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 Polishbort 

 Grundpolish och Porfyllare 

Lino 

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, lösningsme-

del och olja. Akrylbaserad. Vid borttagning av ytskyd-

dande 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. 

Art nr: 161123 3x5 liter 

Antiwax Forte 

Ett mycket effektivt och mångsidigt, lågskummande 

och svagt alkaliskt rengöringsmedel. Lämplig som 

polishborttagningsmedel för linoleum  

Art nr: 11007 3x5 liter 

Remat Forte 

Remat forte är ett mycket effektivt starkt alkaliskt 

polishborttagningsmedel för vattenbeständiga ytor 

som tål alkaliska medel. Remat Forte är inte lämplig 

för linoleum och målade ytor. Lågskummande 

Art  nr: 11277 3x5 liter 

Baseon 

Slitstark grundpolish med porfyllningsegenskaper för alla 

golv, mycket lämplig för linoleumgolv.                    

Suverän vid- häftning. Mycket lätt att stryka ut. Ger ett 

säkert fäste för vax och polish. God resistens mot alkali 

och alkoholer. Innehåller polyuretan. Vid borttagning av 

ytskyddande produkt polish eller vax, finns Baseon kvar 

på golvet som ett säkert skydd.  

Art nr: 161323 3x5 liter 

Relino 

Relino lämpar sig för polishborttagning på linoleum-

golv samt i stark lösning även för plast- och stengolv. 

Art.nr: 11227 3x5 liter 

Crowbar 

Kraftfull polishbort för de tuffast jobben.            

Utan ammoniak. Bör ej användas på linoleum. PH 13-

14. 

Art nr: 7516774 2x5 liter 

Time Buster 

Effektiv polishbort som inte lämnar några rester. 

Alkoholbaserad produkt. Rekommenderas på linoleum-

golv. Ingen eftersköljning krävs. pH 10.6-11.6. 

Art nr: 7516775 2x5 liter 

Kiilto Linoli 

Sköljfritt polishbort för grundrengöring av linoleum-

golv. Dosering 0,5-1,5 dl/1 l vatten. pH i brukslösning 

cirka 9. 

Art nr: T7048.005 3x5 liter 

Kiilto Remo Green 

Sköljfri, kraftfull och lågskummande polishborttag-

ning . Mild doft. Ej för linoleum. pH i brukslösning 

12,5.  

Art nr: 41075 3x5 liter 

Kiilto Base Total 

Högeffektiv polishborttagning, speciellt för flera lager 

polish. Sköljes noga, lätt doftande. Lågskummande 

och effektiv. Ej för linoleum. pH i brukslösning 12,5. 

Art nr: 41085 3x5 liter 

Goaway 

Mycket lämplig för borttagning av svåra polishbelägg-

ningar med många lager polish och vid borttagning av 

polyurethanpolish. Ingen eftersköljning krävs vid   

normala förhållanden. Lämnar inga kemrester. Vid 

onormala förhållanden som mycket smutsiga polishytor 

och många lager polish bör golvet sköljas före ytbe-

handling. 

Art nr: 160821 10x1 liter 

Dipex 

Löser snabbt och effektivt upp svåra beläggningar med 

många lager av gammal polish och polyuretanpolish. 

Dipex har lågt pH-värde och ger inga missfärgningar. 

Kan med fördel användas på linoleumgolv utan att 

golvet skadas. Dipex är även effektiv på fet smuts. 

Art nr: 160923 3x5 liter 

Quick 

Polishbort specialutvecklat för lättskurning samt för 

borttagning av polish och vax. Effektivt även på fet 

smuts. Mycket lämplig vid lättskurning av polishytor. 

Innehåller inga ämnen som negativt påverkar        

kvarvarande polishyta. Vilket innebär att kvarvarande 

polish och det nya polishskiktet får en längre livstid.  

Art nr: 162723 3x5 liter 
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Toppolish 

Kiilto Silk Gloss 

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Den torra 

bonade ytan är glansig. Med tre skikt fås en mycket 

glansig yta. Kiilto Silk Gloss är ett slitstarkt, lättskött 

golvpolish. Produkten tål kemikalier mycket bra och tål 

även handsköljvätskor. Produkten har beviljats rätt att 

använda det nordiska miljömärket pH ca 8,5 

Art nr: 41065 3x5 liter 

Kiilto Silk All  

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Den torra 

bonade ytan är halvglansig. Ytans glansighet kan regle-

ras med antalet skikt. Kiilto Silk All är ett slitstarkt, 

lättskött golvpolish. Produkten tål kemikalier mycket 

bra och tål även handsköljvätskor. Produkten har bevil-

jats rätt att använda det nordiska miljömärket. pH ca 

8,5 

Art nr: 41055 3x5 liter 

Iron Stone 

Grundpolish som fungerar utmärkt på de flesta sten-

material och stentyper men är idealisk även för slitna 

plastgolv. Utmärkt vätning och vidhäftning samt är 

lätt att ta bort. Kan kombineras med en toppolish. pH 

8-9. 

Art nr: 7516780 2x5 liter 

Uniform 

Grundpolish som restaurerar och fräschar upp gamla 

och slitna linoleumgolv. Utmärkt vidhäftning på sten, 

gummigolv och linoleum. Kan kombineras med     

samtliga Diversey toppolish. pH 7.-8. 

Art nr: 7516718 2x5 liter 

Porosol 

Används som porfyllare på alla porösa sten-, plast-, 

linoleum- och gummigolv. 

Art nr: 17607 3x5 liter 

Imprasol 

För impregnering av obehandlade stenytor . Lämplig 

för porösa och absorberande stengolv som kakel, 

klinkers, skiffer, sand- och kalksten samt andra typer 

av natursten. 

Art nr: 5280001 12x1 liter 

Gosafe 

Slitstark polerbar toppolish för alla golv i miljöer med 

hårt slitage. Ger en vacker, högglansig och stark slit-

yta. Kan högvarvspoleras. Kombineras med grundpolish 

på porösa-/slitna golv. Fantastiskt lätt att stryka ut. 

Torkar mycket snabbt.  

Art nr: 161423 3x5 liter 

Timanti 

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. Torkar mycket snabbt. Hög slitsyrka. 

God kemikalieresistens. Innehåller  polyuretan.   

Art nr: 161023 3x5 liter 

Polly 

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 myck-

et snabbt. God resistens mot alkali och alkoholer. 

Innehåller polyuretan  

Art nr: 161223 3x5 liter 

Silky 

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 och alkoholer. Innehåller polyuretan  

Art nr: 161823 3x5 liter 

Above 

Golvpolish för oregelbundet underhåll. Slitstark. Behö-

ver ej poleras. Håller bra även med minimalt under-

håll. Lättstäd, djup glansig yta.                                       

Art nr: 4001513 2x5 liter 

Golvpolish 

Kiilto Silk Matta 

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Det torra 

bonade golvet har en matt yta. Kiilto Silk Matt är ett 

slitstarkt, lättskött golvpolish. Produkten tål kemikalier 

bra och tål även handsköljvätskor. Produkten har bevil-

jats rätt att använda det nordiska miljömärket. 

Kan också användas för boning av ESD-golv (1 skikt) pH 

ca 8,5 

Art nr: 41035  3x5 liter 
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Kiilto Varma 

Friktion - säkerhetspolish avsett för alla material som 

kan behandlas. Lämplig för bl.a. våtutrymmen, trap-

por, ramper, lobbyer och korridorer samt omklädnings-

rum. Polish med friktionsmedel som gör hala golv säk-

ra. Polishen är dessutom slittålig och skyddar golvytan 

effektivt. pH ca 8,0.  

Art nr: T7074.005 3x5 liter 

Kiilto Silk Semi 

Slitstarkt golvpolish som är lätt att breda ut. Den torra 

bonade ytan har en halvmatt yta. Kiilto Silk Semi är ett 

slitstarkt, lättskött golvpolish. Produkten tål kemikalier 

mycket bra och tål även handdesinfektion. Produkten 

har beviljats rätt att använda det nordiska miljömär-

ket. pH ca 8,5. Kan också användas som s.k. grundpo-

lish. 

Art nr: 41045  3x5 liter 

Stoner 

Akrylpolish med högblank yta för mångsidigt bruk, 

speciellt för stengolv. Även för plast och linoleum. 

Polerbar. I utspädd form används den som underhålls-

medel för golv, manuellt eller maskinellt. 

Art nr: 17757 3x5 liter 

Mepol HX 

Alkoholtålig polish för hårt slitage. Trots sin blanka 

yta är den inte hal. UHS–metoden stärker slitstyrkan 

och glansen ytterligare. 

Art nr: 17197 3x5 liter 

Mepol H Eco 

Akrylpolish med högblank yta som tål hårt slitage. 

UHS–metoden stärker slitstyrkan och glansen ytterli-

gare. 

Art.nr 12127 3x5 liter 

Mepol HM 

Akrylpolish som bildar en sidenmatt yta. Ytan är 

lättskött eftersom den matta golvytans eventuella 

material o jämnheter och slitageställen inte       

framträder lika tydligt som i glansiga ytor.  Mepol HM 

lämpar sig speciellt för linoleum. Behandlingen  av-

lägsnas  med Remat och Relino. PH 85.  

Art nr: 17147 3x5 liter 
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 Golvvårdsvax 

Brilliant 

Kombinerat rengörings och filmbildande                  

underhållsvax, avsett för regelmässig rengöring         

och ytbehandling samt underhållsbehandling av        

hårda och halvhårda golv. För att ge golvytor en      

slitstark vaxbaserad skyddsfilm vid ytbehandling. 

Art nr: 160723 3x5 liter 

Art nr: 160724 1x10 liter 

Trend 

Ett unikt filmbildande kombimedel som kan             

användas maskinellt eller manuellt, gör effektivt rent, 

och bygger upp en slitstark, hård och                  

smutsfrånstötande skyddsfilm samtidigt. Golven blir 

mycket lättstädade. 

Art nr: 160411 10x1 liter 

Art nr: 160413 3x5 liter 

 Grovrengöringsmedel 

Prox 

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 

verkstäder och industrier. Användes i kombiskurma-

skiner, vid högtrycksrengöring och manuell rengöring. 

Art nr: 166481 10x1 liter 

Art nr: 166483 3x5 liter 

Pajax 

Högeffektivt tensidbaserat grovrengöringsmedel utan 

kolväten med många användningsområden. Avsedd för 

krävande rengöring av verkstäder, maskiner, transport-

fordon, entreprenadmaskiner, lantbruksredskap och 

traktorer, samt vid industriell rengöring. Speciellt 

utformat för att snabbt tränga igenom och effektivt 

lösa upp fet smuts och feta beläggningar innehållande 

olja, sot, fett etc. Användes vid högtrycksrengöring i 

kombiskurmaskiner och avfettningsbad  

Art nr: 166583 3x5 liter 

Multifix 

Högeffektivt lågskummande grovrengöringsmedel, 

tensidbaserat utan kolväten. Avsedd för krävande ren-

göring av verkstäder, maskiner och lagerlokaler, samt 

vid industriell rengöring. Har ett brett användningsom-

råde och är speciellt utformat för att snabbt tränga 

igenom och effektivt lösa upp fet smuts och feta   

beläggningar inne- hållande olja, sot, fett etc.      

Användes i kombiskurmaskiner, vid högtrycksrengöring 

och manuell rengöring.  

Art nr: 166783 3x5 liter 

Kiilto C4 Max 

Speciellt lämplig för grovt smutsade objekt, avlägsnan-

de av oljig och fet smuts samt för ytor i industriella 

lokaler som tål basiska ämnen. Kan användas i oljeav-

skiljare. Dosering 1-50 ml/1 l vatten. pH i färdig lös-

ning cirka 12.  

Art nr: 41013 3x5 liter 

Kiilto Sartek 2 

Rengöringsmedel för borttagning av olja och fett ma-

nuellt eller maskinellt i industrilokaler och verkstäder. 

För ibruktagnings- och grovrengöring av Norament-

gummigolv samt keramiska plattor och säkerhetsgolv. 

Svanmärkt.  

Art nr: T7014.005 3x5 liter 

Supervax 

Matt till sidenmatt. Bildar en polerbar, vattenbeständig 

skyddsfilm. För behandling av hårda och halvhårda golv 

som PVC, linoleum, gummi mm. 

Art nr: 17351 3x5 liter 

Kiilto Kraft 

Ett effektivt avfettningskoncentrat för både manuella 

och automatiska metoder. Löser upp, emulgerar och 

avlägsnar fett och sotsmuts från grillar, fettfilter samt 

vägg- och golvytor. Utmärkt för emulgering av både 

olja och fast fett. Även för rengöring av sotsmuts från 

ytor som inte tål natriumhydroxid. Brukslösningens pH 

ca 11.5 (starkt alkaliskt)  

Art nr: 63099 3x5 liter 
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Antiwax Forte 

Ett mycket effektivt och mångsidigt, lågskummande 

och svagt alkaliskt rengöringsmedel. Lämplig som 

polishborttagningsmedel för linoleum. Effektivt mot 

syntetiskt fett– och oljesmuts i t.ex. bilverkstäder.   

Art nr: 11007 3x5 liter 

Hot Springs 

Grovrent som också kan användas till lättskurning. Tar 

effektivt bort intrampad smuts. Löser snabbt upp fett 

och oljig smuts. Mycket effektiv för daglig rengöring av 

behandlade golv. Fräsch doft. 

Art nr: 7516772 2x5 liter 

 Skumdämpare 

Exal 2010 

All– och grundrengöringsmedel innehållande lösnings-

medel. Effektivt vid lösande av fett, olja och hård 

smuts även på ömtåliga ytor, både vid manuell och 

maskinell rengöring. 

Art nr: 11134 12x1 liter 

Art nr: 11137 3x5 liter 

Indumat 

Högeffektivt grovrent för borttagning av smuts inom 

storkök och industrin. Löser effektivt fastsittande olja 

och fet smuts inom industri. Lämpar sig manuellt och 

maskinellt. Oparfymerad. Hög alkalisk. Innehåller   

lösningsmedel. 

Art nr: 11267 3x5 liter 

Unisal 

Ett mycket effektivt och mångsidigt, lågskummande, 

lätt alkaliskt rengöringsmedel för att avlägsna smuts. 

Med sin speciella formula så passar Unisal beroende på 

dosering för både allrengöring och grovrengöring. 

Art nr: 12134 10x1liter 

Art nr 12137 3x5 liter 

Art nr 12133 oparf. 10x1 liter 

Art nr 12136 oparf.  3x5 liter 

Kiilto Antifoam 

Används för att förebygga skumbildning. Tillsätts i 

maskinens smutsvattenbehållare. Dosering 2 ml/1 l 

vatten.  

Art nr:  411051 10x1 liter 

Specialsåpa 

Flytande gammaldags grönsåpa för rengöring och under-

håll av trägolv, stengolv och stentrappor. Används med 

fördel på oljebehandlade trägolv. Återfettar trä- och 

stengolv.  

Ger en frisk och behaglig doft efter rengöring  

Art nr: 160513 3x5 liter 

Såpa 

Grumme 

En ren naturprodukt som görs av äkta tallolja. Passar vid 

rengöring av så gott som alla material. Perfekt till trä, 

metall, plast, målade ytor. 

Grön  808080 16x750 ml 

Gul  808180 16x750 ml 

Citron  808480 16x750 ml 

Sjöbris 808680 16x750 ml 

Damty 

Skumdämpare till smutsvattentank på vattensugare, 

kombimaskiner, mattvättar och i diskmaskiner vid 

avkalkning 

Art nr:  167061 10x1 liter 

Klar 

Klar är en effektiv rengörande och vårdande såpa. Med 

sin speciella formula så passar Klar på både stengolv och 

oljade trägolv.  

Art nr: 11307 3x5 liter 

Rasker 

Självverkande och högkoncentrerat grovrengörings- 

medel. För effektiv rengöring av mycket hårt smutsa-

de ytor. Löser på ett förnämligt sätt kraftiga belägg-

ningar av fett, föroreningar från animalier och vegeta-

bilier, parikel- smuts och olja. Mycket lämplig vid 

rengöring av livsmedels-/djurindustrier och verkstä-

der.   

Art nr: 162863 3x5 liter 
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 Allrengöringsmedel 

Kiilto Akseli 2001 

Lösningsmedelsbaserat allrengöringsmedel speciellt för 

borttagning av fett, olja och ingrodd smuts. Även lämp-

lig för ömtåliga ytor. Effektiv fläckborttagare. Dosering 

1-5 ml/1 l vatten. pH i färdig lösning cirka 7. 

Art nr: T7087.001 10x1 liter 

Art nr: T7087.005 3x5 liter 

Kiilto Alltop 

För manuell och maskinell underhållsrengöring av kraftigt 

smutsiga objekt. Oparfymerad. För byggstädning- under-

hålls- och grundrengöring av gummigolv enligt separat 

anvisning. Dosering 1-4 ml/1 l vatten. pH i färdig lösning 

cirka 9,5. 

Art nr: 410621 10x1 liter 

Art nr: 410681 oparf. 6x1 liter 

Kiilto Vieno Aktiivi Lime 

För manuell eller maskinell underhållsrengöring av alla 

hårda ytor. Även lämplig för underhållsrengöring i våta 

utrymmen. Behaglig doft av lime. Svanmärkt. pH 10 

Art nr: T7504.001 6x1 liter 

Kiilto Universum 10 

För manuell och maskinell underhållningsrengöring. 

För tvätt och rengöring av polishbehandlade och ej 

polishbehandlade golv. Även lämplig för rengöring  

av våtrum och för diskning. Dosering 0,4-1,2 ml/1 l 

vatten. pH i färdig lösning cirka 8,3-9,7. 

Art nr: T6020.001 6x1 liter 

Art nr: T6020.005 3x5 liter 

Alcosal 

Neutralt alkoholbaserat rengöringsmedel för daglig ren-

göring av alla vattenbeständiga ytor. Kan användas till 

lättskurning av polishbehandlade golv. 

Art nr: 12204 10x1 liter 

Art nr: 12207 3x5 liter 

Ecosal 

Ecosal är ett effektivt och mångsidigt, pH neutralt ren-

göringsmedel för att avlägsna smuts. 

Art nr: 11612 10x1 liter 

Art nr: 11613 3x5 liter 

Ecofloor 

Ecofloor är ett mycket effektivt och mångsidigt, låg-

skummande, lätt alkaliskt rengöringsmedel för att av-

lägsna smuts. Ecofloor har egenskapen att vid den högre 

doseringen kunna arbeta som ett grovrent. 

Art nr: 11622 10x1 liter 

Art nr : 11623 3x5 liter 

Allrent imp 

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 hygien-

utrymmen och vid inredningsstädning.                         

Suverän rengöringseffekt.  

Art nr : 166384 1x10 liter 

S2 

Självverkande allroundbetonat allrent med ett brett 

användningsområde. För regelmässig rengöring av golv 

och alla ytor som tål vatten. Behaglig doft av persika  

Art nr: 160611 10x1 liter 

Art nr: 160613 3x5 liter 

Hågeren 

Lågskummande och högkoncentrerat allroundmedel med 

suverän rengöringseffekt. För regelmässig rengöring av 

golv och alla ytor som tål vatten. God kalkhämmande 

och bakteriehämmande effekt. Löser byggdamm bestå-

ende av gips och betong. Används med fördel i hygienut-

rymmen och vid inredningsstädning, samt vid bygg-        

rengöring och installationsbehandling av nya golv.                    

Även lämplig att använda i kombiskurmaskiner.  

Art nr: 166381 10x1 liter 

Art nr: 166383 3x5 liter 

Chick 

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring 

och desinficering av alla ytor där extra höga krav på 

hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering och 

som handdiskmedel där desinficeringskrav ställs på disk-

godset. Har både rengörande och desinficerade effekt. 

Har ett brett desinficerande register och en mycket god 

rengöringsförmåga  

Art nr: 162163 3x5 liter 
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Sprint 200 Fresh 

Neutralt rengöringsmedel för manuell rengöring. Konc. 

allrent utan färg och med parfym, medelhögt skum.               

Art nr: 7512987 6x1 liter 

Art nr: 7512989 2x5 liter 

Unisal 

Unisal är ett mycket effektivt och mångsidigt,  

lågskummande, lätt alkaliskt rengöringsmedel för 

att avlägsna smuts. Med sin speciella formula så 

passar Unisal beroende på dosering för både                       

allrengöring och grovrengöring. 

