummer
167061 Damty Skumdämpare 1 liter 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, desinficerar, 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, även lämplig som duschtvål. 
Mild och behaglig allroundtvål som rengör effektivt 
utan att torka ut huden. Har en frisk doft av havsbris. 
Har en konsistens som gör att den passar till de 
flesta tvålautomater. Lämnar inga beläggningar 
efter sig och är därför lätt att skölja bort. 
 

pH-värde
ca 6,5 i koncentrat

Artikelnummer
161833 Clean 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 7,0 i koncentrat

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

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 flesta 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

Dispenser Giporen 
1. Portioneringsdispenser för montering på 2,5 lit   
    plastbehållare med Giporen handrengöringscreme.
2. Väggfäste med kedja för upphängning av  
    Giporen 2,5 lit plastbehållare, förkromat. 
3. Doseringspump Portiomat till Giporen 2,5 lit  
    förpackning. 
 

Artikelnummer
560651 Dispenser till Giporen 2,5 lit 1 st/förp
560650 Väggfäste + kedja till Giporen 2,5 lit 1 st/förp
560640 Doseringspump Portiomat 1 st/förp

1

2

3

Håll rent på plan med  
Multifix och Giporen 

Med Multifix och Giporen blir  

det enkelt att rengöra både golv, 

utrustning och händer från till  

exempel handbollsklister och  

annan svår smuts.

GipDes|Handdesinfektion/Alkoholfri 
GipDes är en alkoholfri tjockflytande handdesinfektion 
som motverkar smittspridning och dödar bakterier 
och virus. Är luktfri och har ett hudnära pH-värde. 
Innehåller hudvårdande medel. Ej brandklassad. 
Produkten är testad mot bakterier och virus enligt 
EN 1276 och DIN EN 14476. GipDes Handdesinfektion 
Alkoholfri är effektivitetstestad mot COVID-19 i svenskt 
laboratorium.

pH-värde
ca 6,0

Artikelnummer
162331 GipDes Handdesinfektion 1 liter  10 st/krt
162336 GipDes Handdesinfektion 0,6 liter  20 st/krt

1

2
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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 
styrficka 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 styrfickan tack vare öljett-låsningen. 
Övrig spec./funktion se Gipeco-Moppen. 

Artikelnummer
420150  Gipeco-Moppen med ficka 60 cm,  
 vikt ca 95 g.  5 st/förp
420162  Gipeco-Moppen med ficka 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 fickor och kardborrfäste. Tack vare 
fickorna 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 ficka  
 50 cm, vikt ca 120 g. 5 st/förp

Gipeco RENT säkerställer 
att städningen startas  
på rätt sätt med hygieniskt 
rent material.
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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
420312 Feja-Moppen 40 cm, vikt ca 60 g. 5 st/förp
420314 Feja-Moppen 30 cm, vikt ca 50 g. 5 st/förp

Miljö-Moppen  
Fukt- och torrmopp för ytrengöring/dammupp-
tagning. Avsedd att prepareras/impregneras med 
Dusty dammbindande rengöringsemulsion. Den 
specifika 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

Micro-Moppen 
Microfibermopp 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 microfibermoppar. Klarar mer än 700 använd- 
ningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att 
tvättråden följs. 

Artikelnummer
420218 Micro-Moppen 60 cm, vikt ca 125 g. 5 st/förp 
420219   Micro-Moppen 40 cm, vikt ca 90 g. 5 st/förp
420220  Micro-Moppen 30 cm, vikt ca 65 g.  5 st/förp

Vi hygiensäkrar  
fastigheter och  
organisationer.
Genom att noggrant identifiera specifika 
hygienrisker kan vi sätta in rätt maskiner, 
material och metoder för att säkerställa 
att riskerna för smittspridning minimeras. 
Vi har utvecklat en standardiserad arbets- 
metod som gör det enkelt att implementera 
Gipeco RENT i er verksamhet och lätt att 
ha kontroll över kostnaderna.

