Äntligen ett
städsystem som
ger hygieniskt rena
städtextilier

Vi hygiensäkrar
fastigheter och
organisationer.
1992 lanserade vi Gipeco TRISS System - världens
första system för tvätt och impregnering av städtextilier.
Sedan dess har 1000-tals kunder i Norden förlitat sig
på våra städsystem för att garantera hygieniskt rena,
städklara moppar och dukar. Idag är intresset större än
någonsin och med Gipeco RENT hjälper vi företag och
offentliga organisationer att hygiensäkra städningen.

DET ÄR ENKELT ATT BYTA TILL GIPECO RENT
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 arbetsmetod som gör
det enkelt att implementera Gipeco RENT i er verksamhet
och lätt att ha kontroll över kostnaderna.

Gipeco RENT säkerställer
att städningen startas
på rätt sätt med hygieniskt
rent material.

Med Gipeco
RENT ingår allt
du behöver:
Inventering av
hygienrisker

Individuellt anpassat
produktpaket

Hygienutbildning
av personal

Fri service inklusive
reparationer och
reservdelar

ProMop™
ProMop är en serie unika mopptvättmaskiner som Gipeco tagit fram
för att motverka smittspridning. Tvättmedlet som ingår i systemet
är specialutvecklat för krävande rengöring av hårt nedsmutsat städmaterial. Tillsammans med Gipeco tvättprogram säkerställer det
att dina moppar och dukar verkligen blir rena igen efter användning,
och städningen kan starta med ett hygieniskt rent material.
Med termisk desinfektion i enlighet med hygieniska riktlinjer för
städning i kritiska miljöer reducerar vi risken för smittspridning.

ENKLA OCH TYDLIGA
PROGRAMGUIDER
Kundanpassad programmering av
mopptvättmaskiner och doserare
görs redan på fabrik. Det säkerställer
funktionaliteten och gör det möjligt
att anpassa våra programguider efter
den mopptvättmaskin och de textilier
och medel som väljs. En överskådlig
och pedagogiskt uppbyggd programguide med samtliga instruktioner gör
det enkelt för personalen att tvätta
på hygieniskt rätt sätt.
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Våra svensktillverkade
produkter i RENT är miljömärkta med följande
Svanenlicenser:

Städprodukter
med mikrofiber
3083 0035

Bygg ditt nya städsystem
Välj en ProMop som passar dina behov
S

M

L

XL

XXL

ProMop 35 – 60L, 7 kg

ProMop 45 – 77L, 8-9 kg

ProMop 60 – 105L, 10-12 kg

ProMop 80 – 135L, 13-15 kg

ProMop 105 –180L, 18-20 kg

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 35 st 60 cm

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 45 st 60 cm

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 60 st 60 cm

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 80 st 60 cm

Tvätt + Des + Imp = ca 75 min
Snabbimpreg. = ca 11 min
Kapacitet: 105 st 60 cm

• GipDose pumpsystem,
4 pumpar inkl spolbatteri
• Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
• Uppsamlingsränna, 24 lit.
• Stålfundament, 325 mm

• GipDose pumpsystem,
4 pumpar inkl spolbatteri
• Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
• Uppsamlingsränna, 42 lit.
• Stålfundament, 220 mm

• GipDose pumpsystem,
4 pumpar inkl spolbatteri
• Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
• Uppsamlingsränna, 42 lit.
• Stålfundament, 160 mm

• GipDose pumpsystem,
4 pumpar inkl spolbatteri
• Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
• Uppsamlingsränna, 70 lit.
• Stålfundament, 160 mm

• GipDose pumpsystem,
4 pumpar inkl spolbatteri
• Dunkställ, 4x10 alt 6x5 lit.
• Uppsamlingsränna, 70 lit.
• Stålfundament, 160 mm

Lägg till de produkter du behöver
STÄDVAGNAR
OCH MOPPLÅDOR
Rollo Systemstädvagn

Rollo Trappstädvagn

Mopplådor

Gipeco-Moppstativ

Gipeco-Trappmoppstativ

Royal teleskopskaft

Toppreglerat teleskopskaft

Gipeco-Moppen, grön

Gipeco-Moppen, vit

Miljö-Moppen

Gipeco-Trappmopp

Gipeco Städduk, röd

Gipeco Städduk, grön

Gipeco Städduk, blå

SKAFT
OCH STATIV
Royal interiörskaft

MOPPAR

STÄDDUKAR

Gipeco RENT v2.2022.11

TVÄTTMEDEL &
IMPREGNERING

Licens- och Serviceavtal ingår alltid

Licens Gipeco RENT
programvara

Service med fria
reparationer och reservdelar

Prioriterad support med
förtur på servicebesök

Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning:
036-18 19 00
info@gipeco.se.