Art nr: 12134 10x1 liter 

Art nr: 12137 3x5 liter 

Art nr: 12133 oparf. 10x1 liter 

Art nr: 12136 oparf.  3x5 liter 

Resal 

Neutralt för daglig rengöring av alla vattentåliga 

ytor. Lätt att skölja bort och skummar inte.        

Lämnar inga rester efter sig på ytan. 

Art nr: T5007.001 10x1 liter 

Wetco Floor 

Lätt alkaliskt allrent för en skonsam och effektiv 

rengöring av golv och vattentåliga ytor. Lågskumman-

de, vårdande, lämpligt för maskinell rengöring. pH 10 

Art nr: 11742 6x1 liter 

Wetco Surf 

Alkoholbaserat neutralt allrent för en skonsam och 

effektiv rengöring av vattentåliga ytor. Torkar snabbt 

utan ränder. Högskummande. pH 7 

Art nr: 117620 6x1 liter 

 Golvvårdsmedel 

Reshine 

Effektivt, svagt alkaliskt och lågskummande.          

Bibehåller ytornas glans. Innehåller inte såpa. 

Art nr: 12262 10x1 liter 

Art nr: 12263 3x5 liter 

Remop 

Tensidbaserat vårdande som inte är skiktbildande. 

Torkar snabbt och lämnar en tunn skyddande yta. För 

golv med eller utan polish med maskinell eller manuell  

rengöring. 

Art nr: 15454 12x1 liter 

Art nr: 15457-1 3x5 liter 

Redur 

Bra till stengolv och sporthallsgolv, men även för andra 

golvytor. Torkar snabbt och gör golven mindre hala. 

Både manuellt och maskinellt. 

Art nr: 15807 3x5 liter 

2care 

Lämpar sig för utrymmen med olika material, behand-

lade och obehandlade. 2Care är ett syntetiskt, låg-

skummande rengörings- och underhållsmedel. 

Art nr: 15907 3x5 liter 

Cleanon 

Effektivt, lågskummande rengöringsmedel för polish-

behandlade golv. Innehåller inga ämnen som kan mat-

ta ner eller skada golv eller polish. Den ger golvet en 

förstärkt lyster efter rengöring  

Art nr: 161723 3x5 liter 

Art nr: 161724 1x10 liter 

Optimal 

För rengöring och skötsel av alla hårda golvytor. 

Lämplig för sten- och linoleumgolv samt för lacka-

de trägolv. Oparfymerad, tensidbaserad produkt. 

För manuell och maskinell rengöring, även för 

högvarvsmaskiner. Dosering 0,5-2 ml/1 l vatten.      

pH i färdig lösning cirka 8,5. 

Art nr: 410561 6x1 liter 

Art nr: 410563 3x5 liter 

Exal 2010 

All– och grundrengöringsmedel innehållande lösningsme-

del. Effektivt vid lösande av fett, olja och hård smuts 

även på ömtåliga ytor, både vid manuell och maskinell 

rengöring. 

Art nr: 11134 10x1 liter 

Art nr: 11137 3x5 liter 
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Sundance 

Effektivt neutralt golvrengöringsmedel som inte lämnar 

några rester. Innehåller inga alkaliska komponenter 

vilka kan matta ner behandlade blanka golv. Lämplig 

för alla rengöringsmetoder.  

Art nr: 7516771 2x5 liter 

Klar 

Klar är en effektiv rengörande och vårdande såpa.    

Med sin speciella formula så passar Klar på både    

stengolv och oljade trägolv 

Art nr: 11307 3x5 liter 

Stentvål Special Originalet  

För rengöring och vård av kalkhaltig sten.         

En naturlig reaktion skapar ett smuts- och  

vattenavvisande skikt. pH 8. 

Art nr: 37028 1x12 liter 

Art nr: 37030 3x5 liter 

Jontec Ceramica 

Neutralt rengöringsmedel speciellt utvecklat för       

rengöring av keramiska golv med hög glans som glaserat 

porslin, klinker, polerad marmor eller granit, etc.     

Produkten är formulerad för att inte lämna någon hinna 

eller rester på golvet samtidigt som den bevarar den 

ursprungliga glansen och gör rent effektivt.                  

För mopp och kombiskurmaskin.  

Art nr: 7512674 2x5 liter 

Steinfix 60 

En produkt som kan användas på alla typer av sten-

golv som tål vatten. Skall användas för den dagliga 

skötseln eftersom produkten underhåller            

impregneringen och är neutral i brukslösning pH 10,0. 

Art nr: Å60-1 1x12 liter 

Art nr: Å60-5 3x5 liter 

Overdrive 

Spraypolish som tar bort smuts och klackmärken   
effektivt och kan användas på alla polishfilmer.    
Reparerar skadad polish och lämnar kvar en behaglig 

doft.  

Art nr: 7516773 6x750 ml 

Dusty 

Specialutvecklat dammbindningsmedel för manuell 

impregnering/preparering av moppar och dukar. Högef-

fektivt dammbindningsmedel för torr- eller fuktrengö-

ring av alla hårda ytor. Kan även användas vid städning 

med kombi- skurmaskin för att på ett effektivt sätt 

avlägsna mikropartiklar. Binder partiklar ner till 1 my. 

Reducerar allergena dammpartiklar och skapar en häl-

sosammare och renare innemiljö  

Art nr: 165063 3x5 lit 

Art nr: 165064 1x10 lit 

 Dammbindningsmedel 

Visionoil 

Dammbindnings- och rengöringsmedel för alla hårda ytor 

(inte glasytor). Även lämplig för trä- och läderytor. Binder 

effektivt löst smuts och damm i arbetsredskapet. Dosering 

outspädd   3-4 sprayningar på moppen eller städtrasan. 

pH cirka 8,0. 

Art nr. 410201 6x1 lit 

 Punktrengöring / Specialmedel 

Kiilto Superquick 

Universalprodukt för alla vattentåliga ytor, även polishbe-
handlade och målade ytor. Avlägsnar effektivt fettfläckar, 
t.ex. fingeravtryck, också från stålytor. Kan användas för 
rengörande vård av golv. Behöver ej spädas ut. pH cirka 

10,5. 

Art nr: 410462 6x750 ml 

Freeze 

Kylspray för snabb lokal nedkylning. Påskyndar och under-
lättar termisk lokalisering av defekt komponent, värmebry-
tare, relä, termostat, kallödning m.m. Kan även användas 
för att ta bort tuggummi på textilmaterial. Upp och ner 

fungerar den som tryckrengörare. 

Art nr: 39451 12x250 ml 

Rosterit 

Rengörings- och skyddsmedel för stålytor. För rengöring 
och skydd av stålytor. Lämpar sig inte för ytor som är i 

kontakt med livsmedel. 

Art nr: T7531.931  12x400 ml 

Presstech 

För fläckborttagning på hårda ytor. Ett citrusoljebaserat 
fläckmedel som effektivt tar bort olje- och fettfläckar. 

Löser också effektivt upp torkade limrester.  

Art nr: 41030 12x400 ml 
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Oven Cleaner - Ugnsrengöring  

Kraftigt och mycket effektivt ugnsrengöringsmedel. För 

rengöring av insidan av emaljerade ugnar, emaljerade 

ytor, storkökshällar och gjutjärnskärl.  

Art nr: 071 6x 750 ml 

S.S.C - Rostfritt stålrengöring  

Mycket effektivt, färdigblandat rengöringsmedel för snabb 

och effektiv rengöring av rostfritt stål. Tar bort fingerav-

tryck, fett och smuts från alla typer av rostfritt stål. Idea-

liskt för köksutrustning, diskar, kylskåpsdörrar, huvar och 

skåp. Rekommenderas även för användning på hissdörrar 

och inredning, krom, glas och tangentbord.  

Art nr: 189 6x 750 ml 

Fixy 

Specialutvecklat allroundmedel för sprayrengöring av alla 
ytor som tål vatten. Spraya och torka av. Löser snabbt och 
effektivt smutsavlagringar och fett    beläggningar. Är även 
mycket lämpligt i våt- och hygienutrymmen. Har en god 
kalk- och bakteriehämmande effekt. Plastflaska med 

spraypump/brukslösning.  

Art nr: 166380 24x500 ml 

Speed 

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.   

Art nr: 166061 10x1 liter 

Skurex 

Mycket effektiv tjockflytande skurcreme för rengöring av 

spisar, kakel, kokkärl, rostfritt m.m. Gör glänsande rent 

utan att repa. Innehåller ett skonsamt polermedel.  

Art nr: 164364 12x920 gr 

Rostex 

Rostlösare, avsedd för att lösa mycket svåra beläggning-

ar av rost, ärg, cement, murbruk och betongrester på 

stål, rostfritt och sanitetsporslin.  

Art nr: 162961 1,4 kg 

Klottex 

Används med fördel inomhus där lösningsbaserade rengö-

rings medel av hälso– och miljöskäl bör undvikas. Kan 

användas på textilmaterial. 

Art nr: 410805 12x400 ml 
Sprint Multi 

Skumrengöringsmedel i aerosolförpackning för alla vat-

tentåliga hårda ytor. Idealisk för vertikala ytor som   

väggar, etc. Det lätta skummet hänger kvar på ytan vilket 

ger lång verkningstid. Tar effektivt bort fett,            

fingeravtryck, kaffefläckar, bläck och andra typer av 

fläckar. Rengör utan att lämna rester på matta ytor. 

Alkaliskt, inget slipmedel. Ingen eftersköljning behövs.  

Art nr: 7513059 12x500 ml 

Speedball Original  och 2000 

Kraftfullt rengöringsmedel för hårda ytor. Tar bort 

olja, fett, läppstift, bläck etc. Mycket effektiv rengö-

ring av alkalitåliga hårda ytor Ingen eftersköljning, 

inga rester. Mycket bra vid byggstädning. pH 12-13 

brukslösning 

2000 innehåller ej butylalkohol. pH 11,5-12,5 bruksl. 

Art nr: 7516768 6x750 ml 

Art nr: 7516769 2x5 liter 

Art nr: 7516766 (2000) 6x750 ml 

Mr Muscle Ugn 

Mr Muscle Ugn tar effektivt bort fett och fastbränd 

smuts i ugn och på grillen. Mr Muscle Ugn kan även 

användas på bakplåtar som ej är i aluminium. Produkten 

ska enbart användas i kalla ugnar.  

Art nr: 162000 12x300 ml 

Jif creme 

Flytande skurmedel för rengöring av emalj, kakel, 

porslin och rostfritt. 

Art nr:   

206291 Original 16x500 ml 

206296 Lemon 16x500 ml 

L.S.P - Rengörande möbelpolish  

Rengörande möbelpolish. Lämplig  på trä, fanér, laminat, 

rostfritt stål, formträ, glas, krom, målade ytor, telefoner 

samt tv– och bildskärmar. 

Art nr: 043 6x 750 ml 

Spot Light - Fläckborttagare 

Skummande fläckborttagningsmedel som snabbt tar bort 

fläckar från mattor och textilier. Kan användas på många 

olika typer av fläckar som fett, olja, rödbeta, touchpenna, 

curry, juice och färska te- och kaffefläckar.  

Art nr: 034 6x 750 ml 
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Yes 

Yes ger dig diskkraften du alltid kan lita på. Dess koncent-

rerade formula löser omedelbart upp fett och ger dig en 

glänsande ren disk.  

Art nr: 444419 16x650 ml 

Sun Light 

Handdiskmedel med mild behaglig citrondoft. Mild mot 

händerna samtidigt som det ger en skinande ren disk. 

Neutralt och skonsamt mot händerna. Miljömärkt med 

Svanen.  

Art nr: 5875020 6x750 ml 

3M GR3000 

Klotterborttagare för användning på tegel, betong, 

rostfritt stål, aluminium, glasfiber, emalj och kera-

miska plattor. 

Art nr: 41083 4x500 ml 

3M GR1500 

Tar effektivt bort graffiti och klotter från målade 

och behandlade ytor, samt plastytor.  

Art nr: 41081 4x500 ml 

Limtvätt 

Kraftfull limborttagare speciellt utvecklad för att  lösa 

mattlim men löser även de flesta enkomponentslim. Ver-

kar snabbt och lämnar ingen rest. 

Art nr: 38041 12x1 lit 

Kristallrent 

Kristallspray 0,5 l för rengöring av kristallkronor. Spruta 
rikligt på kristallerna och placera t.ex. tidningar under 

kristallkronan och låt sedan droppa av.  

Art nr: H514 12x500 ml 

Menalux för glaskeramikhällar 

Rengör och polerar keramiska spishällar, rostfria diskbän-

kar, braskaminglas, glas och kakel utan att repa.   

Art nr: H502 4x500 ml 

MP52 Möbelpolish 

Självverkande polermedel som polerar, rengör och skyd-

dar behandlade ytor i ett moment. Passar både blanka 

och matta möbler som behöver poleras upp och återfå sin 

glans. Ger ett rent, blankt och smutsavvisande resultat 

även på kakel, marmor och plastytor.  

Art nr: 3506 12x250 ml 

T-Röd 

Bränsle till spritkök, spritlampor, fonduegrytor,   röklådor 

samt ett rengöringsmedel till fönster, speglar, kakel, 

sanitetsporslin, plastgolv, linoleummattor m.m. Kan även 

användas som lösningsmedel för vissa färger och fläckar 

samt som frostskyddsmedel för VVS-system, bilens spolar-

vätskesystem m.m. 1 liter.   

Art nr: 1532292 12x1 lit 

Ädelstålvård 

Ädelstålvård avlägsnar på ett enkelt sätt rester av polish, 

olja, fett, fingeravtryck, fläckar, damm och smuts. Den 

kraftiga oljeemulsionen fräschar upp, skyddar och bevarar 

glansen samt lämnar inga ränder. Testad för lämplighet 

vid användning nära livsmedel. För en enkel, snabb rengö-

ring och polering av de flesta metaller såsom rostfritt stål, 

mässing, koppar, krom, aluminium samt keramik och pors-

lin i offentliga utrymmen, hissar, restauranger, kantiner, 

kök, laboratorier, båtar samt tvättanläggningar. Använd-

bar på vertikala ytor. 

Art nr: H501 12x400 ml 

3M Metallpolish 

Metallpolish som rengör, polerar och skyddar metall-

ytor. Fungerar på rostfritt stål, mässing, aluminium och 

krom. Den smutsiga beläggningen försvinner och ersätts 

av en skyddande hinna som förhindrar nya föroreningar 

att bita sig fast. Lätt att använda; spraya på det du vill 

göra rent och torka sedan helst av med en microduk.  

Art nr: 352077 1x600 gr 

Safe Restore 

SafeRestore löser problemet. Ett lätt och smidigt 

sätt att renovera glas innan man måste byta till en 

hög kostnad. Kontakta oss för mer information 

Art nr: 62400 3,8 lit 
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 Sanitetsrent 

Kiilto Kosti 

Parfymerat, basiskt rengöringsmedel för våtrum. Lämplig 

för rengöring av bastur och toalett- och duschutrymmen. 

Dosering 4-8 ml/1 l vatten. pH i färdig lösning cirka 10,5.        

Art nr: T7431.001 6x1 lit 

Kiilto Rosita 

Hallondoftande, svagt surt allrengöringsmedel för våtrum. 

Regelbunden användning minskar bildning av avlagringar 

och håller ytorna blanka utan vattenränder. Dosering 1-5 

ml/1 l vatten. pH i färdig lösning cirka 5,5. 

Art nr: T7084.001 6x1 lit 

Kiilto Sanitop 

För rengöring av kakel, sanitetsporslin och rostfritt stål 

samt förebygger och motverkar av avlagringar. Friskt 

doftande geléprodukt. Dosering 1-4 ml/1 l vatten. pH i 

färdig lösning ca 4,0. 

Art nr: 410601 6x1 lit 

Biorine 

Biologiskt rengöringsmedel för sanitetsutrymmen. För 

rengöring och luktborttagning i utrymmen med obehaglig 

lukt. Lämpar sig bl.a. för toaletter och sanitetsutrym-

men, offentliga kommunikationsmedel, portgångar, gång-

tunnlar, parkeringshus och avfallskärl. pH ca 7.  

Art nr: T7091.001 6x1 lit 

Sani Spurt 

Svagt basiskt, användningsklart rengöringsmedel som är 

lätt att använda. Minskar nedsmutsning av ytor och un-

derlättar därmed städningen. Produkten tar bort lukter 

och fyller rummet med en frisk doft. pH ca 8,5  

Art nr: T7526.935 12x750 ml 

Toasan 

Trögflytande surt medel för rengöring av toalettstolar och 

sanitetsgods. Löser hud- tvål- och smutsavlagringar samt 

kalk- och lättare rostbeläggningar. Har en god bakteriehäm-

mande effekt och lämnar en frisk efterdoft.  pH ca 3 i 

brukslösning (1%-ig).  

Art nr: 160311 10x1 liter 

Neusan 

Lågskummande och neutralt medel som inte innehåller 

några organiska lösningsmedel. För sim- och bad- bassäng-

er, pooler etc. Löser effektivt hud- och smutsavlagringar 

samt lättare kalkbeläggningar i ett och samma arbetsmo-

ment. 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 6,6 i brukslösning (1%-ig).  

Art nr: 164763 3x5 liter 

Hågesan 

Självverkande surt rengöringsmedel med god bakterie-

hämmande effekt för våt- och hygienutrymmen, toalet-

ter och golvytor vid bassänger. Löser snabbt och effek-

tivt lättare kalk- och rostbeläggningar, samt hud, tvål- 

och smutsavlagringar i ett och samma arbetsmoment. 

Mycket lämplig vid rengöring av bad- och simanläggning-

ar. Användes vid såväl manuell som maskinell rengöring. 

Kan även användas vid högtrycksrengöring. pH ca 3,1 i 

brukslösning (1%-ig). 

Art nr: 160211 10x1 liter 

Art nr: 160213 3x5 liter 

Hågeren 

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.  

Art nr: 166381 10x1 liter 

Art nr: 166383 3x5 liter 

 Biosan 

Biologisk sanitetsrengöring. En utmärkt rengörande effekt 

och en hållbar luktavlägsnande egenskap. Används i utrym-

men där man har problem med otrevlig lukt av urin. Upplö-

ser biologiskt förekomsten av urin och avlägsnar olägenhet 

med dålig lukt. 

Art nr: 10371 12x1 liter 

Reocid  

Ett svagt surt allrengöringsmedel för sanitetsutrym-

men. Lämnar en vacker blank yta utan droppfläckar. 

Förhindrar uppkomsten av rost– och kalkavlagringar.                     

Art nr: 13414 12x1 liter 

Art.nr 13407 3x5 liter 

Wetco san 

Surt sanitetsrent för kalkborttagning och underhållsren-

göring av alla syra säkra och vattentåliga ytor.. 

Art nr: 11782 6x1 liter 

Wetco san Neutral 

Neutralt rengöringsmedel för underhållsrengöring av 

våtutrymmen och även alla vattentåliga ytor. 

Art nr: 11792 6x1 liter 
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Clean Fast 

Högeffektivt bakteriedödande rengöringsmedel för 

många olika slags ytor. Utvecklat för att ta bort kalkav-

lagringar, kroppsfett och ingrodd smuts. Lämpligt för 

användning på porslin, krom, rostfritt stål, keramik   

och klinkers. Idealiskt för tvättställ, badkar,           

duschar, toaletter, runt simbassänger och golv i                             

omklädningsrum.  

Art nr: 010 6x750 ml 

 A010ERE2 2x5 lit 

Everfresh 

Kraftigt parfymerat, förtjockat rengöringsmedel för toalett 

och badrum. För daglig rengöring av toalettstolar, urinoarer, 

tvättställ och badkar. Lämpligt för användning på porslin, 

rostfritt stål, plast, glasemalj, krom, keramik och klinkers.  

Art nr: A103 6x1 liter 

 Kalkrent 

Sani Acid 

Högeffektivt surt medel för avkalkning och rengöring av 

WC, dusch, våtrum etc. För hårt vatten. Kraftfull, utan färg 

och parfym. pH 1,9 

Art nr: 7513086 6x1 liter 

Eco Calixin 

En avancerad syrasammansättning garanterar snabbver-

kande kalkborttagning utan att skada krom– och rostfria 

ytor. 

