
Gipeco-Trappmopp  

MED KARDBORRFÄSTE

Artikelnummer 

420320  Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste 50 cm, vikt ca 100 g

En slitstark fuktmopp för effektiv städning 

av trappor, trapp- och entréplan i t.ex. hyres-

bostäder. Mycket hög materialkvalité. En unik 

sammansättning av mixade långa öglor i olika 

storlekar av bomull och syntet sydda på bak-

sidan av en kardborrevelour med öglad kort 

och lång ytterfrans. Materialkompositionen och 

den unika ögelkonstruktionen ger moppen en 

överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption. 

Fördelar vätskan jämt över hela städytan.  

Inga blöta eller helt torra partier. 



En slitstark fuktmopp för effektiv städning av 

trappor, trapp- och entréplan i t.ex. 

hyresbostäder. Mycket hög materialkvalité. 

En unik sammansättning av mixade långa 

öglor i olika storlekar av bomull och syntet 

sydda på baksidan av en kardborrevelour 

med öglad kort och lång ytterfrans. 

Materialkompositionen och den unika ögel-

konstruktionen ger moppen en överlägsen 

smutsupptagning och fuktabsorption. 

Fördelar vätskan jämt över hela städytan. 

Inga blöta eller helt torra partier. Den låga 

vikten och garnsammansättningen ger låg 

friktion och snabb rengöring. Är skonsam 

mot underlaget och ger inte upphov till någon 

skada på golvytan vid normal användning. 

Lång livslängd. Öglorna släpper inget ludd från 

garnet. Inga tvättnoppor. Krymper < 6% vid 

tvätt. Låg tvätt- och moppkostnad. Anpassad 

för Gipeco-Trappmoppstativ art. 430382.

ARTIKELNUMMER

420320 Gipeco-Trappmopp med kardborrfäste  
 50 cm, vikt ca 100 g

Trappstädsystemet 
som är steget före
Vi vill hjälpa till med att förenkla din vardag 
– därför har vi utvecklat Gipeco Trapp 
System. Produkter som samverkar för att 
göra städning av trappor och entréer både 
enklare och med bättre resultat. Produk-
terna har lång livslängd och är konstruerade 
för trappmiljöernas tuffa rengöringskrav 
vilket tillsammans ger en långsiktigt sund 
ekonomi. Läs mer på www.gipeco.se

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 mixade långa öglor i olika stor-
lekar som effektivt tar upp smuts och håller 
smutsen kvar i moppen. De tvinnade öglorna 
gör dessutom moppen mycket slitstark.
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Kort och lång 
ytterfrans 
av mixade 

tvinnade öglor.

En unik sammansättning av mixade 
tvinnade långa öglor i olika storlekar 

av bomull och syntet sydda på 
baksidan av en kardborrvelour.

Hanterings-/ trampband. 
Moppen går mycket lätt 
att lossa från stativet med 
hjälp av foten - hygieniskt. 

Kardborrvelour av hög 
kvalité, är ur hållbarhets-
synpunkt anpassad för den 
typ av kardborrskenor med 
säkerhetshakar som finns 
på Gipeco-Moppstativ.


