Trappstädsystemet
som är steget före

Trappstädning
på Gipeco-vis
Städning av trappor och entréytor är en tuff utmaning för såväl material som personal.
Därför har vi utvecklat Gipeco Trapp System – produkter och metoder för att även de hårdast nedsmutsade trapporna ska bli riktigt rena. Det är specialanpassade produkter med fokus på effektivitet,
ekonomi, ergonomi och hållbarhet. I Gipeco Trapp System ingår till exempel moppar, teleskopskaft,
städvagnar och rengöringsmedel – optimerade delar i ett system för att du ska kunna leverera
ett perfekt städresultat på effektivast tänkbara sätt – det är trappstädning på Gipeco-vis!

Städklara moppar med Gipeco
Triss System ger dig en mängd
fördelar. Markant reducerade städkostnader, rentvättade moppar och
alltid exakt dosering av rengöringsmedel, till gagn för både städresultatet
och miljön, är bara några av fördelarna med Gipeco Triss System.

Fickor för enkelt
montage på t.ex
Swep- och Viledastativ

Trappmoppar
• Högeffektiva med överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption
• Mycket hög kvalitet och slitstyrka

Kardborrbaksida
för snabbt och
enkelt montage
på Gipeco
Moppstativ

Våra trappmoppar ﬁnns i två utföranden för att
passa de ﬂesta moppstativen på marknaden.
En unik konstruktion med mixade långa öglor
i olika storlekar av bomull och syntet ger en
överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption.
Mopparnas låga vikt och den mycket låga friktionen underlättar arbetet och minskar förslitningsskador. Till detta bidrar även vårt ergonomiska
teleskopskaft med toppreglering.

Toppreglerat teleskopskaft för optimal ergonomi

Rengöringsmedel
• Specialutvecklade och effektiva medel
• Låg förbrukning och miljöbelastning
Alla våra rengöringsmedel måste leverera högsta städkraft med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta kan
vi leva upp till tack vare vår egen kemutveckling där
vi kontrollerar alla ingående komponenters sammansättning på ﬁnaste detaljnivå. I våra forsknings- och
produktutvecklingsprojekt testar och förbättrar vi
ständigt produkternas effektivitet och egenskaper.
Ett exempel är Trapper som är specialutvecklat för
rengöring och vård av stengolv, t.ex. terrazzo.

Specialutvecklat för
trapprengöring

Rollo Trappstädvagn
• Optimerad funktion för trappstädning
• Flexibel och tidsbesparande
Rollo är redan från start en ovanligt ﬂexibel städvagn. Här har vi anpassat
den för de speciella behov som trappstädning ställer på utrustningen.
Bland annat är den mycket lättmanövrerad, de stora hjulen gör att
vagnen rullar lätt även på ojämna underlag. Det reglerbara körhandtaget
och trådkorgarnas ﬂexibilitet gör att den passar alla kroppar och
städmetoder. L 1150 mm, B 570 mm, H 1070 mm. Vikt ca 12 kg.
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Allt du behöver för
effektivare trappstädning
Vi vill gärna hjälpa till med att förenkla din vardag – därför har vi utvecklat
Gipeco Trapp System. Produkter som samverkar för att göra städningen
av trappor och entréer både enklare och med bättre resultat. Våra utvalda
produkter har lång livslängd och är konstruerade för trappmiljöernas tuffa
rengöringskrav vilket tillsammans ger en långsiktigt sund ekonomi.

För trapphus och entréer

Art. nr

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

420320

Gipeco Trappmopp 50 cm, med ﬁcka och kardborrfäste, vikt ca 120 g

420330

Gipeco Trappmoppstativ 50 cm, med kardborrskenor, vikt ca 260 g

430382

Redskapsskaft, toppreglerat, teleskopiskt 105–175 cm

430463

Sopset – sopborste/sopskyffel

500575

För inredning

Art. nr

Flush Allrengöringsduk, blå + grön + röd

410120

Feja Städduk, microﬁber, blå

410150

Rengöringsmedel

Art. nr

Trapper Trapprengöringsmedel, 5 liter

162513

Fixy Multiclean Allrent, 500 ml med spraypump

166380

Vinny Glasputs, 500 ml med spraypump

162210

Tvättmedel för textilier

Art. nr

Rapid Flytande tvättmedel, 10 liter

169355

Tarén Tvättpulver, 10 kg

163654

Lagra Konserveringsmedel, 10 liter

169464

Städvagnar

Art. nr

Rollo Trappstädvagn, komplett

900090

Inkluderar: 2 st trådkorgar i olika storlekar, plasthink med ledat lock, mopplåda
med lock, 2 st moppsäckar, sopskyffelhållare, säckhållare och reglerbart körhandtag
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