Art nr: 11642 12x1 liter 

Calexan Forte 

Ett starkt surt kalkborttagningsmedel för syrasäkra ytor och 

används på klinker-, kakel- och porslinsytor i simhallar, 

duschutrymmen, badrum och toaletter. Vid den högre dose-

ringen tar Calexan Forte bort cementslöjor och fogmasse-

rester. Ej lämplig för kalkstensytor eller marmor. Får ej 

blandas med klorbaserade produkter. pH ca. 0,5.  

Art nr: 11134 12x1 liter 

WC Duck WC-Active  

WC Active är flytande toalettblock som ger ett hygie-

niskt skum när du spolar toaletten. WC Active finns 

både som hållareförpackning och refill i dofterna 

Marin, Fresh Rose 

Art nr: 614952 Marine 12x55 g 

Art nr: 615006 Rose 12x55 g 

Sani 100 Pure-Eco1L 

Parfymerad alkalisk rengöringsprodukt för daglig rengöring av 

sanitetsutrymmen såsom WC, kakel etc. Lämplig för alla 

vattentåliga sanitetsytor. Med fräsch och mild parfym. pH: ca 

11. 

Art nr: 7520028 6x1 liter 

Sani Calc Fresh 

Surt medel för daglig eller periodisk rengöring och avkalkning 

av WC etc. För mjukt och medelhårt vatten. Koncentrerat, 

med färg och parfym. 

Art nr: 7513345 6x1 liter 

Extra 

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 högtrycksren-

göring. pH ca 0,5 i konc. 

Art nr: 160111 10x1 liter 

Art nr: 160113 3x5 liter 

Kiilto Kasperi 

Ett oparfymerat, surt rengöringsmedel som innehåller ett 

flertal syror. Det löser effektivt upp kalk- och rostavlag-

ringar. Kiilto Kasperi innehåller oxalsyra. Produkten har 

beviljats det nordiska miljömärket. Konc. pH ca 1 

Art nr: T7435.001 10x1 liter 

Kiilto Kalk 

Låglöddrande, starkt surt, flytande rengöringsmedel. För 

att avlägsna kalk i diskmaskiner för storhushåll och på 

andra ytor som tål ett starkt surt rengöringsmedel. pH ca 

1,0 

Art nr: 80668 10x1 liter 

Kiilto Off Calc 

För att avlägsna kalk- och rostfällningar förorsakade av 

bruksvatten i olika hushållsmaskiner, t.ex. kaffebryggare 

samt disk- och tvättmaskiner. pH 1,5 

Art nr: 63145 4x500 ml 

Sani Flow 

Högalkalisk propplösare som ger 3 i en verkan: Löser effektivt 

proppar i rör, hindrar ytterligare uppbyggnad av proppar 

samt tar bort dålig lukt. Produkten tar effektivt bort mat- 

och tvålrester, hår och fett i avlopp, badkar, duschar, etc.  

Art nr: 7513281 6x1 lit 

Sani  Mouldout 

Klorerat rengöringsmedel för borttagning av mögel och svamp 

från cement och fogar (svarta fogar). Även lämplig för rengö-

ring av duschdraperier. 

Art nr: 7513274 6x750 ml 
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Divodes FG VT29 

Snabbverkande alkoholbaserat desinfektionsmedel för 

öppen desinfektion. Snabbverkande bredspektrigt 

alkoholbaserat desinfektionsmedel för desinfektion av 

öppna spritbeständiga ytor. Färdig brukslösning.         

Ingen eftersköljning krävs.  

Art nr: 7511262 6x750 ml 

Art nr: 7511258 2x5 liter 

 Desinfektion 

DAX Ytdesinfektion Plus 

DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av 

släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. 

DAX Ytdesinfektion Plus är effektiv mot bakterier, svam-

par och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och 

HIV.  Exempel på användningsområden är inom hälso-, 

sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker.           

Produkten är även lämplig för användning inom        

livsmedelshantering och barnomsorg. 

Art nr: C068 12x1 liter 

 C069 3x5 liter 

DAX Ytdesinfektion 70  

70 är avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och 

är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus. 

För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorga-

nismerna.  

Art nr: C473 12x 1 liter 

Chick 

Specialmedel med desinficerande effekt för rengöring 

och desinficering av alla ytor där extra höga krav på 

hygien ställs, t.ex. inom all slags livsmedelshantering 

och som handdiskmedel där desinficeringskrav ställs på 

diskgodset. Har både rengörande och desinficerade ef-

fekt. Har ett brett desinficerande register och en mycket 

god rengöringsförmåga. 

Art nr: 162163 3x5 liter 

Des 

För snabb och effektiv desinficering av alla ytor och 

redskap där hög desinfektionseffekt eftersträvas t.ex. 

toaletter  dusch- våt- och hygienutrymmen, men även på 

dörrhandtag, ledstänger, bänkar, hissar och köksregio-

ner. Spraya och låt torka. Har ett brett desinficerande 

register. Är luktfri, färglös och lågskummande. Dödar 

mikrober och förhindrar deras uppväxt. Bekämpar och 

förhindrar svampbildning.   

Art nr: 162023 3x5 liter 

Kiilto Antibact 

Desinficerande allrengöringsmedel som på ett 

säkert sätt rengör och desinficerar ytorna i stor-

kök, på sjukhus, i idrottslokaler, inom livsmedels-

industri o. dyl. institutioner. 

Art nr: 63071 6x1 liter 

Art nr: 63057 3x5 liter 

Kiilto Easydes 

Easydes är ett färdigt och snabbverkande ytdesinfek-

tionsmedel med mikrobicid effekt och goda rengörings-

egenskaper.  Easydes passar alla alkoholbeständiga mate-

rial: beröringsytor, utrustning (även telefonknappar och 

tangentbord) och redskap. 

Art nr: 8183  6x750 ml 

DAX Preop 80 med pump 

DAX Preop 80 används främst vid operationsavdel-

ningar för kirurgisk handdesinfektion och vid special-

avdelningar där sjukdomsalstrande mikroorganismer 

skall avdödas. Effektiv mot bakterier, svampar och 

olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.  

Art nr: C463 15x600 ml 

Virkon 

Ett världspatenterat desinfektionsmedel som avdödar-

bakterier, virus och svamp. Virkon (Virus kontroll) har 

fått sitt namn från sin mycket väldokumenterade 

effekt mot alla virusfamiljer och används idag på 

nästan alla sjukhus. Virkon är en sammansatt produkt 

som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desin-

fekterande ämnen, den viktigaste är underklorsyrlig-

het. 

Art nr: 7511 5x10 gr 

Art nr: 7011019 1x1 liter 
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Glade Aerosol 

Luftfräschare för alla utrymmen 

Art nr:   

5895688 Citrus Blossom 12x300 ml 

Good Sense fresh 

Eliminerar/neutraliserar dålig lukt, t ex tobak, urin 

mm. Lätt att använda, spraya direkt i luften. 

Art nr: 7512911 6x750 ml 

Sanér 

Lahega Sanér är ett långtidsverkande luktmaskeringsmedel. 

Det är uppbyggt av väldoftande eteriska oljor, och avger en 

behaglig doft av vanilj. Innehåller ej baktericider .  

Art nr: 167661 10x1 liter 
Glade Doftblock 

Ger kontinuerligt fräsch doft i mindre utrymmen som 

toaletter etc. 

Art nr:   

5864077 Lavendel 12x150 gr 

5864137 Citrus Blossom 12x150 gr 

ADE Luktförbättrare 

Luktförbättrare, avsedd för att ta bort dålig lukt i soprum, 

sopnedkast, trapphus, toaletter och avloppsbrunnar. Kan 

med fördel blandas i städvatten. 

Art nr:   

900-400 Citrondoft 12x1 liter 

900-410 Äppeldoft 12x1 liter 

Urinoarstenar Sanoclean 

För god toaletthygien, placeras i urinoarer. Löses sakta upp 

av vattnet. Eliminerar dålig lukt, rengör, desinficerar och 

ger en frisk doft med långtidseffekt. 

Art nr: 160090 1x1 kg 

 Luktförbättrare 

Activa Zapper 

Odörätare som också sprider en mycket fräsch och behaglig 

doft. Sprayen är testad och bevisat effektiv mot otrevliga 

lukter från tobaksrök, djur, matos, toaletter, mögel m.m. 

Räcker till ca 1.400 sprayningar. 

Art nr:   

56127 Citrus/mint 6x400 ml 

56128 Apple Fresh 6x400 ml 

Urinoarmatta 

Denna patenterade urinoarmatta avger mer än dubbelt 

så mycket aktiva ingredienser som liknande produkter 

och håller urinoaren och toaletten fräsch i 30 dagar. The 

Wave är inte vilken matta som helst den avger även 

enzymer (mikroorganismer) som äter odörer. Den revolu-

tionerande designen med piggar motverkar stänk och gör 

städningen till ett nöje.  

Art nr: 30053 12x1 st 

Sterisol Handdesinfektion 

En gel baserad på etanol som dödar mikroorganismer på 

huden. Glycerintillsats motverkar uttorkning. 87 volym % 

alkohol. 

Art nr: 4105 (Isopropanol) 12x0,7 liter 

Effektiv mot mikroorganismer på huden. Består av en gel 

med bas av isopropanol (60 volym %). Tillsatsen av glyce-

rin motverkar uttorkning av huden. 

Art nr: 4106 (Etanol) 12x0,7 liter 

DAX Handdesinfektion 70 

DAX Handdesinfektion 70 används främst där sjukdoms-

alstrande mikroorganismer skall avdödas. För desinfek-

tion av händer före rent och efter smutsigt arbete samt 

efter kontakt med slemhinnor, blod etc. Effektiv mot 

bakterier, svampar och olika typer av virus. Exempel på 

användningsområden är inom hälso-, sjuk- och tandvård 

samt hos veterinärkliniker. Produkten är även lämplig för 

användning inom livsmedelshantering och barnomsorg. 

Art nr: C065 24x150 ml 

 C066 12x1000 ml 

 C072 15x600 ml 

Liquid Aire 

Bio-enzymatisk rengöring och luktkontroll som tar bort 

fläckar och eliminerar odörer permanent. Döljer inte luk-

ten utan bryter ner organiskt avfall vid beröring. Mycket 

effektiv, lämnar en fräsch doft länge. 

Art nr: 1371232 6x650 ml 

Terminator 

Bakteriedödande luftfräschare. Desinficerar en del bakte-

rier som orsakar odör. Används med fördel på toalettsit-

sarr,telefoner,handfat,sängramar,soptunnor,förvaringssk

åp,dörrhandtag, kakel etc. 

Art nr: 30134 6x650 ml 

DAX AlcoGel 85 med pump 

DAX Alcogel 85 används främst där sjukdomsalstrande 

mikroorganismer skall avdödas. För desinfektion av händer 

före rent och efter smutsigt arbete samt efter kontakt med 

slemhinnor, blod etc. Effektiv mot bakterier, svampar och 

olika typer av virus. Exempel på användningsområden är 

inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker. 

Produkten är även lämplig för användning inom livsmedels-

hantering och barnomsorg. 

Art nr C424 24x150 ml 

Art nr: C425 15x600 ml 
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 Maskindisk / Torkmedel 

Suma Nova Pur-Eco L6 

Suma Nova free L6 är ett högeffektivt, alkaliskt flytan-

de maskindiskmedel anpassad för all typer av profes-

sionella diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en 

kombination av alkali och högeffektiv komplexbildare 

som effektivt löser fett, stärkelse och fastbränd mat i 

alla vatten. pH: ca 14. 

Art nr: 7515734 1x10 liter 

Suma Unison Special Pur-Eco G4  

Suma Unison Special G4 är ett högkoncentrerat 

maskindiskmedel som effektivt rengör och löser 

beläggningar från fett och stärkelse, speciellt 

sammansatt för alla vatten. (för slutet system) 

Art nr: 7508188 3x4,5 kg 

Suma Crystal free A8 

Suma Crystal free A8 är ett koncentrerat, surt torkme-

del, speciellt framtaget för att passa i alla typer av 

diskmaskiner. Produkten är uppbyggd av en unik kom-

bination lågskummande tensider som sänker vattnets 

ytspänning i slutspolningsvattnet. 

Art nr: 7510558 2x5 liter 

Titex 

Högeffektivt maskindiskmedel för diskning av allt 

vanligt diskgods i moderna storköksmaskiner. Ej för 

diskning av aluminiumkärl. Mycket lämplig för pro-

blematiska diskförhållanden och vid hårt vatten. 

Tar bort missfärgningar från te, kaffe och fruktäm-

nen.  

Art nr: 163944 1x12 kg 

Alux 

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  

Art nr: 163444 1x12 kg 

Dilux 

Högkoncentrerat och lågskummande maskindiskme-

del i tablettform. Löser effektivt upp besvärliga och 

intorkade matrester. Tar bort missfärgningar från te, 

kaffe och fruktämnen. Dilux ger diskgodset en glän-

sande ren och fräsch yta. 

Art nr: 163142 100x180 gr 

Drytex 

Dubbelverkande torkmedel för snabb och fläckfri 

torkning av diskgods vid maskindiskning  

Art nr: 163243 3x5 liter 

Sun Professional maskindisk 

Ett professionellt maskindiskmedel utvecklat för att 

användas i manuellt doserade diskmaskiner. 

Art nr: 7512627 1x100 st tablett 

Art nr: 1532768 1x6kg pulver 

Sun Professional Spolglans 

En koncentrerad neutral spolglans som aktivt för-

bättrar sköljprocessen i din diskmaskin och gör dis-

ken snabbt torr och blank. 

Art nr: 7510326 6x1 liter 

Green Easy Tabs 

Diskmaskinstabletter för diskmaskiner med manuell 

dosering av diskmedel. Svanmärkt. 

Tabletterna är förpackade i en vattenlöslig skydds-

film, vilket gör doseringen både enkel och säker och 

minskar mängden avfall. Något separat sköljmedel 

behövs inte. Oparfymerat och fosfatfritt. 

Art nr: 63221  1x100 st 

Suma Ultra Pur-Eco L2 

Högeffektivt flytande maskindiskmedel för mjuka 
vatten, miljömärkt.  Suma Ultra Pur-Eco L2 är ett 
koncentrerat, flytande maskindiskmedel som effektivt 
rengör och löser beläggningar från fett och stärkelse 

speciellt sammansatt för mjuka vatten. 

Art nr: 7515731  2x5 liter 
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Serto BioColor  

Serto BioColor innehåller ett färgskydd som gör att 

textiliernas färger hålls klara. Sköljs lätt bort, milt 

parfymerat. Innehåller varken färgämnen, konser-

veringsmedel, optikska vitmedel, zeolit eller blek-

medel.  

Art nr: 65111  1x8 kg 

Serto Active  

Avlägsnar effektivt smuts och fläckar från all vit- och 

kulörtvätt vid alla temperaturer. Innehåller varken 

färgämnen, konserveringsmedel eller zeolit. Innehål-

ler blekmedel, som aktiveras vid 60°C.  

Art nr: 651112 1x8 kg 

Serto Green  

Oparfymerad, miljömärkt koncentrat för mikrofiber 

och kulörtvätt. Tvättemperatur 30–95 °C. Svanmär-

ket. Innehåller färgskydd som gör att textiliernas 

färger hålls klara. Lämpar sig för tvätt av städ- och 

mikrofibertextiler samt andra textiler. 

Art nr: 65115 1x8 kg 

Serto Soft 

Parfymerat koncentrerad sköljmedel för textilier.  

Gör tvätten fräsch, mjuk, lätt att stryka och mang-

la. Avlägsnar elektricitet från syntetiska fibrer. 

Effektiva ämnen är biologiskt nedbrytbara. 

Art nr: 65103 3x5 liter 

Erisan Sköljmedel 

Sköljmedel för textilier, underlättar strykning och 

minskar statisk elektricitet i konstfibrer. Oparfyme-

rad. Gör tvätten fräsch, mjuk och luftig. Förbättrar 

tygernas skrynkelhärdighet och påskyndar stryk-

ningen och manglingen. Eliminerar statisk elektrici-

tet hos syntetiska fibrer. 

Art nr: 57490 3x5 lit 

Via Professional Sensitive 

Effektivt och drygt pulvertvättmedel utan parfym. 

Rekommenderad av Astma och Allergiförbundet. 

Art nr: 7512129 1x8,32 kg 

 Tvättmedel / Sköljmedel 

Via Professional Color 

Effektivt och drygt kulörtvättmedel 

utan blekmedel. 

Art nr: 7512130 1x8,32 kg 

Via Professional Color Sensitive 

Effektivt och drygt kulörtvättmedel i pulverform utan 

parfym och blekmedel. Rekommenderad av Astma och 

Allergiförbundet. 

Art nr: 7513602 1x8,32 kg 

Via Professional TAED 

Effektivt och drygt pulvertvättmedel. 

Art nr: 7512128 1x8,32 kg 

Tarén 

För tvätt av vit, kulör och fintvätt samt mopptvätt i 

alla typer av tvättmaskiner, för alla maskintvättbara 

textilier utom silke. Ett lågdoserat tvättpulverkon-

centrat. 

Art nr: 163654 1x10 kg 

Rapid 

Rapid är högkoncentrerat och lågskummande. Kan  

användas i alla storlekar av tvättmaskiner för tvätt av 

alla slags textiler som tål vatten. Rapid har en bra 

tvättförmåga, innehåller ämnen för att effektivt lösa 

smuts och har optimal tensidblandning för bra tvättre-

sultat. 

Art nr: 169355 1x10 liter 

Comfort  Professional Sensitive 

Flytande antistat– och mjukgöringsmedel 

utan färg och parfym. Passar dig som har känslig hud 

eller allergi Mjukgör effektivt många olika typer av 

textilier. Motverkar statisk elektricitet. Utan parfym 

Art nr: 7508513 2x5 liter 
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Comfort Professional Sun Fresh 

Sköljmedel med behaglig doft av sommar 

Art nr: 5822551 4x2 liter 

 Matt- &  textiltvätt 

Extract 

Lågskummande som avlägsnar smuts  och fläckar 

från mattor och stoppning. 

Art nr: 014 4x5 liter 

Spot Light 

Skumrengöringsmedel som snabbt tar bort fläckar 

från mattor och textilier. 

Art nr: 034 6x750 ml 

Comfort Professional Lily & Rice 

Flytande antistat– och mjukgöringsmedel 

med en fräsch doft. 

Art nr: 7511210 2x5 liter 

Comfort Professional  Sun Fresh 

Flytande antistat– och mjukgöringsmedel 

med en fräsch doft. 

Art nr: 7514378 2x5 liter 

Comfort Professional  DeoSoft 

Luktneutraliserande sköljmedel som tar bort och 

oskadliggör dålig lukt. Tar bort och oskadliggör dålig 

lukt tack vare O.N.T (Odor Neutralizing Technology) 

Mjukgör effektivt många olika typer av textilier. 

Motverkar statisk elektricitet.  

Art nr: 7514814 2x5 liter 

Retex 

Lämpar sig för rengöring av heltäckande mattor och 

stoppade möbler av syntet - och naturfiber. Svagt 

alkaliskt och innehåller inga lösningsmedel eller 

optiska klarmedel. Ger klara färger och lämnar       

en fräsch doft. 

Art nr: 14204 10x1 lit 

Art nr: 14207 3x5 liter 

Kiilto Jiffy 

Kiilto Jiffy är ett svagt basiskt och mångsidigt använd-

bart allrengöringsmedel. Lämpar sig bra för tvätt och 

fläckborttagning av möbler (pulpeter, laminatdörrar 

osv.). Utmärkt för borttagning av fläckar på           

textilytor och tvätt med extraktionsmaskin.  

Art nr: T7406.001 10x1 lit 

Art nr: T7406.005 3x5 liter 

Comfort Professional Original 

Flytande antistat– och mjukgöringsmedel. Mjukgör 

effektivt många olika typer av textilier Motverkar 

statisk elektricitet Ger textilierna en fräsch doft. 

Art nr: 7508496 2x5 liter 

Comfort Blå Original 

Sköljmedel med behaglig doft 

Art nr: 5892310 4x2 liter 
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DET NATURLIGA 

SÄTTET ATT SKYDDA OCH 

FÖRSKÖNA TRÄ 

Timberex fungerar mycket väl tillsammans med Gammeldags 

Trälut, med eller utan kulör, samt Gammeldags Träsåpa för 

underhåll. 