Läs mer på gipeco.se

ProMop är en serie unika 
mopptvättmaskiner som 
Gipeco tagit fram för att mot- 
verka smittspridning. Kund- 
anpassad programmering av 
tvättmaskiner och doserare 
görs redan på fabrik vilket 
säkerställer funktionaliteten. 
En överskådlig och pedagogiskt 
uppbyggd programguide med 
samtliga instruktioner gör  
det enkelt för personalen att 
tvätta på hygieniskt rätt sätt.
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GipDose CleanWash
Lättanvänd och prisvärd doseringslösning 
för Gipeco kemprodukter i 1 liters flaska. 
Spridarmunstycket monteras på flaskan med 
koncentrerad vätska och kopplas till vattenslangen. 
Spridarmunstycket ser till att rätt andelar 
vätska och vatten blandas. Vitt munstycke ger 
koncentrationen  
1:20 och svart munstycke ger 1:50. 

Artikelnummer
560641   GipDose CleanWash 1:20 vit 1 st/förp
560642   GipDose CleanWash 1:50 svart 1 st/förp    

Mikrolett | Rengöringsduk
Microfiberduk för allmän rengöring av hårda ytor. 
Används torr eller fuktig. Låg friktion.  
Maskintvättbar, tål 95°C. Stl. 30x38 cm. 
 
 
 
 

Artikelnummer
410140   Microlett-Microfiberduk Vit 10 st/förp
410142   Microlett-Microfiberduk Grön 10 st/förp    

Gipeco Städduk | Microfiberduk
Microfiberduk med hög uppsugningsförmåga för 
allmän rengöring av hårda ytor. Används torr eller 
fuktig. Stickade microfiberöglor 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

Doseringsutrustning & Städdukar

GipDose

SV
AN

ENMÄRKET

Gipeco GipDose är en serie doserare för enkel och 

säker spädning av koncentrat på plats i t.ex. tvättstuga 

eller städrum. GipDose finns i tre modeller för 1 eller 

4 städmedel och flöden upp till 15 l/min. Designen 

gör det enkelt att fylla såväl sprayflaska som hink 

och städmaskin. GipDose Kombi och KombiSpray är 

utrustade med slangfyllning för maximal flexibilitet.

Artikelnummer
700171    GipDose Kombi,  
 1 kem 15 l/min
700172   GipDose KombiSpray,  
 1 kem 15 l/min och 4 kem 4 l/min
700173    GipDose Spray,  
 4 kem 4 l/min
560632 Dunkhållare för 5 liters dunk
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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 finns 
som reservdelar. 
 
 

Artikelnummer
430382 Gipeco-Trappmoppstativ 50 cm 1st/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 flesta 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 ficka. 
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 ficka 1 st/förp
430385 40 cm för mopp med ficka 1 st/förp

Royal Redskapsskaft   
Teleskopiska redskapsskaft. Handtagsdel av riktad 
glasfiber med ytskikt av fiberöverdrag i non-woven, 
känns varmt och behagligt att hålla i. För alla typer 
av redskap till städ och fönsterputs- samt målnings- 
verktyg. Autoklaver- och dekontaminerbar.  
1. Royal redskapsskaft, teleskopiskt 95–175 cm
2. Royal interiörskaft, teleskopiskt 51–81 cm
 

Artikelnummer
430462 Royal redskapsskaft 20 st/förp
430466 Royal interiörskaft 5 st/förp      

1

2
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Tillbehör, Reservdelar, Övrigt

Reservdelar till Moppstativ
Gipeco-Moppstativ kan repareras allt efter förslitning. 
Alla detaljer är utbytbara och finns 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 
490124  Kardborrskena, bred till art.  
 430380, 430381 1 st/förp
490125 Kardborrsats till art. 430386 10 st/förp
490126 Kardborrsats till art. 430379 10 st/förp 
490127 Kardborrsats till art. 430382 10 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

Tillbehör
1. Kapsylöppnare – praktiskt hjälpmedel för att  
    med ett enkelt handgrepp öppna 10 liters  
    kemikalie-dunkar från Gipeco. 
2. 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. 
3. Sopset – komplett med sopborste/sopskyffel i plåt. 