Trä är det idealiska, hälsosamma materialet för moderna bostäder. 

Men det är inte alltid så lätt att med en blick bestämma kvaliteten 

på produkter av trä. Med träprodukter från Osmo  kan man dock 

vara trygg. Osmo är nämligen ett kvalitetsmärke när det gäller trä 

och ytbehandling. Det räcker att kasta en blick på den noggranna 

bearbetningen, den släta ytan och den exakta passformen för att se 

den höga kvaliteten hos produkter som bär namnet Osmo. 

Timberex har marknadens bredaste sortiment av oljor; allt 

från grundbehandlingsprodukter med eller utan pigment 

eller lösningsmedel, till underhållsprodukter för både inom- 

och utomhusbruk. 
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Bona System för trägolv 

Helhetslösning för behandling av trägolv 

Efter mer än 100 år i golvbranschen, känner vi på Bona väl till kraven från professionella 
golvslipare. Vi ser till golvets hela livslängd och utvecklar produkter som samverkar från 
början till slut och ger varaktiga resultat - högpresterande och optimerade för största möj-

liga miljöhänsyn. 

2005 introducerade Bona 8300-serien - värl-

dens första antistatiska slippapper. Serien 

utvecklades tillsammans med vår partner 

Sia Abrasives och Bona har ensamrätt till 

dessa antistatiska slippapper för golvslip-

ning. 

Oavsett om du letar efter glans, färg, halkmotstånd eller lack 
med extrem slitstyrka så kan Bona erbjuda en lösning för ytbe-
handling av trä- och parkettgolv. Vi kan garantera ett förstklas-
sigt, vackert, hållbart och lättskött trägolv när du använder 

Bonas parkettlack och andra ytbehandlingsprodukter  

För att få det bästa 

slutresultatet måste 

rätt verktyg användas. 
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För rengöring och behandling av stengolv 

 

Med Steinfix håller du marmor, kakel, klinkers, 

 terazzo och andra stengolv rena och slitstarka 

Steinfix 40 

- Effektiv renhållning men skonsam mot stenen och klinker 
- Tar effektivt bort alla typer av generell smuts, stekfett, olja, 
sot etc 
- Kan även användas för att ta bort gammal polish  
- PH 13,2 i koncentrerad form 

- Lätt att använda 

Art.nr Å40-1  12x1 liter 

Art.nr Å40-5 3x5 liter 

Steinfix 50 

 Impregnering av all typ av sten, terracotta, betong & terrazzo 
- Tränger ner i porerna för skydd mot fläckar, fukt, smuts etc. 
- Tillför glans på ytan och framhäver därmed strukturen i stenen 
- Gör stenen något mörkare 

- PH-koncentrat 8,7 

Art .nr Å50-1 12x1 liter 

Art.nr Å50-5 3x5 liter 

Steinfix 60 

- Specialanpassad såpa för sten. Både rengör och skyddar stenen 
- Oslagbart hög fetthalt med fortsatt neutral PH i brukslösning 
- PH-Koncentrat 10, PH-Bruk.7,8 
- Svanenmärkt, framställd av vegetabiliska oljor 

- Kan användas för impregnering,  

Art.nr Å60-1 12x1 liter 

Art.nr Å60-5 3x5 liter 

Steinfix 90 

- Tar effektivt bort gammal polish från alla typer av material 

- Mycket skonsam mot sten- PH-koncentrat 13,5 

Art.nr  12x1 liter 

   

STEINFIX 100+  

- NANO Teknologi 

- Extremt resistent mot smuts, vätska och fläckar 

- Kan läggas på fuktiga golv (diffusionsöppen) 

- Helt osynlig, ändrar inte stenens utseende 

- Kan användas på samtliga typer av sten / kreamisk flis /betong 

etc 

Art.nr Å100 12x1 liter 
Det finns inget som slår äkta natursten som ma-
terial i hemmamiljöer. STEINFIX 60 natursåpa 
används dagligen i en mängd olika hem runt om 
i Europa. En effektiv, miljövänlig produkt som 
är lätt att använda. Dess neutrala PH värde och 
höga fettinnehåll rengör samtidigt som den 

skyddar stenen. 
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 Fönsterputsmedel 

Sprint Glass 

Rengöring av alla typer av glasytor. Bruksfärdig, 

oparfymerad, färgad. Ej ammoniak ph: ca 9. 

Art nr: 7515585  6x750 ml 

Art nr: 7513051 2x5 liter 

Vinny 

Tar bort smuts och beläggningar snabbt och 

effektivt samt gör ytan glänsande och smutsav-

visande. Vinny är ett drygt glasputs, trevligt 

att arbeta med, innehåller ej ammoniak. 

Art nr: 162210 20x500 ml 

Art nr: 162213 3x5 liter 

ADE Fönstersåpa 

En miljövänlig såpa för rengöring och polering 

av glasytor, fönster, speglar m.m. Fönsterså-

pan ger ett perfekt resultat och lämnar klara, 

fläckfria glasytor efter sig. 

Art nr: 900 328 1x1 liter 

Art nr: 900 340 3x5 liter 

 Tvål & Handrent 

Clean Flytande tvål 

För handrengöring samt som dusch- och badtvål. 

Skonsam mot huden och verkar ej uttorkande. Konsi-

stens som gör att den passar till de flesta tvålauto-

mater. 

Art nr: 131833 3x5 liter 

Pride flytande tvål 

Avsedd för handhygien samt speciellt lämplig som 

dusch– och badtvål. Har en konsistens som gör att 

den passar i de flesta tvålautomater, Skonsam. 

Art nr: 161533 3x5 liter 

DAX Mildtvål 

DAX Mildtvål är oparfymerad och tillsatsen av glycerin 

som återfuktningsmedel motverkar uttorkning av huden.           

Art nr: C237 m. pump 15x600 ml 

Art nr.  C243 3x5 liter 

DAX Allroundtvål 

DAX Allroundtvål är genom sin sammansättning skonsam 

mot huden, även vid frekvent tvättning. Svagt parfyme-

rad alt. oparfymerad. pH 5,5 

Art nr: C245 m. pump 15x600 ml 

Art nr: C247 3x5 liter 

Art nr: C263 3x5 liter 

EcoVitral 

Utvecklad för att torka snabbt utan att lämna 

några ränder. 

Art nr: 11603 3x5 liter 

Kiilto Window 

För rengöring av glasytor, speglar och metallytor. 

Avlägsnar effektivt smuts. Torkar snabbt. Lämnar 

ytorna klara och smutsavvisande. Kan användas i 

temperaturer ned till -20°C.     

Art nr: 411252 6x750 ml  

Giporen 

För rengöring av hårt nedsmutsade händer, löser olja, sot, 

fett, underredsmassa, trycksvärta, kåda och smuts. 

Art nr: 161932 6x2,5 liter 

Art nr: 161933 3x5 liter 

Tork Mild Flytande Tvål S1 

Idealisk för vanlig handtvätt i till exempel toalettutrym-

men på kontor, hotell, restauranger och offentliga ut-

rymmen. Det är mild och krämig tvål och den är derma-

tologiskt testad. Tvålen ger ett rikt och krämigt lödder 

och är ekonomisk att använda.  

Art nr: 420501 6x1 liter 

Art nr: 420502 6x475 ml 

Tork Tvål Flyt Exclusiv 1L S1 

Perfekt för normal handtvätt. Innehåller silkesextrakt för 

extra mjukhet och en lyxig fräsch känsla. Exklusiv jas-

mindoft. Rengör och skyddar aktivt huden. Miljövänlig, 

miljömärkt med Svanen.  

Art nr: 420901 6x1 liter 

Tork Tvål Flyt Exclusiv 1L S1 

Perfekt för regelbunden handtvätt. Fri från parfym- och 

färgämnen, minimerar risken för allergiska reaktioner. 

Rengör och skyddar aktivt huden. 

Art nr: 420701 6x1 liter 

Tork Hair & Body 1L S1 

Perfekt för duschen. Multifunktionell tvål med mild for-

mulering för hår och hud. 

Art nr: 420601 6x1 liter 

Tork Mild Skumtvål S4 

Parfyrmerad skumtvål för effektiv och behaglig handtvätt 

Miljömärkt med EU Ecolabel. Perfekt för all normal hand-

tvätt. Dermatologiskt testad 

Art nr: 520501 6x1 liter 
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Deb InstantFOAM handdesinfektion 

Effektiv alkohol Foam för desinfektion av 

händer. Klarar kraven i de europeiska nor-

merna EN1275, EN1276 och EN1500. Produk-

ten innehåller 75 w/w-% alkohol. Produkten 

innehåller också hudvårdande ingredienser 

som ger användare en mjuk och återfuktad 

hud. Produkten är mycket ekonomisk att 

använda tack vare skumteknologin. 

Art nr: 2717 1x47 ml 

Art nr: 2718 1x250 ml 

Art nr: 2720 1x1 liter 

Art nr: IFS1LTFSC 1x1 liter 

Använd Deb InstantFOAM handdesinfek-

tion. Du hjälper då till att förebygga 

spridandet av bakterier och skapar en 

hälsosammare arbetsmiljö. 

 

Perfekt att använda som ett komplement till vanlig 

handtvätt i andra miljöer än en toalett. 

Du erbjuds god handhygien när du bäst behöver den 

utan att vatten behövs. Börjar verka direkt. Torkar 

in snabbt och dödar bakterier. Efter användning 

känns händerna fräscha, mjuka och lena. 

Deb Foam skumtvål 

Foam är en väldoftande skumtvål utan färgämnen. 

Hudvänlig och ekonomisk att använda. Används på 

våta händer. Kan med fördel användas på offentliga 

institutioner, toaletter osv. Glycerin är tillsatt som 

hudvårdande ämne. Innehåller glycerin för hudvård. 

Frisk doft av parfym. 

Art nr. ORG1L 1x1 liter 

 RFW1L (Rose) 1x1 liter 

 2825 1x250 ml 

Din hälsa ligger i dina egna händer  

Black Box Kraftig Handrengöring 

Black Box avlägsnar effektivt olja, fett, färg, lim 

lack polyester, epoxy, tjära m.m. Black Box är 

lämplig där vatten ej är tillgängligt. 

Art nr: 1672 1x50 st 
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DEB Pure Restore 

En mild mjulgörande kräm som är fri från parfym och 

färgämnen. Håller huden frisk och mjuk, oavsett hudtyp. 

Art nr: RES1L 1x1 liter 

DEB Hair & Bodywash 

Krämig duschtvål för och kropp med uppfriskande 

skogsdoft, som lämpar sig för både kvinnor och män. 

Art nr: HAB2LT 1x2 liter 

Art nr: HAB1L 1x1 liter 

DEB Universal Protect 

En mångsidig före-arbetet-kräm som hjälper till att 

skydda huden vid kontakt med vatten och icke-

vattenbaserade ämnen. Den är parfymfri och inte fet , 

kan användas under latex– och nitrilhandskar för att 

utgöra ett extra skydd. 

Art nr: UPW1L 1x1 liter 

DEB Pure Wash 

Cremetvål fri från parfym och färgämnen. Kan användas 

dagligen för att tvätta bort allmän smuts.  

Art nr: PUW2LT 1x2 liter 

DEB Citrus Powerwash 

Kombinerar kraften från extrakt av naturlig apelsinolja 

med handskrubbmedel gjort av majsgranulat för att ge 

en högeffektiv rengöring. Avlägsnar kraftigt ingrodd, 

industriella smuts. Allt från olja och fett till de flesta 

färger och fästmedel. Innehåller återfuktande ingredien-

ser så att regelbunden användning inte påverkar hudens 

fuktbalans 

Art nr: CIT2L 1x2 liter 

Deb lämnar livstids garanti mot eventuella fabrikations- 

och funktionsfel på sina dispensers. Garantin innefattar 

också normalt slitage av pumpsystemet under 5 år från 

inköpsdatum. Garantin förutsätter att det uteslutande an-

vänds Debprodukter i dispensern. Vid skadegörelse eller 

ovarsamt bruk gäller ej garantin. 

DEB Natural Powerwash 

Kombinerar kraften från extrakt av naturlig solrosolja 

med handskrubbmedel gjort av majsgranulat för att ge 

en högeffektiv djuprengöring utan lösningsmedel. Ef-

fektivt påkraftigt ingrodd industriell smuts. Innehåller 

återfuktande ingredienser så att regelbunden använd-

ning inte påverkar hudens fuktbalans. 

Art nr: NPW2LT 1x2 liter 

DEB Lotion Wash 

Cremetvål som är lätt parfymerad. Kan användas dagli-

gen för att tvätta bort allmän smuts.  

Art nr: LTW2LT 1x2 liter 

DEB Gritty Foam 

Världens första skumhandrengöring, med majsgranulat, 

bio-scrubbers™. Den patenterade skumteknologin för-

vandlar vätska till ett tjockt, krämigt handrengörings-

skum, som är lätt att sprida på händerna. Skummet tvät-

tar effektivt och skonsamt bort industriell smuts och olja. 

GrittyFOAM® ger upp till 45 % fler handrengöringar/Liter 

jämfört med traditionella handrengöringsprodukter.  

Art nr: GPF3L 1x3,25 liter 

Dispenser som används med GrittyFOAM ® patro-
ner. En väl testad, patenterad skumpumpstekno-
logi används som anpassats för arbetsplatser med 
hög förbrukning av handrengöring. Debs Gritty-
FOAM® dispenser skyddas av BioCote® – ett sil-
verbaseret antimikrobiellt ämne som minskar 
bakterie- och mögeltillväxt på dispenserns yta. 

Vi lämnar livstids  garanti på alla våra dispensrar.  
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Fresh H1 

Effektiv, skonsam tvålcreme för allmän handtvätt. 

Lätt parfymerad. Refill pH: ca 6 

Art nr: 6960300 6x800 ml 

 Bliw Pumptvål 

För handtvätt och personlig hygien. Den är mild 

ock krämig men också mjukt skummande. Den är 

speciellt komponerad för att förstärka hudens 

lipidskikt. 

Art nr:   

842703 Blåbär 8x300 ml 

842702 Blåklint 8x300 ml 

842701 Daggkåpa 8x300 ml  

842700 

Rödklöver & 

Hallon 8x300 ml 

842704 Linnea 8x300 ml 

842705 Vitsippa 8x300 ml 

Bliw Flytande Tvål 

Art nr:   

840903 Luktärt 16x150 ml 

840901 Skogsviol 16x150 ml 

840902 Vildros 16x150 ml 

Soft Care Star 

Parfymerad tvålcreme för allmän handtvätt. pH: ca 5 

Art nr: 6973000 2x5 liter 

Lux 

Tvål/bad- och duschcrème med lyxig doft. Passar 

även utmärkt som shampoo. Mild mot både hår och 

hud. Ger ett mjukt skum och innehåller mjukgörande 

ingredienser för bra hårvård. 

Art nr: 7515413 2x5 liter 

Tvål KATRIN Classic mild parfym rosa 1L  

Mild krämig tvål med hög fukttillförsel, gör den idealisk 

att använda ofta. Milt parfymerad. Endast till Ultimatic 

tvålhållare.  

Art nr: 1531136 6x1 liter 

Tvål KATRIN skumtvål 1L  

Väldoftande och mycket skonsam för huden. Ger en 
behaglig skumkänsla. Räcker till 2500 doseringar. Sluten 

tvålpatron och pump "i ett" för ökad hygien. 

Art nr: 112539 6x1 liter 

Tvål KATRIN Handtvål 1L  

Effektiv, mild, fuktgivande och väldoftande tvål. 
Räcker till c:a 1500 doseringar per liter. Tvålpatro-
nen är luft- och bakterietät samt försedd med en-

gångsventil.  

Art nr: 861456  6x1 liter 

 861454 12x0,5 liter 

Solopol Strong [Krestopol] softbox 

Effektiv handrengöringspasta med naturligt och nedbryt-
bart rivmedel av valnötskalsmjöl för mycket svårt ned-
smutsad hud. Fri från lösningsmedel och med ett pH-
värde nära hudens eget. Innehåller Stokopon och Eucor-

nol. Parfymerad. pH-värde 5,2.  

Art nr: 100146465 2 liter 

Estepol Hair&Body 

Skonsam duschgel för hela kroppen och håret. Hudvänlig 
med ett pH-värde nära hudens eget och med hudvänliga 
sockertensider samt balsam. Lämplig även för känslig 

hud. Parfymerad.  

Art nr: 100146427  2 liter 

Estepol Classic 

Flytande, för mild tvätt vid lätt nedsmutsning. Skonsam 
mot huden med ett pH-värde nära hudens eget och med 

hudvänliga sockertensider. Lätt parfymerad.   

Art nr: 146387 2 liter 
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Hudosil Hudlotion Oparfymerad 

Fuktighetsbevarande lotion med en unik samman-

sättning av väl dokumenterade råvaror. Befrämjar 

läkning av mindre hudsprickor. 

Art nr: 2015020 oparf 10x500 ml 

Art nr: 2005020 parf 10x500 ml 

Hudosil Hudsalva oparfymerad 

Vårdande salva för torr hud. Innehåller höga halter 

av återfettande och återfuktande ämnen. Lindrar 

hudirritationer. Utmärkt som fot- och handsalva vid 

mycket torr hud, framförallt vintertid. 

Art nr: 4011026 12x100 ml 

Art nr: 4014520 16x450 ml 

Art nr: Viro037 Pump 1x1 st 

Hudosil Handkräm Parfymerad 

Mjukgörande och skyddande handkräm för utsatta 

händer. Speciellt lämplig för händer som är ofta i 

vatten eller i kontakt med starka rengöringsmedel. 

Art nr: 3022526 12x250 ml 

Hudosil Fotkräm 

Mjukgörande och vårdande kräm för torra och trötta 

fötter. Innehåller höga halter av återfettande och 

återfuktande ämnen, stimulerar blodcirkulationen. 

Värmer och kyler samt motverkar dålig lukt. Smörj in 

fötterna noggrant. Låt verka, gärna i 15 min. Fri från 

paraffin, vaselin och parfym men doftar behagligt av 

några av de aktiva ämnena. 

Art nr: 43131026 12x250 ml 

Hudosil Ansiktskräm 

Vårdande kräm som stärker och skyddar känslig hud. 

Innehåller flera samverkande ämnen som binder fukt 

och återfettar den känsliga huden i ansiktet. Lämpar 

sig utmärkt som både dag och nattkräm. Formulan är 

också anpassad för undvikande av problem för allergi-

ker. Fri från paraffin, vaselin och parfym. 

Art nr: 62716016 12x250 ml 

Hudosil Cremetvål 

Tillverkad av vegetabiliska fettsyror. Skonsam mot hu-

den. Rengör även grovt smutsade händer. Innehåller 

glycerin som återfuktar huden. Milt parfymerad. 

Art nr: 5005020 10x525 ml 

Hudosil Dusch & Badolja 

Återfettande rengöringsprodukt som innehåller vegeta-

biliska oljor och C-vitamin. Tvättar rent och tillför hu-

den en välbehövlig fettmängd. 

Art nr: 6862521 15x250 ml 

Hudosil Dusch & Hårschampo 

Ett skonsamt dusch och hårschampo som även mjukgör 

efter användandet. Milt parfymerat.   

Art nr: 5065020 10x525 ml 

Hudosil Kökstvål 

Hudosil Kökstvål har en god antibakteriell effekt. Inne-

håller naturlig citronolja som täcker t.ex. fisk- och 

vitlöksdofter på händerna, utan att för den skull störa 

de aromer som kommer fram vid matlagning.  

Art nr: 5645022 10x525 ml 

Hudosil, är vår mest kända produktserie där bl.a. 
vår mycket uppskattade hudsalva, som tack vare 
sin unika sammansättning av väldokumenterade 
råvaror, har hjälpt många med hudproblem, allt 
ifrån psoriasis till mera vanligt, torra fötter, hän-
der och armbågar. Salvan är helt fri från paraf-
fin, vaselin och parfym och lämpar sig för alla 

med torr hud, även spädbarn. Fetthalt 43 %.  

Hudosil Tvättkräm Oparfymerad 

Rengörande hudkräm som vårdar huden vid varje 

rengöring. Rekommenderas till torra och känsliga 

hudpartier. Fri från tensider. 

Art nr: 2075020 10x525 ml 

Art nr: 2072820 15x280 ml 
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Lectro Derm Massageliniment 

Ett effektivt hjälpmedel vid massage av hård och stel 

muskulatur. Ett uppskattat liniment av såväl fysioterapeu-

ter som massörer. Den ger: 

• en behaglig känsla, först kylande, sedan värmande 

• en ökad blodcirkulation 

• en muskelstimulerande effekt 

• en känsla av att värken lindras 

Art nr:   

8032620 260 ml 12x260 ml 

8032830 2,8 kg 4x2,8 kg 

Exlusive Kylbalsam 

Ett balsam med kylande effekt. Kyler samtidigt som du 

masserar. Ett alternativ till värmande liniment vid smärt-

lindring. Ett bra komplement vid behandling av olika skador. 

• hämma muskelinflammationer 

• minska ledinflammationer 

• dämpa olika sorters svullnader 

• vid svåra insektsbett 

• vid lättare brännskador 

Art nr: 8121026 12x100 ml 

Sterisol Flytande tvål 

Skonsam och hudvänlig tvål.  

Art nr: 4814 1x5 liter 

Art nr: 4811 12x0,7 liter 

Sterisol Flytande tvål parfymfri 

Skonsam och hudvänlig tvål.  

Art nr: 4819 1x5 liter 

Art nr: 4810 12x0,7 liter 

Sterisol Duschtvål & schampo 

För håret och hela kroppen.  

Art nr: 4805 1x5 liter 

Art nr: 4801 12x0,7 liter 

Sterisol Handrent 

Effektiv mot svår smuts. Fri från lösningsmedel 

och friktionsmedel.  

Art nr: 4440 1x5 liter 

Art nr: 4481 12x0,7 liter 

Handcreme ATRIX Professional 100 ml 

Innehåller avocadoolja och provitamin B5. Innehål-

ler inga färgämnen och har samma pH-värde som 

huden  

Art nr: 1531463  12x100 ml 

Handtvål parf 500ml Abena 

Abena Mild Cremetvål är en mild, flytande hand-

tvål. Innehåller inga färgämnen eller parfymer. pH 

4,5. Miljömärkt med Svanen. Under vintertid när 

luften ute är kall kan huden lätt torkas ut. Därför 

kan det vara bra att komplettera din handtvål med 

en handcreme.  

Art nr: 6661 12x500 ml 

Jolly Hair & Body  

Schampo med mild och behaglig doft för daglig 

tvätt av både kropp och hår.  

Art nr: 4735-B2 2,5 liter 

Jolly Hand Grovrengöring 

En av våra mest omtyckta och sålda handrengöring-
ar för grovt nedsmutsad hud. Passar till verkstäder, 
jordbruk m.m. Innehåller mikroskopiska plastflingor 

som hjälper till att skrubba effektivt rent.  

Art nr: 4800-B2 2,5 liter 

 4800-05 500 ml 

Skumtvättlapp 

Med sin höga löddringseffekt och mjuka och skon-

samma material är Abena skumtvättlappar myck-

et lämpliga att använda vid intimhygien. Tillsam-

mans med en skonsam tvättcreme får Abena 

skumtvättlappar en hög löddringseffekt och blir 

mjuk mot känslig hud. 

Art nr:   

500251 19x19 Gul 56x100st 

500252 19x27 Blå 30x75 st 
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 Första Hjälpen 

Första Hjälpen–station 

Här får blodstopparen vara ifred och finns alltid till 

hands om något allvarligt skulle inträffa. 

När plåstret dras ur automaten friläggs den ena häft-

ytan och plåstret är klart att användas. 

Förbrukningen går ner eftersom ingen kan röra till eller 

förstöra, som i en förbandslåda. Allt har sin bestämda 

plats - Du behöver inte leta efter plåster. 

Art nr: 490920 1x1 st 

Salvequick Plåsterautomat 

När plåstret dras ur automaten friläggs den ena 

häftytan och plåstret är klart att användas. Refiller-

na är fastlåsta i automaten för att det alltid ska 

finnas plåster i automaten. 

Automaten laddas snabbt och enkelt om med en 

specialnyckel. 

Art nr: 490700 1x1 st 

Art nr: 490750 1x1 st 

Salvequick Plastplåster 

Varje refill har 45 plåster (27st 72x19mm och 18st 

72x25mm).  6 refiller/ask 

Art nr: 6036 1x1 st 

Salvequick Textilplåster 

Varje refill har 40 plåster (24st 72x19mm och 16st 

72x25mm).  6 refiller/ask 

Art nr: 6444 1x1 st 

Blue Detectable plåster 

Varje refill har 35 plåster (21st 72x19mm och 14st 

72x25mm). 6 refiller/ask 

Art nr: 6735CAP 1x1 st 

Detectable plåster fingertip 

Varje refill har 30 plåster (15st 66x39 (22) mm och 

15st 72x19mm). 6 refiller/ask 

Art nr: 6754CAP 1x1 st 

Non - wowen Plåster 

Varje refill har 43 plåster (27st 72x19 och 16st 

72x25mm). 6 refiller/ask 

Art nr: 6943 1x1 st 

Extra stora fingertoppsplåster 

Smidiga textilplåster för fingerskador. Varje refill 

har 15 plåster (87x58 (23) mm). 6 refiller/ask 

Art nr: 6454 1x6 st 

Savett Sårtvättarautomat 

Savett Sårtvättare ersätter bomull och sårlösning i flas-

ka. Refillen är fastlåst och kan inte lossas utan nyckel. 

Specialnyckel används vid byte av refill. 

Art nr: 3250 1x1 st 

Art nr: 3227 Refill 1x1 st 

Savett Sårtvättare refill 

Passar i Första Hjälpen-station (REF 490920). Sårtvätta-
ren ersätter bomull och sårlösning i flaska. Smidiga och 
enkla att använda. Väl skyddade i sina förpackningar. 
Rengöringsvätskan utgörs av steril fysiologisk koksaltlös-

ning. 

Art nr: 323700 1x1 st 

Refill Första Hjälpen station 490920 

Innehåll  
2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 
3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 
1 Cederroth Skyddspaket 
1 refill (45 st) Salvequick Plastplåster  
1 refill (40 st) Salvequick Textilplåster  
1 ask (20 st)  Salvequick Sårtvättare  
1 Nyckel 

1 självhäftande Första Hjälpen-instruktion 

Art nr: 492640 1x1 st 

Stora Blodstopparen 

Blodstopparen är ett universalförband med 4 funktioner. 

1. Tryckförband för kraftiga blödningar. 

2. Täckförband för ytliga sår. 

3. Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga yt-

skikt. 

4. Tillfälligt stödförband. 

Art nr: 1910SE 1x1 st 

Lilla Blodstopparen 

Ett litet första förband speciellt lämpligt för fingrar och 

tår. 

Art nr: 1911 1x1 st 

Skyddspaket 

Skyddspaketet är ett hjälpmedel för att ge mun-mot-

mun-andning på rätt sätt samtidigt som det förhindrar 

kontakt mellan hjälpare och skadad. 

Art nr: 2596 1x1 st 

Refill Första Hjälpen station 1909 

Innehåll  
2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 
3 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 
1 Cederroth Skyddspaket 
1 refill (45 st) Salvequick Plastplåster  
 1 refill (40 st) Salvequick Textilplåster  
1 ask (40 st)  Savett Sårtvättare  
1 Nyckel 

1 självhäftande Första Hjälpen-instruktion 

Art nr: 264000 1x1 st 
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Soft Foam bandage 

Förbandet passar på alla typer av små sår oberoen-
de av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar 
även i vatten. Cederroth Soft Foam Bandage är 
självhäftande, utan klister, och klibbar därför inte 

fast i hud eller hår. 

Art nr: 676100 1x1 st 

Cederroth Ögondusch och Hållare 

Cederroth buffrade ögondusch neutraliserar 

stänk av syror eller baser, parallellt med att 

utspädning och bortsköljning sker. Flaskan har 

en ergonomisk ögonkopp med mjukt rundade 

kanter.  

Art nr: 725200  Flaska 2x500 ml 2x1 st 

Art nr: 7200, Hållare 1x1 st 

Art nr: 7221, flaska 235 ml 1x1 st 

Art nr: 720300, hölster 1x1 st 

Ögonduschstation 

Designad för att det ska gå fort att få hjälp. Sta-
tionen har plats för 2 flaskor som öppnas automa-
tiskt när de vrids ur hållarna. Flaskorna är utfor-
made så att ögat sköljs med ett rikligt flöde i 
cirka 1,5 minut och har marknadens längsta håll-

barhetstid på 4,5 år 

Ögonduschstationen innehåller ett extra utrymme 
för egna tillval, t ex Blodstoppare, skyddsglasögon 
eller handskar. 
 
Stationen är också utrustad med en Salvequick 
Plåsterautomat. Plåstren i vår nya automat dras 
nedåt för att undvika att man att smutsar eller 
blöder ner övriga plåster. Plåsterrefillerna sitter 
fastlåsta i automaten för att säkerställa att de 
inte försvinner. De tomma refillerna lossas enkelt 

med en specialnyckel. 

Art nr: 720900/720920 1x1 st 

Första Hjälpen-kudde 

Fodral i grön kraftig nylon med blixtlås längs ena 

långsidan. Lämplig i bilen, hemmet, båten och 

fritidshuset.  

Art nr: 1070 1x1 st 

Första Hjälpen-kudde stor 

Fodral i grön kraftig nylon med blixtlås längs tre 

sidor. För att få ordning och överblick ligger 

innehållet i genomskinligt plastfodral som kan 

bredas  ut på marken.  

Art nr: 1932 1x1 st 

Första Hjälpen-tavla Mini 

Första Hjälpen-tavla Mini är en mindre tavla 

med enbart plåster och .  

Innehåll 

1 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 
3 st Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare 

1 st Salvequick Plåsterautomat 

Art nr: 191400 1x1 st 

Första Hjälpen-Låda Stor 

I locket finns Första Hjälpen-instruktioner och en 
plåsterautomat. I lådan ligger produkterna över-
skådligt indelade i fack, varav ett är har utrymme 
för komplettering av en flaska Cederroth Ögon-
dusch (REF 7251).  Lådan är tillverkad av kraftig 
hårdplast och tål törnar. Håller damm, fukt och 
smuts utanför.                                                 

Innehåll 

1 Salvequick Plåsterautomat 
2 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare  
4 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare  
10 Savett Sårtvättare  
1 Cederroth Skyddspaket 
2 Huvudförband 
2 Elastiska bindor 
Sax och pincett 

Första Hjälpen-instruktion 

Art nr: 194100 1x1 st 

Burn Gel 

NYHET! Första Hjälpen för brännskador. Passar i Första 
Hjälpen-stationen Cederroth Burn Gel ger snabb avkyl-
ning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan 
gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att 
skadan går djupare ner i huden. Cederroth Burn 
Gel Spray kyler lika effektivt som rinnande vatten och 

påskyndar därmed läkningsprocessen. 

Burn Gel Kompresser används vid ytliga och delvis dju-
pa brännskador, skållningar, solbrännskador, elektriska 
brännskador, samt vid klåda t.ex. förorsakad av bränn-
nässlor, brännmaneter eller insektsbett. Kylande effekt 
i upp till 2 timmar. Kompressen kan placeras utanpå 

brända kläder. 

Art nr: 901901 Spray 1x50 ml 

Art nr   



32 

 Moppar 

Gipeco-moppen 

Effektiv och slitstark fukt- och våtmopp av mycket hög materialkva-

lité. En unik sammansättning av korta öglor i olika storlekar av 

bomull och syntet sydda på baksidan av en kardborrvelour med 

öglad ytterfrans. Denna unika konstruktion ger Gipeco-Moppen en 

överlägsen fuktabsorption och smutsupptagningsförmåga. Fördelar 

vätskan jämt över hela städytan.  

Lågt vikt och låg friktion. Lång livslängd – klarar mer än 2000 an-

vändningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden 

följs. Även utmärkt till polishutläggning  

    

Art nr: 420195 30 cm Grön 

Art nr: 420155 40 cm Grön 

Art nr: 420154 60 cm Grön 

Mikrolett Gipecomopp 

Microfibermopp med mycket hög kvalité. Kombimopp avsedd för 

torr- och fuktmoppning. Överlägsen rengöringsförmåga. Vid fukt-

moppning fördelas vätskan jämt över hela städytan. Låg friktion. 

Kardborrfäste. Mycket längre livslängd än andra microfibermoppar. 

Klarar mer än 700 användningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förut-

satt att tvättråden följs. 

   

Art nr: 420217 30 cm 

Art nr. 420210 60 cm 

Miljömopp 

Specialkonstruerad fukt- och torrmopp. En kvalitetsmopp för ytren-

göring/dammupptagning. Avsedd att prepareras/impregneras med 

Dusty dammbindande rengöringsemulsion. En unik sammansättning 

av korta öglor i olika storlekar av bomull och syntet, de kortaste 

öglorna innehåller microfiber. Den specifika garnsammansättningen 

och den unika konstruktionen ger en extremt god partikel- och 

fuktabsorption vid preparering/impregnering med Dusty. Kardborr-

fäste. Låg vikt och låg friktion. Klarar mer än 1500 användningar 

och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att tvättråden följs.  

    

Art nr: 420181 40 cm 70 gram 

Art nr: 420180 60 cm 100 gram 

Art nr: 420183 90 cm 150 gram 

Triss är städsystemet att räkna med - den enkla vägen 

till lägre kostnader och högre städkvalitet. Serviceorga-

nisationer som väljer Triss arbetar med marknadens 

mest kompletta och miljöanpassade städsystem. 

Impregneringsprogrammen i Triss är utvecklade 

specifikt för din tvätt- och doseringsutrustning. 

I en noggrant utprovad process doseras exakt 

rätt mängd medel för den speciella fibersam-

mansättningen i våra moppar och dukar.  

Gipeco-Trappmopp med kardborre 

Effektiv och slitstark fuktmopp för städning av trappor, trapp- och 

entréplan i t.ex. hyresbostäder. Mycket hög kvalité. En unik ögle-

konstruktion med mixade korta och långa öglor av bomull och syn-

tet sydda på baksidan av en kardborrvelour med öglad kort och lång 

ytterfrans. Denna unika konstruktion ger en överlägsen fuktabsorp-

tion och smutsupptagningsförmåga. 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. Inga 

tvättnoppor. Låg tvätt- och moppkostnad.  

    

Art nr: 420320 50 cm 100 gram 

Gipeco-Trappmopp med ficka 

Trappmopp med fickor och kardborrfäste. Tack vare fickorna kan 

moppen enkelt monteras på t.ex. Swep- och Vileda stativ.  

    

Art nr: 420330 50 cm 120 gram 
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D-Mopp 

Mopp i microfiber för städning av alla typer av golv. 30 cm  

    

Art nr: 5410030  30 cm  

Art nr: 5410100  40 cm  

Art nr: 5410200  60 cm  

Mopp till trådstativ 

Syntetiskt moppgarn med ficka. Lämplig för torrmoppning. 

   

Art nr: 10007 60 cm  

Art nr: 10013 100 cm  

Art nr:    

Swep Classic Extra röd 

För fukt och våttorkning av t.ex. entréer ,trapphus och hissar. 

Hårt smutsade golv. 

Art nr: 32260 35 cm 

Art nr: 32261 50 cm 

Dust Exit mikromopp  

DustExit är den nya generationens micromopp, den fungerar lika väl 

torr, fuktig som vid våtare städning. Tack vare den unika uppbygg-

naden i 4 olika skikt har den en extremt bra uppsugningsförmåga av 

såväl smuts som vatten. Moppen passar till de flesta typer av städ-

ning där god städkvalitet och bra ergonomi är det viktigaste. Enkel-

heten att ha endast 1 mopp till olika typer av städning oavsett smuts 

typ eller årstider är uppenbar. Dessutom är moppen mycket välsydd 

vilket borgar för en lång livslängd. Moppen finns i alla standardläng-

der som 28 cm, 40 cm, 60 cm samt 90 cm och passar till alla typer 

av kardborrestativ på marknaden.  

    

Art nr: DE40 40 cm  

Art nr: DE60 60 cm  

Tornadomopp 

Kardborremopp för torr-/fukt-/våtmoppning av normalt smutsade 

golv. Hög vätskekapacitet och låg friktion som gör arbetet lätt. Kan 

med fördel förimpregneras för att ingå i ett städsystem med städkla-

ra moppar.  

   

Art nr: 5380200  60 cm 

Mopp-X 120 cm 

När du behöver en mopp med grövre struktur, längre garn för 

extra fuktig till våt metod. Lämplig till tyngre smuts i bl a entré-

er. 

   

Art nr: 19120 120 cm 

Allroundmopp 

Kardborremopp i viskos och polyester. Effektiv i hårt 

smutsade miljöer t.ex trappor, entréer och toaletter. 

Används till fukt- eller våtmoppning. Går även att använda 

som grov torrmopp till klinker och andra ojämna golvytor.  

   

Art nr: 5830100  40 cm 

Art nr: 5830200  60 cm 

Art nr: 5839000  90 cm 

Öglemopp 

Kardborremopp i bomull och polyester. 400 mm, grå/vit. Kombinerad 

fukt- och våtmopp lämplig för dagligt bruk. Hög vätskekapacitet och 

låg friktion som gör arbetet lätt. Fransen dammtorkar även lister. 

Bra förmåga att binda sand och grus i t.ex entré  

    

Art nr: 5870100 40 cm  

Art nr: 5870200 60 cm  

Blandmopp  

Mikrofiber fuktmopp av högsta kvalitet med extra hög smutska-

pacitet För fuktmoppning på medel till hårt smutsade ytor. 

Extra hög smutskapacitet genom kombination av mikrofiber och 

fransar.   

    

Art nr: MU-1004 40 cm  

Art nr: MU-1003 60 cm  
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Moppunderlägg 

Underlägg för engångsmoppar till stativ. 60 cm. 

Art nr: 8132810 1x1 st 

Tvättnät, vita med märkflagga och 

blixtlås  

100% polyester industrikvalitet 170 g/m2. 

Maskan på standard tvättnät är 7 x 7 mm, 

på den finmaskiga är det 3 x 3 mm.   

Art nr: 312151 45x75 cm 

Art nr: 312251 60x90 cm 

Art nr: 312351 75x100 cm 

Moppstativ Robust 

Tunt och lätt moppstativ, av stark och stryktålig aluminiumprofil. 

Ändskydd av slagtålig plast. Stativet har utbytbara kardborreband 

monterade i skenor på undersidan  

Art nr: 8112300 23 cm 

Art nr: 8112200 40 cm 

Art nr: 8112400 60 cm 

Art nr: 8112700 90 cm 

Art nr: 8112600 120 cm 

Engångsmopp 

Oljeimpregnerad engångsmopp för moppning 

av golv i kontor, skolor och sjukhus m.m. 

Används på avsett moppstativ med 

underläggsplatta. Impregnerad med paraffinolja. 

Art nr: 5916000 1x50 pack 

Bio-mopp 

Biomopp, engångs på rulle. För moppning av golv i 

kontor, sjukhus och skolor m.m. Används på avsett 

moppstativ underläggsplatta. 

Komposterbar. 20 x 60 cm 

Art nr: 5946050 100 st/rl 

Interiör & Elementmopp 

För torrmoppning av hyllor, bakom element, lampor 

och rör. 

Art nr: 5185508 50 cm  

Moppstativ 

Gipeco-Moppstativ 

Med heltäckande kardborrskenor. Passar till de flesta aluminium-

skaft. Ett lätt moppstativ med vinklade hörn och en justerbar skaft-

led som gör att moppningen kan utföras på ett 

ergonomiskt riktigt sätt. 

Art nr: 430390 25 cm 

Art nr: 430386 40 cm 

Art nr: 430381 60 cm 

Art nr: 430379 90 cm 

Interiör & Elementmoppstativ 

Stativ till Elementmoppen 420159. 

Art nr:  8297008 Ca 50 cm 

Trådstativ 

Stativ i metall för moppgarn med ficka. 