Artikelnummer
560633 Kapsylöppnare för 10 liters dunk   1 st/förp 
530460 Hängare för skaft Ø26 mm 1 st/förp 
500575 Sopborste och sopskyffel, plåt 1 st/förp

Sprayflaska | 0,6 liter 
1. Sprayflaska i plast. Pump av hög kvalitet med 

ställbart munstycke och ergonomiskt greppvänligt 
handtag. Finns i tre färger för att koda innehållet för 
olika användningsområden. Rymd: 0,6 lit. Graderad 
med skala i både millimeter och procent.

2. Skummunstycke för sprayflaska 0,6 lit.  
Ger en kraftfull skumeffekt oavsett vilka kemikalier 
som används. 

Artikelnummer
430616   Sprayflaska 0,6 lit, grön 1 st/förp
430617   Sprayflaska 0,6 lit, röd 1 st/förp
430618   Sprayflaska 0,6 lit, blå 1 st/förp
430621   Skummunstycke 1 st/förp

Doseringsutrustning   
1. Dunkhållare för 5 lit dunk, väggmontage 
2. Portiomat för alla Gipecos 5 liters dunkar
3. Doseringspump för 5 liters dunk 
4. Doserare för 1 liters flaska 
5. Doseringspump för 0,6 eller 1 liters flaska

Artikelnummer
560632 Dunkhållare för 5 liters dunk 1 st/förp 
560637 Doseringspump Portiomat 1 st/förp 
560639 Doseringspump för 5 lit dunk 1 st/förp
460636 Doserare för 1 liters flaska 1 st/förp
460638 Doseringspump för 0,6 lit flaska 1 st/förp 
460640 Doseringspump för 1 lit flaska 1 st/förp

Tryck-/skumtryckspruta
1. Tryckspruta 1 liter i slagtålig plast med sprut- 
    kontroll för både punkt- och kontinuerlig  
    besprutning. För alla kemikalier som är  
    blandbara med vatten. Reglerbar strålbild. 
2. Skumtryckspruta 1 lit och 2 lit har en VITON®  
    packning med suverän hållbarhet och kemikalie- 
    resistens. Sprutorna ger en kraftfull skumeffekt  
    oavsett vilka kemikalier som används. 

Artikelnummer
430614 Tryckspruta, 1 lit 1 st/förp 
430622 Skumtryckspruta 1 lit 1 st/förp
430623 Skumtryckspruta 2 lit 1 st/förp

1
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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 konfigurerad som systemstädvagn.  
Består av: Rollo Basmodul, mopplåda 60 cm  
(med lock och mellanvägg), 1 st moppsäck grön,  
1 st moppsäck blå, 1 st 10 liters plasthink med 
ledat lock, 2 st trådkorg mellan, 1 st trådkorg liten,  
1 st sopsäcksskydd. 
L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

Artikelnummer
900060 Rollo Systemstädvagn 1 st/förp

Rollo | Traditionell Städvagn
Rollo konfigurerad som traditionell städvagn. 
Består av: Rollo Basmodul, 2 st trådkorg mellan,  
2 st trådkorg stor, 1 st trådkorg liten,  
1 st moppsäck grön, 1 st påshållare,  
1 st sopsäcksskydd, 1 st plasthink 9,5 lit röd,  
1 st sopskyffelhållare
L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm.

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

Rollo | Trappstädvagn
Rollo konfigurerad 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,  
1 st sopsäcksskydd.
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 liters säck. Fotmanövrerad 
press, som enkelt och effektivt pressar ur såväl mopp- 
som svabbgarn. Med den unikt konstruerade fot- 
manövreringen kan kroppsvikten utnyttjas vid urpressning 
och belastningsskador på arm, skuldra och knäled 
undvikas. Stabil, pulverlackerad stålrörskonstruktion. 
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 korrekt 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 250 mm 
430201 Trådkorg mellan 1 st/förp
 L 435 mm. B 250 mm. H 165 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

1
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Städvagnstillbehör

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

530067 samt hållare för 2 st 1 liters flaskor.  
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 

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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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!

På vår hemsida hittar du alltid 
komplett information om 
samtliga produkter, behand-
lings- och säkerhetsdatablad. 
Där hittar du även våra 
återförsäljare.

www.gipeco.se
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