Art nr: 10019 60 cm 

Art nr: 10021 100 cm 

Swep Classic Moppstativ 

Mycket lätt vilket ger bra ergonomi. Enkelt att byta mopp utan 

att vidröra den. De trapetsformade ändarna är idealiska för 

hörn, trappor och svåråtkomliga ytor. Ställ moppen på högkant 

och borsta ut smutsen från hörnen. Lätt men på samma gång 

stark konstruktion i polypropylen. 

Art.nr 114424 35 cm 

 112426 50 cm 

 112428 75 cm 
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Kardborreband, refill 

Passar till moppstativ Robust, se sid 35. Levereras 

med 2 st kardborreband och 2 st kantfästen.   

Art nr: 8112202 40 cm 

Passar till Gipeco-Stativ. Levereras med 

2 st kardborreband och 2 st kantfästen. 

Art nr: 490122 25 cm 

Art nr: 490125 40 cm 

Art nr: 490123 60 cm 

Art nr: 490126 90 cm 

Tillbehör & Reservdelar, Stativ 

Moppstativled 

Passar Gipeco-Stativ. Komplett led. 

Art nr: TBRE 120 1x1 st 

Dukfästen 

För att fästa engångsmoppar på moppstativ. 

Art nr: MONT126 (Gipeco) 1x2 st 

Art nr: 8132900 1x2 st 

Redskapsskaft 

Minisvabbskaft 145 cm 

Aluminiumskaft för minisvabb.  

Art nr: 4129715 145 cm 

Aluminiumskaft Teleskop 

Aluminiumskaft teleskop för moppstativ och 

andra redskap. Finns i blå och svart. 

Max längd 150 cm. 

Art nr: 8231508 100-180 cm 

Aluminiumskaft m. skumgrepp 

1000-1800 mm, 2-delat. Greppvänligt och välbalan-

serat teleskopskaft i aluminium. Låg vikt. Vridlås. 

Snabbfäste.  

Art nr: 8231511 100-180 cm 

Glasfiberskaft 

Lätt och slitstarkt redskapsskaft i glasfiber. Längd 150 cm 

för bästa ergonomi. Borstgänga som bl.a passar S-line 

borstar med plastrygg. Borstgänga 32 mm Ø.    

Art nr: 8231440  150 cm 

Metallskaft 

Redskapskaft i metall med nitad borstgänga. Ø 20 

mm  

Art nr: 7700400 140 cm 

Fast skaft aluminium 

Stabilt aluminiumskaft. Snabbfäste. 

Art nr: 8231408 150x22 cm 

Royal redskapsskaft 

För alla typer av redskap till städ och fönsterputs- samt 

målningsverktyg. Steglös inställning 95 till 175 cm. 

Handtagsdel av glasfiber med greppdiameter 27 mm. 

Redskapsdel i aluminium med hål för snäppfäste. Enkel 

inställning och säker låsning med en vingskruv. 

Art nr: 430462 95-175 cm 

   

Ergoline redskapsskaft 

Proline Ergo - ett teleskopskaft i glasfiber/aluminium 

vilket ger låg vikt. Roterbar greppvänlig softgripkula ger 

en god ergonomi och minskar slitage i leder. Steglöst Pro 

lock längdjustering med stabil vingskruv.  

Art nr: 8231622  100-170 cm 

Minisvabbskaft teleskop  

Redskapskaft i plastöverdragen metall. Teleskopskaft 2-

delat med minimoppgänga.  

Art nr: 4129610  85-150 cm 

Träskaft 

A-kvalité. Oskarvat. 28 mm. 

Art nr: 2121215A  150 cm 
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 Adaptrar 

Vikan Glasfiberskaft 

Glasfiberskaft med borstgänga. Längd 150 cm. 

Finns i Färger: Röd, Grön, Blå, Vit, Gul. 

 

Ange nummer på färg efter Art. Nr. vid beställning.  

Nr: Grön=2, Blå=3, Röd=4, Vit=5, Gul=6. 

 

Exempel:  Gult skaft har Art Nr: 29386. 

Art nr: 2938-Nr 1x1 st 

Ergobend 

Vikbar led för montering på skaft. 

Kan kopplas ihop med moppstativ för åtkomst under 

möbler utan att behöva böja sig ned. 

Art nr: 8718700 1x1 st 

Adapter till minisvabb 

Fästes på redskapsskaft. Gängan avsedd för minis-

vabbgarn.  

Art nr: 7771003 1x1 st 

Adapter med borstgänga 

Fästes på redskapsskaft. Gängan avsedd för redskap 

med plaststomme. 

T ex. levang och sopborste med plastrygg.  

Art nr: 7771004 1x1 st 

Adapter Konad 

Fästes på redskapsskaft med gänga. Passande red-

skap är t ex. tvättpälshållare, fönsterputs- 

skrapor, Triumph-skrapor. m.m. 

Art nr: 7771002 1x1 st 

Adapter Vinkel 

Används för att komma åt lättare under inventarier 

på kontor m.m. Fästes på skaft för stativ. 

Art nr: 8718800 1x1 st 

Minisvabbgarn 

Oblekt minisvabbgarn i 85% bomull och 15% viskos. 

Gängat plasthuvud för minisvabbskaft eller redskaps-

skaft med adapter minimopp. oblekt garn. Ej lämpad 

för maskintvätt.  

Art nr: 4129602 180 g 1x1 st 

Art nr: 4129603 220 g 1x1 st 

Art nr: 4129608 250 g 1x1 st 

 Svabbgarn med Tillbehör 

Minisvabb,  Viscose 

Viscosegarn utav viscose-remsor 270 mm med hög 

uppsugningsförmåga för effektiv rengöring av trä- 

och parkettgolv. Luddar ej. Gängat plasthuvud för 

minisvabbskaft eller redskapsskaft med adapter 

minimopp.  

Art nr: 4129609 1x1 st 

Svabbgarn med band 

Svabbgarn med band, Lämpar sig för våtmoppning i 

trånga utrymmen , kommer åt i vinklar och vrår. 

Används med Art nr: 1047 

Art nr:   

4139625 250 g 1x1 st 

4139635 350 g 1x1 st 

Hållare svabbgarn 

Hållare till svabbgarn med band  

 

Art nr: 4139652 1x1 st 
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 Hinkar & Pressar 

Hink 9,5 Liter 

9,5 Liter. Fyrkantig.  

Art nr: 4121304 1x1 st      Röd 

Art nr: 4121308 1x1 st      Blå 

Hink 14 Liter 

14 Liter. Fyrkantig.  

Art nr: 4121404 1x1 st      Röd 

Art nr: 4121408 1x1 st      Blå 

Hink 4 Liter 

Rektangulär hink. 4 Liter.  

Art nr: 4125071 1x1 st      Röd 

Art nr: 4125073 1x1 st      Blå 

Hink 10 Liter 

Rund hink med plasthandtag. 

Art nr: 4129921 1x1 st      Röd 

Hink 8 Liter 

Plasthink med stålhandtag. 8 Liter 

Art nr: 430336 1x1 st      Röd 

Hink 28 Liter 

Plasthink, 28 Liter. Passar till Gipresso-vagnen, 

Art.nr: 430200 och 430330. 

Art nr: 430340 1x1 st 

Hink 10 Liter 

Plasthink, 10 Liter. Med ledat lock. Passar till Astro 

vagnen, Art. nr: 430010 och 430020. 

Art nr: 430057 1x1 st 

Askbehållare 

Behållare för att tömma askkoppar. Passar till Astro 

vagnen, Art. nr: 430010 och 430020. 

Art nr: 430302 1x1 st 

Wringboy 

Hink med press för kardborremoppar. 15 Liter. 

Art nr: 4035010 1x1 st 

Hink 22 Liter 

Rektangulär hink, 22 Liter. Utan handtag. Kan trans-

porteras på en städvagn. 

Art nr: 4121422 1x1 st 

Liten Mopplåda 

Mopplåda för förvaring av städklara moppar. Passan-

de moppar är 30 cm. Lådan passar på 

430010, 430020 och 430050. 

Art nr: 430040 1x1 st 

Stor Mopplåda 

Mopplåda för förvaring av städklara moppar. Med 

lock och mellanvägg. Passande moppar är 60 cm. 

Lådan passar på 430010, 430020 och 430050. 

Art nr: 430060 1x1 st 

Minisvabbhink PLA 

Svabbhink med press för minisvabbar.  

Art nr: 4129607 1x1 st 

Moppress 

Moppress för kardborremoppar. Passar på  

Bele Städvagnar med hylla för moppress. 

Art nr: 4129025 1x1 st  

Presshink 18 Liter 

Hink till moppress. Passar till Bele Städvagnar med 

hinkhylla för moppress. 15 Liter. 

Art nr: 4125047 1x1 st 

Plastbehållare 

Behållare för att tömma askkoppar. Passar till Astro 

vagnen, Art. nr: 430010 och 430020. 

Art nr: 430304 1x1 st 
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Skurblock 

För rengöring manuellt på ett mycket effektivt sätt. 

Används tillsammans med Skurblockshållare för skaft 

eller hållare för hand. 

Art nr: 3341C 1x5 st     Vit 

Art nr: 3441C 1x5 st     Röd 

Art nr: 3541C 1x5 st     Blå 

Art nr: 3041C 1x5 st    Grön 

Art nr: 3641C 1x5 st    Brun 

Art nr: 3241C 1x5 st    Svart 

Skurblock 3M 

För rengöring manuellt på ett mycket effektivt sätt. 

Används tillsammans med Skurblockshållare för skaft 

eller hållare för hand.  

Art nr: 8440 1x5 st     Vit 

Art nr: 8442 1x5 st     Röd 

Art nr: 8448 1x5 st     Blå 

Art nr: 8541 1x5 st    Brun 

Art nr: 8550 1x5 st    Svart 

 Skurblock 

3M Scotch-Brite 461 Grillrengöring 

En hållare som skyddar handen från brännrisken, den 

effektiva duken nr 46 för att ta bort fett och nät nr 

200 med starka hållbara slippartiklar för besvärliga 

inbrända matrester. 

Art nr: 200461 1x1 st 

 Skurnylon 

Skurnylon 

För rengöring av ömtåliga ytor. 

Storlek: 125x250 mm. 

Art nr: 3176530 1x10 st    Vit 

Art nr: 3176540 1x10 st    Grön 

3M Scotch-Brite 2000 Skurnylon 

För användning på de flesta förekommande ytorna i 

kök, badrum, etc. Repfritt i vått tillstånd. Mycket god 

skurförmåga. 

Art nr: 2000 1x1 st 

3M Scotch-Brite Sandwish Duk 

Speciellt handredskap för klämgrillar. Består av en 

kombination av två ickevävda dukar med öppen struk-

tur innehållande icke repande slippartiklar. En tunn gul 

cellulosasvamp är infogad mellan dukarna för att hålla 

rengöringsmedlet i duken. 

Art nr: 2009 1x1 st 

 Grillrengöring 

Skurblockshållare Hand 

Kraftig kardborre på undersidan som håller skurblock-

et på plats. Vita hållaren har hakar för att fästa skur-

blocket på plats. 

Art nr: 3170650 1x1 st      Blå 

Art nr: 5510 (Vikan) 1x1 st      Vit 

 Skurblockshållare 

Skurblockshållare för skaft 

Kraftig kardborre på undersidan som håller skurblock-

et på plats. Vita hållaren har hakar för att fästa skur-

blocket på plats. Passar de flesta 

standardskaft. 

Art nr: 3170653 1x1 st      Blå 

Art nr: 5500 (Vikan) 1x1 st      Vit 
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När du köper redskap från Vikan hygiene system® kan du 

vara säker på att de uppfyller följande krav: 

• De tål autoklavering i 121 °C. 

• De finns i fem färger. 

• De tål alla godkända rengöringsmedel. 

• De är helgjutna och tillverkade i material som ger en        

slät och hygienisk yta. 

• De är lätta att rengöra. 

• De torkar snabbt. 

• De är hållbara. 

• De säkerställer ergonomiskt korrekt arbete.• Det har en-

dast använts råvaror som är godkända för användning inom 

livsmedelsindustrin. 

Golvskurborste 

Skurborste med vattenmatning. Kort och hård borst. 

Passande skaft Art nr: 2938. 

Art nr: 7041  

Handborste 

En handborste för rengöring i restauranger och 

livsmedelsprocesser. Kort hård borst. 

Art nr: 4189  

Universalborste 

En handborste för rengöring i restauranger och livs-

medelsprocesser. Kort mjuk borst. 

Art nr: 3087  

Handskurborste 

Passar väldigt bra till rengöring av hinkar och små 

behållare. 

Art nr: 3885  

Termosborste 

Borste för rengöring av termoskannor. Med praktiskt 

stänkskydd. 

Art nr: 5395  

Diskborste 

Diskborste med skrapkant. Endast Vit. 

Art nr: 4237  

Nagelborste Plast 

Nagelborste i plast. 

Art nr: 6440 1x1 st 

Golvraka Ledad Vikan 

Golvraka i plast med vitt gummi. Ledad skaftkoppling. 

Används tillsammans med Vikan skaft. 

Finns i Färger: Röd, Grön, Blå, Vit, Gul.  

Art nr:   

054025-Nr Golvraka 40 cm 1x1 st 

055025-Nr Golvraka 50 cm 1x1 st 

   

Refillgummi till golvraka 

Art nr:    

054035 1x1 st Kassett 40 cm 

055035 Kassett 50 cm 1x1 st 

Flaskborste 

Borste för rengöring av flaskor.  

Art nr: 5370 60 mm 

 5378 40 mm 

Vikan Glasfiberskaft 

Glasfiberskaft med borstgänga. Längd 150 cm. 

Finns i Färger: Röd, Grön, Blå, Vit, Gul. 

 

Exempel:  Gult skaft har Art Nr: 29386. 

Art nr: 2938-Nr 1x1 st 

Skurblockhållare  

Golv- och väggmodell för skaft med infästning som 

garanterar att skurblocket sitter säkert. 

Art nr:   

5500 Ledad f. skaft 1x1 st 

5510 Med handtag 1x1 st 

Skumspruta Nito 1,35 lit 

För skumrengöring 

Art nr: 93055 1x1 st 

 Slang 15 m  

Art nr. 57075 1x15 m 

Ange nummer på färg efter Art. Nr. vid beställning.   

Nr: Grön=2, Blå=3, Röd=4, Vit=5, Gul=6. 

Exempel:  Röd raka har Art Nr: 0540254. 
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Golvborste med plastrygg 

Sopborstar med blandningar av tagel, kokos och svart borstbland-

ning. Ryggen är av polypropylen. Skaft med borstgänga passar på 

denna borste. 

Art nr:   

1031011  40 cm Tagel  1x1 st 

1031017  50 cm Tagel  1x1 st 

1031013  40 cm Kokos 1x1 st 

1031019  50 cm Kokos 1x1 st 

1031005  30 cm Golvborste Tagelblandning  1x1 st 

1031012  40 cm Golvborste Tagelblandning  1x1 st 

1031018  50 cm Golvborste Tagelblandning  1x1 st 

 Golvborstar 

Golvborste med trärygg 

Sopborstar med blandningar av kokos och svart borst-

blandning. Ryggen är av trä. Skaft i trä, lackat eller 

olackat. Går att få upp till 100 cm. 

Art nr:   

1111501  50 cm Tagelblandning 1x1 st 

1111602  60 cm Tagelblandning 1x1 st 

1111702  70 cm Tagelblandning 1x1 st 

1111506  50 cm Kokos 1x1 st 

1111606  60 cm Kokos 1x1 st 

1111706  70 cm Kokos 1x1 st 

1111006  100 cm kokos 1x1 st 

Piassavakvast 

Piassavakvast med brun borst. Skaft i trä, lackat eller 

olackat passar. 

   

Art nr:   

1117430 Kvast 30  cm  1x1 st 

1117440 Kvast 40 cm 1x1 st 

Plastkvast 

Kvast med strån av plast. Skaft i trä, lackat eller olackat 

passar. 

   

Art nr:   

1110031  Plastkvast 30  cm röd 1x1 st 

1117840 Plastkvast 40 cm blå 1x1 st 

Levang med plastrygg 

Levang med plastrygg, Skaft med borstgänga passar på 

denna levang. Borsten är av antingen syntetfiber eller 

unionblandning. Ryggen är av polypropylen. 

Art nr:   

1031051  22 cm Unionblandning 1x1 st 

1031061  30 cm Unionblandning 1x1 st 

1031071  40 cm Unionblandning 1x1 st 

1031050  22 cm Syntetfiber 1x1 st 

1031060  30 cm Syntetfiber 1x1 st 

1031070  40 cm Syntetfiber 1x1 st 

 Levanger 

Levang med trärygg 

Levang med trärygg, Skaft i trä, lackat eller olackat 

passar. Borsten är av antingen syntetfiber eller unionb-

landning. 

Art nr:   

1133227  22 cm Unionblandning 1x1 st 

1133307  30 cm Unionblandning 1x1 st 

1133407  40 cm Unionblandning 1x1 st 

1133224  22 cm vitfiber 1x1 st 

1133011  30 cm vitiber 1x1 st 

1134011 40 cm vitfiber 1x1 st 
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Skurborste med plastrygg 

Skurborste för handskurning. Borsten är av  

antingen syntetfiber eller unionblandning. 

Art nr:   

1031041  Unionblandning 1x1 st 

1031042  Syntetfiber 1x1 st 

Skurborste med trärygg 

Skurborste för handskurning. Borsten är av  

antingen syntetfiber eller unionblandning. 

Art nr:   

1130307  Unionblandning 1x1 st 

1130304  Vitfiber 1x1 st 

 Skurborstar 

Handdammborste 

Skurborste för handskurning. Borsten finns i tre 

olika hårdhet. 

Art nr:   

1002081 Svart borst, Mjuk 1x1 st 

1002082 Vit borst, Medel 1x1 st 

1002089 Brun borst, Hård 1x1 st 

 Handborstar 

Bänkborste 

För avsopning av bänkar m.m. Längd 29 cm.  

Art nr:   

1001751 Ljus tagel 1x1 st 

Moppgarnsborste 

Används för borstning av moppar. Kort hård borst.  

Art nr:   

1001759 Propénplast 1x1 st 

Damm- och Möbelborste 

Borste med en hård- och en mjuk sida. 

Används lämpligen till kläder, moppar, möbler. 

Art nr:   

1001750 Propénplast 1x1 st 

Golvskurborste Vikan 

Skurborste med vattenmatning. Kort och    hård 

borst. Passande skaft Art.nr: 2938. 

Art nr:   

70415 Golvskurborste 1x1 st 

Sopset 

Standard sopborste + sopskyffel i plåt  med gummi-

list 

Art nr:   

1002547 Blå 1x1 st 

Sopset Ergo Teleskop 

Höj o sänkbar borste och skyffel. 

Art nr:   

9800 Sopset 1x1 st 

Sopset 

Dörrstop Easy Duo 

Dörrstopp i gummi. Passar till dörrar med 5-45 mm 

mellan dörr och golv. Levereras med 830 mm långt skaft  

Art nr:   

8133503   1x1 st 

Dörrstop 

Fog- och kantborste 

Plastrygg 230 x 35 mm. Borst av propénplast, borst-

höjd 33 mm. Konisk och spetsig borst, utmärkt vid 

rengöring av t.ex kakelfogar. Levereras med tele-

skopskaft. Teleskopskaft i aluminium 1000-1800 mm, 

2-delat. 

Art nr:   

 2170655  1x1 st 
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 Diskborstar 

Diskborste 

Diskborste med skrapkant. 

Finns i fyra färger. 

Art nr:   

2181212 Diskborste bland. färger 1x1 st 

2181220 Diskborste 5-pack vit 5x1 st 

 Nagelborstar 

Nagelborste Trä 

Nagelborste i trä med dubbelsidig borst. 

Art nr: 2190084 1x1 st 

 WC-Set 

WC - Set 

Rund borste i nylon. Med ställ i plast. 

Art nr: 2190039 svart 1x1 st 

   

WC Borste utan rensborst 

Rund borste i nylon. Vit 

Art nr: 2190032 1x1 st 

Handborste 

En handborste för rengöring i restauranger och livsme-

delsprocesser. Kort hård borst. 

Art nr:   

4189 Handborste 1x1 st 

Universalborste 

En handborste för rengöring i restauranger och livsme-

delsprocesser. Kort mjuk borst. 

Art nr:   

3087 Universalborste 1x1 st 

Handskurborste 

Passar väldigt bra till rengöring av hinkar och små 

behållare. 

Art nr:   

3885 Handskurborste 1x1 st 

Nagelborste Plast 

Nagelborste i plast. 

Art nr: 6440 1x1 st 

Termosborste 

Borste för rengöring av termoskannor. Med praktiskt 

stänkskydd. 

Art nr: 53955  

Diskborste 

Diskborste med skrapkant. Endast Vit. 

Art nr: 42375  

Flaskborste 

Borste för rengöring av flaskor.  

Art nr: 53705 60x500 mm 

Art nr. 53785 40x500 mm 

WC - Set med rensborst 

Rund borste i nylon. Med rensborst för att komma 

åt under kanten. Med ställ i plast. 

Art nr: 2190041 vit 1x1 st 

Elementborstar 

Elementborste Dubbel Oval  

Plasthandtag. Borst av polyester. Spiralbunden 

ståltråd. Böjbar för städning bakom trånga utrym-

men, t.ex. element. 425 x 150 mm, borsthöjd 55 

mm  

Art nr: 2122082 1x1 st 

Elementborste Max 

För städning bakom element. Elementborste med 

lång böjbar borstdel. 75 cm lång. 

Art nr: 23055-1 1x1 st 
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Golvraka utan skvättkantkant 

För att raka bort vatten på golv. Utan skvättkant. 

Passar de flesta skaft.  

Art nr:   

8545145 svart 45 cm 1x1 st 

8545160 svart 55 cm 1x1 st 

8545535 Vit 35 cm 1x1 st 

8545545 Vit 45 cm 1x1 st 

8545560 vit 55 cm 1x1 st 

Golvraka Mek & Industri 

Metallrygg 750 mm. Specialbehandlat svart 

gummiblad. Hög gummikant för effektiv 

rakning. Oljebeständig. Hållare i rostfritt 

stål.  

Art nr:   

8546960  Mek 60 cm  1x1 st 

8546975  Mek 75 cm  1x1 st 

Metallrygg 550 mm. Blad i oljebeständigt 

dubbelvikt rött gummi. Förstärkt stomme 

av rostfritt stål.  

8547055 oljebest. Röd 55 cm 1x1 st 

8547075 oljebest. Röd 75 cm 1x1 st 

 Golvrakor 

Golvraka Hygien plast 

Rygg i propénplast 450 mm. Skvättkant. Blad i 

vitt dubbelvikt naturgummi. Universalfäste för 

redskapsskaft. Används på ömtåliga ytor eller i 

hygienutrymmen.  

Art nr:   

8544635 35 cm 1x1 st 

8544645 45 cm 1x1 st 

8544655 55 cm 1x1 st 

Golvraka Ledad Vikan 

Golvraka i plast med vitt gummi. Ledad skaftkopp-

ling. Används tillsammans med Vikan skaft. 

 

Ange nummer på färg efter Art. Nr. vid beställning.    

Nr: Grön=2, Blå=3, Röd=4, Vit=5, Gul=6. 

Exempel:  Röd raka har Art Nr: 0540254. 

Art nr:   

7762-Nr Golvraka 40 cm 1x1 st 

7763-Nr Golvraka 50 cm 1x1 st 

7774-Nr Golvraka 60 cm 1x1 st 

Refillgummi till golvraka 

Art nr:    

77725 1x1 st Kassett 40 cm 

77735 Kassett 50 cm 1x1 st 

Kök Övrigt 

Diskhopropp 

Art nr:   

2187105 Diskpropp med pigg 1x1 st 

2187106 Diskpropp utan pigg 1x1 st 

Vaskplatta 

Art nr:   

2181807 Vaskplatta 1x1 st 

Slaskupptagare 

Art nr:   

2181808 Slaskupptagare 1x1 st 

Kokplattborste 

Art nr:   

2180053 Kokplattborste 1x1 st 

Vaskrensare 

Art nr:   

2181868 Vaskrensare 1x1 st 

Tvålull Svinto 

Art nr:   

2186020 Svinto 200 gram 1x1 st 

2186002 Svinto 2 kg 1x1 st 

Stålbollar 

Art nr:   

2186060 Stålboll 60 gram 1x1 st 

2186070 Stålboll 60 g rostfritt 1x1 st 
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Dammvippor 

Polyesterstrån. Laddas upp med statisk elektricitet 

genom rörelse. Drar till sig damm effektivt. Böjbar. 

700 mm.  

Art nr:   

2122090 Med fast skaft, kort 1x1 st 

   

Böjbar dammvippa med teleskopskaft. Längd 1,3-2,5 

m. Tillverkad av tunna polyestertrådar av högsta 

kvalitet som laddas upp med statisk elektricitet ge-

nom friktion. Drar till sig dammet effektivt. För ren-

göring skaka eller skölj med tvål och vatten och luft-

torka. 60 cm. 10 st/krt.  

23085 Dammvippa Max teleskop kompl 1x1 st 

   

Refill dammvippa som passar till Dammvippa Teleskop 

1,3 - 2,5 m  

23113 Dammvippa blå utan skaft 1x1 st 

   

Dammvippan består av tunna polyestertrådar som 

laddas upp med statisk elektricitet genom friktion. 

Den drar då till sig dammet effektivt  

23027 Dammvippa gul 1x1 st 

 

Mjuk och mycket smidig till dammning. “Håller på 

dammet” NB: Före andvändning, rulla den kraftigt 

mellan händerna. 1090 mm.  

454210 Dammvippa Vikan 1x1 st 

 Dammvippor 

Sprayflaskor  

Art nr:  

8523001 Blå 650 ml 1x1 st 

8523002 Gul 650 ml 1x1 st 

8523003 Grön 650 ml 1x1 st 

8523004 Röd 650 ml 1x1 st 

10133 Wetrok 500 ml 1x1 st 

26020 Dubbelverkande 1x1 st 

Koncentratspruta Gloria 

En favorit på grund av dess höga kvalité och kraftiga utföran-

de. Tillverkad i specialplast och vitontätningar. Den speciella 

handpumpen har en överströmningsventil för att man inte ska 

kunna överpumpa behållaren. Vinkelmunstycke för smidig 

hantering och lättåtkomlighet. Gloria 89 tål de flesta medel, 

men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Ämnen inom surhetsom-

rådet PH-värde < 5 samt lösningsmedel och starkt frätande 

ämnen får ej fyllas i behållaren. 

Art nr:  

2604208 Gloria 89 1x1 st 

Koncentratsprutor 

Gloria 505 T & 510 T Profiline med marknadens bästa rostfria 

plåt i behållaren. Snabbkoppling för tryckluftspåfyllning och 

handpump. Tål de flesta 

medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Vitonpackningar. 

Ämnen inom surhetsområdet PH-värde < 5 samt lösnings-

medel och starkt frätande ämnen får ej fyllas i behållaren. 

Art nr:   

2604210 505 T Profiline 1x1 st 

2604215 510 T Profiline 1x1 st 

Koncentratspruta 

SOX 5 är en 5 l koncentratspruta tillverkad av speciell plast 

för att klara de tuffaste rengöringsmedel och syror på mark-

naden. EPDM o-ringar. 

Salpetersyra - Upp till 10% Fosforsyra - Upp till 30% Ättiksyra 

- Upp till 10% Svavelsyra - Upp till 30% Probionsyra - Upp till 

10% Kalilut - Upp till 20% Saltsyra - Upp till 10% Natronlut - 

Upp till 20% 

Art nr:   

2604209 SOX 5 1x1 st 

Koncentratspruta Gloria 

Pro 5 är en prisvärd 5 l koncentratspruta i plast med handpump 

och vitonpackningar. Pro 5 tål de flesta medel, men ej klor, 

svavelsyra eller saltsyra. 

Art nr:  

2604310 Gloria Pro 5 1x1 st 

Koncentratspruta 

Tillverkad i specialplast och vitonpackningar. Gloria 125 tål de 

flesta medel, men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. 

Art nr:   

2604325 Gloria 90 1x1 st 

Sprayflaskor 

Koncentratsprutor 
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 Dukar & Svampar 

Microduk Classic 

Stickad  microduk 320 x 320 mm, 320 gr/m².  

Hög smutsupptagning. Används torr eller fuktig, 

med eller utan kemikalier. Ej lämplig till ömtå-

liga ytor.  

Art nr:   

5172808 Classic Blå 32x32 1x1 st 

5172811 Classic Rosa 32x32 1x1 st 

Soft 

200 gr/m² Microduk som inte repar. Effektiv 
mot fett och smuts. Används torr eller fuktig, 

med eller utan kemikalier.  

Art nr:   

5150611 Rosa 40x30 1x1 st 

5150608 Blå 40x30 1x1 st 

Alltorkduk 10-pack Non-wowen 

Art nr:   

3126720 Blå 38x40 cm 1x1 st 

3126721 Rosa 38x40 cm 1x1 st 

Wettex Classic 

Art nr:   

81613 Gul 1x1 st 

81614 Blå 1x1 st 

81615 Röd 1x1 st 

20002 10-p Blå 1x10 st 

20004 10-p Röd 1x10 st 

80441 10-p Gul 1x10 st 

Flushduk 

Av bomull/syntet "non-woven". Högsta kvalitet med 
hög absorbtionsförmåga och lång livslängd. Är mjuk 

och smidig även efter tvätt. 

Art nr:   

410121 Blå 1x1 st 

410122 Rosa 1x1 st 

410124 Grön 1x1 st 

410120 3-pack 3x1 st 

Kökssvamp 10-pack 

10-pack, Storlek: 6,5 x 9,5 x 3 cm 

Art nr:   

3186902 Disksvamp Grön 1x1 st 

3186903 Disksvamp Vit 1x1 st 

Våffelduk Welin 

Art nr:   

993028 Skurduk Våffelmönstrad 1x1 st 

Skrubbsvamp 10-pack 

10-pack, Storlek: 7 x 14 x 5 cm 

Art nr:   

3186916 Skrubbsvamp Grön 1x1 st 

3186915 Skrubbsvamp Vit 1x1 st 

Feja Städduk Micro 

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 städ-

klar duk. Lång livslängd – klarar mer än 500 använd-

ningar och tvättar vid tvätt i 60°C, förutsatt att 

tvättråden följs.   

Art nr:        

410151 Grön 32x32 cm 1x1 st 

410152 Röd 32x32 cm 1x1 st 

410150 Blå 32x32 cm 1x1 st 

Vita putstrasor  

Art nr:   

71301 Bomull 1x10 Kg 

Scotch Brite med grepp 

20-pack, Storlek: 

Art nr:   

21024 163 Rosa/vit 1x1 st 

RN9686-6 174 Grön/gul 1x1 st 
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Copolymer LDPE handske klar 

Art nr:   

94375 small 1x100st 

94376 medium 1x100st 

 Skyddshandskar 

 Rengöringshandskar 

Vinylhandske med Velour phtalatfri blå 

Art nr:   

94362 small 1x1 st 

94363 medium 1x1 st 

94364 large 1x1 st 

94365 x-large 1x1 st 

Latexhandske med velour blå 

Art nr:   

3841 small 1x1 st 

3842 medium 1x1 st 

3843 large 1x1 st 

3844 x-large 1x1 st 

Latexhandske 24cm lång 

Art nr:   

4384 Small pudrad 1x100st 

4385 Medium pudrad 1x100st 

4386 Large pudrad 1x100st 

4387 Small opudrad 1x100st 

4388 Medium opudrad 1x100st 

4389 Large opudrad 1x100st 

4393 Xlarge opudrad 1x100st 

 Undersökningshandskar 

Vinylhandske 24cm lång 

Art nr:   

4390 Small pudrad 1x100st 

4391 Medium pudrad 1x100st 

4392 Large pudrad 1x100st 

4424 Small opudrad 1x100st 

4425 Medium opudrad 1x100st 

4426 Large opudrad 1x100st 

4430 Xlarge opudrad 1x100st 

Skoskydd 

Skoskydd 

Art nr:   

4400 Blå 15x36 cm 10x10 st 

Nitrilhandske puderfri blå 30cm lång 

Art nr:   

3958 small 1x100st 

3959 medium 1x100st 

3960 large 1x100st 

3961 X-large 1x100st 

Latexhandske HospiCare  

Art nr:   

3892 small 1x100st 

3893 medium 1x100st 

3894 large 1x100st 

 Bomullsvante 

Innervante 

Art nr:   

1327009 Vit kraftig med söm 1x12st 
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Toapapper  

jumbo Mini 

Toapapper     

jumbo Midi 

Toapapper     

jumbo Maxi 

Toapapper     

konsument   

Toapapper       

konsument       

Toapapper   

Katrin system 

 

     

860447                

Gigantbox small 

860448                 
Gigantbox            

medium/large 

860448                   
Gigantbox            

medium/large 

557000/vit       
557008/svart       

Dispenser Toilet Twin    

111508                         
1-lag, Extra lång rulle, 

80 m/rulle 42rl/bal 

861148                  
Toahållare  Katrin  

system  grå   

 

     

555008/svart     
555000/vit          

Gigantbox small 

554000/vit      
554008/svart        

Gigantbox medium 

1518214               
Hållare av borstat, 

rostfritt stål. Med lås. 

För M/L, 

2503                     

Dispenser 2 rullar 

102933                                 
2-lag KATRIN Basic 360   

50m/rl  42 rl/bal 

15600                    
Toalettpapper  
Classic System  

36rl/fp 

 

     

Hushålls      

papper 

2502                 
Dispenser           

jumbo Mini 

2522                    
Dispenser                   

jumbo Medium 

2522                    
Dispenser             

jumbo Maxi 

120210 
2-lag  38m/rl 

64rl/bal 

885033    
LAMBI 3-lag 16m/rl  

40rl/bal 

 

 

      

 

 

234757                   
2-lag 25 m/rl     

32rl/bal 

500170              
Jumbo Mini1-lager 

250m 12rl/bal 

1518214               
Hållare av borstat, 

rostfritt stål. Med lås. 

För M/L 

500172                
Jumbo Maxi 1-lager 

585m 6rl/bal 

120261                
Extra långt, 2-lag vit  

69m/rl24rl/bal 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

220958                   
1-lag  55 m/rl     

32rl/bal 

 110253             
Jumbo mini 2-lag        
x-tra soft 170m/rl 

12rl/krt  

500171                
Jumbo Midi 1-lager 

435m 6rl/bal 

  

  6025                         
2-lag vit 34,3 m/rl 

64rl/bal  

  

  

 
120223                     

2-lag obl. 25,8m/rl      

32rl/bal 

 500177            
Jumbo Mini 2-lag vit 

180 m 12rl/bal 

500178                 
Jumbo Midi 2-lag vit 

6rl/bal  

  6031 

2-lag vit, 50 m/rl  
  

6075 
2-lag obl, 16,8 m/rl 

32 rl/bal 
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Handduk 

rulle 

Handduk        

H3 Z-vikt, C-vikt 

Handduk   

     H2 Kedjevikt 

 Handtork  

   Mini  M1 

Handtork  

 Midi  M2 
Industritork 

 

 

 

   

  Handduksskåp för 
kedjevikta 
svart 55208  

vit 552000 

Mini-box  
   Svart 558008  

  vit 558000 

M-box  
svart  559008 

  Vit 559000 

652008              
Tork Performance 

Golvställ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Midi 
2561 

 

 

 

 
 
 

Mini 

2554 

 

 

 

M-box rostfri  

202048 

 
 
 
 
 
 

652108  
Tork Performance 

Väggställ 

 

 

 

  

 

 
 

100288 
Tork Advanced Soft 

Kedjevikt 2310st/bal 

 

 

 
 

120123                  
Tork Universal 310 Mini                        

120m 11rl/kart 

 
 
 
 
 
 

659008  

M-box  Performance   
999309 

Golvställ KATRIN 

Black line 

 

 

 

  

 

  

 

 

 100297-P              
Tork Premium Extra 

Soft Kedjevikt    

2100st/krt 

448253 
KATRIN Classic S 

 116m/rl 12rl/krt 

Midi  

2560 

500164 
Allround Extra 

32cmx1000m 

 

     
 
 
 

120145  
Tork Universal 310                    

M-tor k 300m 6rl/krt 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

6147  
 Mini vit 2-lag  

120 m 12rl/kart 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

448314 
Torkrulle KATRIN Classic 

M 320m 6rl/krt 

130109 
 tål lösningsmedel 

1180m/rl 

 

 

 

46391                
Basic XL           

1000m/rl brun 

 

 

 

        

       6168 

 Midi vit 2-lag 6 rl/fp 

 

  

Handduksskåp för  
handduksrullar  
svart 551008 

vit  551000 

Handduksskåp för 
Z-vikta / C-fold         

svart 553008                  

vit 553000 

290016 
Tork Premium Soft 
Handduk på rulle 

100m, 6rl/fp 

2562 

6103 

    C-fold, 1-lag   

4000/fp 

6105 

C-fold vit 2-lag 

3060/fp 

861147 
Hållare handtork 

 KATRIN System  

34438 
C-fold  2-lager  

2400st/fp 

46010 

Handtork KATRIN 

Classic System 

  6rl/fp 
6113 

Multifold vit 2-lag 

3750/fp 

6114 

Multifold obl 2-lag 

3210/fp 

290163 

Tork Advanced  

Z-vikt 3700st/fp 

290190  
Tork Advanced  
Z-vikt Spolbar              

3750st/fp 

114014 

Nonstop 2-lag 

4000/kart 
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 Övriga dispensrar 

Dispenser EnMotion ”sensorstyrd” 

Art nr:   

90000 Dispenser 1x1 st 

990225 Torkrulle 1x6 rl 

Dispenser till flytande tvål 

Art nr:   

2542  1x1 st 

Dispenser till Sterisol flytande tvål 

Art nr:   

4547 För 0,7 lit  1x1 st 

4567 För 0,7 lit med metallarm 1x1 st 

Dispenser till bägare 

Art nr:   

2651 Till 12,5 cl + 21 cl 1x1 st 

Vägghållare för engångshandske 3 askar 

Art nr:   

2546 metall 1x1 st 

Dispenser till DAX tvål 600 ml 

Art nr:   

C133 Till 600 ml flaska 1x1 st 

Sopställ & avfallshinkar 

Geo - Metallic återvinningskärl 

Med plastens motståndskraft och metallens 
snygga finish, ger kärl som är enkla att hålla 
rena, som står emot fingeravtryck, rost och 
småskador – samt smälter in i den mest futuris-

tiskt formgivna interiören 

Art nr:   

136660 Medium 55 lit 1x1 st 

137661 Large 70 lit 1x1 st 

137662 Lock Grå / handtag 1x1 st 

137663 Lock Blå / papper 1x1 st 

137664 Lock Röd / burkar 1x1 st 

137665 Lock Gul / burkar 1x1 st 

137666 Lock Grön / burkar 1x1 st 

Iris - Metallic avfallskärl 

Iris finns i två olika utförande, rund (50 l) eller 
fyrkantig (60 l), båda med stor öppning i locket 
för att slippa handberöring. Till den fyrkantiga 

Iris finns även ett fjäderbelastat tipplock.            

Art nr:   

137667 Rund svart 50 lit 1x1 st 

137668 Lock svart 1x1 st 

137669 Lock Blå 1x1 st 

137670 Lock Röd 1x1 st 

137671 Lock Grön 1x1 st 

137672 Lock Gul 1x1 st 

   

137673 Fyrkantig svart 60 lit 1x1 st 

137674 Lock Svart 1x1 st 

137675 Lock Blå 1x1 st 

137676 Svart tipplock 1x1 st 

137677 Blå tipplock 1x1 st 

Hera Pedalkärl 

Hera är en komplett serie pedalkärl, som mot-
svarar HACCP-krav. Hera manövreras utan att 
använda händerna, och passar för en rad an-
vändningsområden – från patientrum i sjukvår-
den till matberedning där korskontamination 
kan vara förödande. Den mjuka stängningen av 
locket är perfekt i tysta och lugna omgivningar. 
Den integrerade hållaren för sopsäckar, liksom 
gummifötterna i glidsäkert material, är bra 
exempel på funk-tionell design. Hera finns i tre 

storlekar – 35 l, 60 l och 85 l, samt i sex färger. 

Art nr:   

137681 svart 35 lit 1x1 st 

137687 Svart 60 lit 1x1 st 

137693 Svart 85 lit 1x1 st 

137683 Vit 35 lit 1x1 st 

137689 Vit 60 lit 1x1 st 

137695 Vit 85 lit 1x1 st 
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Förbrukning 

Papperskorgspåse 

Art nr:   

99339 30 lit vit prassel 100x10 st 

V3040 30 lit vit kraftig 50x10 st 

Sanitetspåse 

Art nr:   

GS25 25 my m. tryck 100x10 st 

Sopsäckar 

Art nr:   

1251 40 lit grå  

G5050 50 lit grå 50x6 st  

S6040 60 lit svart 25x6 st 

9697 70 lit svart 25x6 st  

9308 125 lit svart 25x6 st 

M12590 125 lit matavfall svart 10x12 st  

893402 125 lit transparent 25x6 st 

S125KN 125 lit knytsäck   

98595 160 lit blå/svart 10x12 st 

500313 240 lit blå/svart 10x9 st 

76029 Papperssäck 125 lit 50 st 

Muggar 

Art nr:   

902310 Bägare 12,5 cl vit 55x80 st 

5572 Bägare 21 cl ekonomi 30x100 st 

5570 Bägare 21 cl för disp. 30x100 st 

885205 Kaffekopp med öra 20x50 st 

5567 Bägare combi 21 cl 80x25 st 

Tallrik 

Art nr:   

5625 Assiett 15 cm 20x100 st 

5630 Tallrik 18 cm 20x50 st 

5635 Tallrik 23 cm 12x100 st 

5637 Djup tallrik 19 cm 12x50 st 

Bestick 

Art nr:   

5589 Kaffesked 11 cm 5x1000 st 

5590 Kniv 16,5 cm 100x30 st 

5591 Gaffel 17 cm 100x30 st 

885197 Sked 17 cm 100x30 st 

Avfallshink med vipplock 

Art nr:   

25331 Sophink f. vägg beige 50 L 1x1 st 

2535 Plasthink vit 42 L 1x1 st 

Papperskorg 45 l metall 

Art nr:   

2545 Papperskorg tråd vit  24 L 1x1 st 

2355 Trådkorg kök 15 lit 1x1 st 

Säckvagn 

Transportvagn och som sopsäcksställ för 125-liters 

säck. Säckhållare som ger säker låsning. Kan förses 

med redskapshållare och trådkorg. Tillverkad i lack-

erat stålrör. L 520 mm. B 495 mm. H 980 mm. 

Vikt 5 kg 

Art nr:   

430375 125 lit 1x1 st 

Sopsäckshållare T-modell 

Vitlackerad ställning för sopsäckar med hjul och 

bottenplatta 

Art nr:   

90350 125 lit 1x1 st 

Soptunna med lock 100 lit 

Plasttunna 100 lit för sopsäckar med hjul 

Art nr:   

VT85070 100 lit 1x1 st 

Atlas avfallscontainer med hjul 

Atlas mobila avfallscontainer på 100 l används både inom- 
och utomhus, framförallt inom exempelvis industriella 
miljöer. Här hittar du viktiga och innovativa funktioner 
som högt placerat bakre handtag, stora gummihjul, låsög-
la för hänglås och lock med generös öppningsvinkel som 

ger god ergonomi. 

Art nr:  

137696 Avfallscontainer 1x1 st 

137697 Svart lock 1x1 st 

137698 Grönt lock 1x1 st 

137699 Grått lock 1x1 st 

137700 Gult lock 1x1 st 

137701 Rött lock 1x1 st 

137702 Blått lock 1x1 st 
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50-års Jumileumsutgåva 

Förstklassigt med grå metallic-effekt och lasergraverad 

50-årslogotyp. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. 

Art nr:   

ESA35 ErgoTec Fönsterskviss 35 cm 1x1st 

RR35V Gummiblad Soft Green 35 cm 1x10 st 

RR45V Gummiblad Soft Green 45 cm 1x10 st 

EHA35 ErgoTec Fönsterpäls 35 cm 1x1 st 

50th Anniversary Products 

ErgoTec Ninja 

Det ultimata förstklassiga fönsterputstillbehören. 

Art nr:   

BB010 Bucket on a Belt 1x1st 

EN000 Handtag 1x1 st 

NA350 Komplett fönsterpäls 35 cm 1x1 st 

NA450 Komplett fönsterpäls 45 cm 1x1 st 

NI250 Alu. Pälshandtag 25 cm 1x1 st 

NI350 Alu. Pälshandtag 35 cm 1x1 st 

Ni450 Alu. Pälshandtag 45 cm 1x1 st 

Ni550 Alu. Pälshandtag 55 cm 1x1 st 

NI750 Alu. Pälshandtag 75 cm 1x1 st 

NJ250 Fönsterpäls 25 cm 1x1 st 

NJ350 Fönsterpäls 35 cm 1x1 st 

NJ450 Fönsterpäls 45 cm 1x1 st 

NJ550 Fönsterpäls 55 cm 1x1 st 

NJ750 Fönsterpäls 75 cm 1x1 st 

EN350 Fönsterskviss 35 cm 1x1 st 

En450 Fönsterskviss 45 cm 1x1 st 

AC250 Alu. Skena 25 cm 1x1 st 

AC350 Alu. Skena 35 cm 1x1 st 

AC450 Alu. Skena 45 cm 1x1 st 

AC550 Alu. Skena 55 cm 1x1 st 

AC650 Alu. Skena 65 cm 1x1 st 

AC750 Alu. Skena 75 cm 1x1 st 

AC920 Alu. Skena 92 cm 1x1 st 

Ac105 Alu. Skena 105 cm 1x1 st 
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 Fönsterputs 

Tvättpälshållare 

Art nr:   

EH250 ErgoTec T-bar 25 cm 1x1 st 

EH350 ErgoTec T-bar 35 cm 1x1 st 

EH450 ErgoTec T-bar 45 cm 1x1 st 

AT150 Alum.handtag 15 cm 1x1 st 

AT550 Alum.handtag 55 cm 1x1 st 

SV350 Swivel T-Bar 35 cm  

8506325 Pälshållare fast 35 cm 1x1 st 

8506327 Pälshållare fast 45 cm 1x1 st 

Skvisshandtag 

Art nr:   

ETG00 Skvisshandtag 1x1 st 

ETX00 Skvisshandtag extra lång 1x1 st 

LA000 SwivelLoc 30 grader 1x1 st 

Blad till Skvisshandtag 

Art nr:   

NE250 S-Skena 25 cm 1x1 st 

NE350 S-Skena 35 cm 1x1 st 

NE450 S-Skena 45 cm 1x1 st 

NE550 S-Skena 55 cm 1x1 st 

Tvättpälsar 

Art nr:   

NS250 MicroStrip 25 cm 1x1 st 

NS350 MicroStrip 35 cm 1x1 st 

NS450 MicroStrip 45 cm 1x1 st 

NS550 Microstrip 55 cm 1x1 st 

MS150 Monsoon ”Zebra” 15 cm 1x1st 

MS350 Monsoon ”Zebra” 35 cm 1x1 st 

MS450 Monsoon ”Zebra” 45 cm 1x1 st 

WS250 Standard Strip 25 cm 1x1 st 

WS350 Standard Strip 35 cm 1x1 st 

RS350 Pad Strip 35 cm 1x1 st 

RS450 Pad Strip 45 cm 1x1 st 

Art nr: SOFT  

RR250 25 cm 1x10 st 

RR350 35 cm 1x10 st 

RR450 45 cm 1x10 st 

RR550 55 cm 1x10 st 

 HARD  

RR25H 25 cm 1x10 st 

RH35H 35 cm 1x10 st 

RH45H 45 cm 1x10 st 

RH55H 55 cm 1x10 st 

Skrapor 

Art nr:   

EG100 ErgoTec Glasskrapa 10 cm 1x1 st 

EG150 ErgoTec Glasskrapa 15 cm 1x1 st 

TR100 Blad 10 cm 25-p 1x1 st 

TR150 Blad 15 cm 25-p 1x1 st 

SH000 ErgoTec Scrapor 1x1 st 

SH250 Window Scrapor 25 cm 1x1 st 

STMAX Maxiskrapa 10 cm 1x1 st 

LH120 Golvskrapa 120 cm 1x1 st 

RB100 Blad till Scrapor 1x10 st 

TM100 10st blad + 1st bladhållare 1x1 st 

SR04K Klickskrapa ”Gummi” 1x1 st 

SR20K Klickskrapa 1x1 st 

SRB20 Reservblad 5-pack 1x5 st 

SRBDB Reservblad 10-pack 1x10 st 

Gummi till Skvisshandtag 

Art nr: Box 25-pack  

RP350 Soft 35 cm 1x25 st 

RP450 Soft 45 cm 1x25 st 

RP350H Hard 35 cm 1x25 st 

RP450H Hard 45 cm 1x25 st 

Teleskopskaft 

Art nr:   

HH000 Skaftförlängare 1x1 st 

HH240 Enkel skaft m. kon 60 cm 1x1 st 

OS210 UniTec 2 sekt. 2 m 1x1 st 

OS250 UniTec 2 sekt. 3 m 1x1 st 

EZ125 Opti Loc 2 sekt. 1,25 m 1x1 st 

EZ250 Opti Loc 2 sekt. 2,50 m 1x1 st 

EZ300 Opti Loc 2 sekt. 3 m 1x1 st 

ED450 OptiLoc 3 sekt. 4,5 m 1x1 st 

ED600 OptiLoc 3 sekt. 6 m 1x1 st 

ED900 OptiLoc 3 sekt. 9 m 1x1 st 
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Dukar & Skin 

Art nr:   

 Fönsterduk blå 1x1 st 

MF60L Gigant Micro Wipe 1x1 st 

MF40L Micro Wipe 1x1 st 

SCRM1 Scrim Linneduk 1x1 st 

FS450 Chamois Sämskinn 1x1 st 

Nifty Nabber 

Skräpplockaren nr. 1. Klorna är gummiöverdragna. 

Plockar allt från fimpar till burkar och flaskor. 

Art nr:   

NN400 40 cm 1x1 st 

NN900 90 cm 1x1 st 

NN140 140 cm 1x1 st 

NN960 250 cm 1x1 st 

MICROSTRIP 

Extremt fina microfibrer som är mycket aggressiva mot 

smutsen. Fibrerna har stor förmåga att ta upp vatten -- upp 

till 6 gånger sin egen vikt. Särskilt lätt att skölja ur. 

Neoprenhandskar 

Art nr:   

GLOV2 Neopren Medium 1x1 st 

GLOV3 Neopren Large 1x1 st 

GLO2L ErgoTec Neopren M 1x1 st 

GLO2X ErgoTec Neopren L 1x1 st 

Adaptrar 

Art nr:   

HH000 Ergo Skaftförlängare 1x1 st 

NCAN0 ErgoTec kon.låsmekanism 1x1 st 

NCA00 Kon 1x1 st 

CJA00 Vinkelled zink 1x1 st 

   

PIPE0 Rörborste 1x1 st 

BS010 Glödlampsplockare 1x1 st 

FS000 Strålkastarplockare 1x1 st 

Bälten 

Art nr:   

UB00 The Belt 1x1 st 

BB020 Bucket on a belt 1x1 st 

SRZ10 Canvas Apron 1x1 st 

PaperPicker 

PPPP0 100 cm 1x1 st 

Sotrengöring 

SP060 sotslukarsvamp 1x1 st 

Hinkar med tillbehör 

Art nr:   

QB120 Liten Hink  18 Liter 1x1 st 

QB220 Stor Hink  28 Liter 1x1 st 

QB080 Lock till Stora hinken 1x1 st 

QB230 Vagn med hjul, QB220 1x1 st 

QB070 Hjul till QB220 1x4 st 

QB060 Hållare, passar QB220 1x1 st 

ERGOTEC HANDTAG 

I stabil plast. Ergonomiskt format handtag med halkfria, 

gummerade zoner för säkert grepp. Speciellt hål för att 

det säkert ska sitta fast på ErgoTec konen med låsmeka-

nism (märkt ”LOCK”). 
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Hako städmaskiner, ett rent nöje! 

All städning är enkel, med hjälp av rätt maskin! 

Har man utvecklat städmaskiner i årtionden har 

man också samlat mängder av erfarenhet. Vi vet 

betydelsen av en städmaskins ergonomiska egen-

skaper. Maskinen ska vara smidig och lättkörd. Ar-

betsställningen ska vara bekväm och vilsam med 

alla reglage överskådligt samlade och lättåtkomli-

ga. Den ska vara säker, tålig och av hög kvalitet 

för att minimera kostnadskrävande stillestånd och 

reparationer. Och  en ska vara en lönsam invester-

ing. Våra maskiner berör det du går på, vi har ma-

skiner som skurar, sopar, suger, borstar och gör 

ytorna du går på rena. 

Ett rent nöje med andra ord! 
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Hög prestanda 

Genom sin starka motor och patenterade 

drivning av rondellen har SweMax20 ett 

upp till 50 % högre avverkningsresultat än 

konventionella polermaskiner på markna-

den. Den är extremt mångsidig och myck-

et lättanvänd. 

Den integrerade dammsugaren som effektivt tar 

hand om polerdamm och rondellrester är speci-

ellt fördelaktigt i dammkänsliga miljöer som 

t.ex. sjukhus 

Den nya generationens 

Golvvårdsmaskin 

Perfekt för Diamantrondeller Sprayaggregat finns som tillval 
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 Singelskur– och polermaskiner 

Clean Power Disc 

Power Disc är en remdriven, tystgående och vibrations-

fri singelskurmaskin med stor kapacitet. Det stötdäm-

pande borstskyddet skyddar golvsocklar, bord, möbler 

och liknande vid användning. 

Motorenheten har placerats mot fronten av maskinen 

för att skapa optimal balans och manöverförmåga. 

Chassiet är starkt, hållbart och utrustat med stora hjul 

baktill för enkel transport av maskinen. 

Art nr: 720000  

Polyclean Junior 

Polyclean, rengör och polerar på samma gång. I ett 
enda arbetsmoment avlägsnas fotspår, gångstråk, 
klackmärken med mera. Golvet blir både rengjort och 

polerat samtidigt. 

Art nr: 416030  

Clean Floor Mac 

Nya Floor Mac är en smidig skurmaskin som både 

skurar och polérar effektivt och snabbt. Ger ett 

perfekt resultat på olika sorters golv, inklusive trä-

golv.  

Art nr: 718000  

Wetrok Monomatic DS 

Här förenas två maskiner i en. Vrid reglaget ner för 

lågt varvtal passande för skurning eller du kan vrida 

reglaget upp för högt varvtal när du polerar och 

sprayar ytan. Även svåra klackmärken kan avlägsnas 

och skadade ytbeläggningar kan repareras och ditt 

golv ser nytt ut igen. 

Art nr: 20055  

Clean Scrubby 

Den lilla skurmaskinen Clean Scrubby hjälper dig att 

skura och göra rent på ställen som vanligtvis är 

svåra att komma åt. Maskinen väger mindre än 3 kg 

inkl. batteri, vilket gör arbetet enkelt och smidigt. 

Skurenheten går att ta loss från handtaget. 

Art nr: 715000  

Clean DUO-Speed 

DuoSpeed, en effektiv singelskurmaskin med två 
olika varvtal. Lågt varvtal används vid skurning och 
högt varvtal används vid t.ex. invaxning av golvytor. 

Inställbart handtag för maximal komfort.  

Art nr: 790000  

Clean R53-1500 

Clean R53-1500, en snabb och effektiv polermaskin. 
Mest lämplig för polering och sprayrengöring. Kör-
handtaget är inställbart för en så vilsam och bekväm 

arbetsställning som möjligt. 

Art nr: 785.000  

Wetrok Monomatic US 

För att ergonomiskt rengöra, skydda och vårda stora 

representativa utrymmen  behövs en ultraspeed  

maskin som arbetar konventionellt eller i längdrikt-

ningen. Entréhallar, korridorer, shopping- och ut-

ställningsutrymmen kan dra nytta av denna maskins 

egenskaper i form av ett representativt välpolerat 

utseende. 

Art nr: 20059  

Wetrok Monomatic LS 

Power-Start” och konstant hastighet för ett brett 

användningsområde. Skura betong, industrigolv eller 

granit?  Inget problem för en Monomatic, LS/I. Den 

är skräddarsydd för tung/grov rengöring och rengör 

utan ansträngning även grova oregelbundna golvytor 

tack vare sin höga start hastighet. LS/I Monomatic 

går felfritt från första start.  

Art nr: 20026  
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Modell    Arbetsbredd mm kapacitet m²/tim max   Renvattentank volym 

Hako Wizzard     34/44    315/420 350/450    1,7/4 l 

Clean RA 300     350     1100     10 l 

Clean RA 431 E/B    430     1700     35 /30 l 

Hakomatic B 12    385     1400     16 l 

Hakomatic B 30 / CL    430     1700 - 1950    30 l 

Hakomatic B 45 / CL    430 /510    1800 - 2120    45 l 

Hakomatic B 70 C/CL    65/60     3200     72 l 

Hakomatic B 650 RD - 750 RD   650 - 750    4200 - 4500    116 l 

Kombiskurmaskiner 

Hako Wizzard  Clean RA 300  Clean RA 431 E/B  

Hakomatic B 12 Hakomatic B 30 / CL  

Hakomatic B 45 / CL /CLC Hakomatic B 70 C/CL  Hakomatic 115 RD / 650 /750/900 
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Sop / Skurmaskiner 

Modell    Arbetsbredd mm  Ytkapacitet m²/tim max  Renvattentank volym 

Hakomatic B 45 CLC/CLD  500/650    2200/2900     45 l/45 l 

Hakomatic B 100 RC   650     4200      102 l 

Hakomatic B 650 RC   600     4200      116 l 

Hakomatic B 750 RC   700     4500      116 l 

Hakomatic B 910   880     5300      140 l 

Hakomatic 1050 B/C   102/96 (utan sidoskur)   7800/7140     185 l/185 l 

Hakomatic 1100 B   1020     7100      320 l 

Hakomatic 1800 LPG   1270     11500      380 l 

Hakomatic B 115 RC 700 Hakomatic B 115 RC 850 

Hakomatic B 910  Hakomatic B1050  RD/RC 

Hakomatic 1100 B  Hakomatic 1800 LPG  



61 



62 

Modell  Arbetsbredd m. sidoborste   Ytkapacitet m²/tim   max Sopbehållare volym 

Hako Flipper    670 mm     2.300       40 l 

Hamster 500 E    600 mm     2.400 (m. 1 sidoborste)    40 l 

Hamster 650 E/V   650 mm     2.600       35 l 

Hamster 800 E    870 mm     4,350       2x25 l 

Hako Jonas 900 E/V   950 mm (m. 1 sidoborste)   5.700 (m. 1 sidoborste)    2x30 l 

Hako Jonas 980 E/V-EH/VH  950 mm (m. 1 sidoborste)   5.700 (m. 1 sidoborste)    2x30 l 

Hako Jonas 1200 EH/DH/VH  1150 mm (m. 1 sidoborste)   7.600 (m. 1 sidoborste)    130 l 

Hako Jonas 1500   1270 mm (m. 1 sidoborste)   16.200 (m. 2 sidoborstar)    250 l 

Sop / Sugmaskiner 

Hako Flipper  Hamster 500 E  Hamster 650  

Hamster 800 E  Hako Jonas 900 E/V 

Hako Jonas 980 E/V-EH/VH  Hako Jonas 1200 EH/DH/VH  Hako Jonas 1500 1270 mm  
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 Damm- / Våtsugare 

Hako Clean RS 05 

Clean RS 05, en tystgående och lätt ryggburen damm-
sugare. Kompakt, men effektiv! Ergonomiskt utformad 

bärsele gör belastningen över ryggen jämn.  

Art nr: 025000  

Hako Supervac L1-15  

Hako Supervac L1-15 är en smidig våtdammsugare, 

perfekt för mindre verkstäder, kök, hotell m.m. 

Art nr: 7142  

Hako Supervac L3-70 

Våt- & dammsugare för större industrier. Med sina 
tre sugmotorer blir maskinen kraftfull och robust. 

Maskinen töms enkelt via en tömningsslang.  

Art nr: 7145  

Hako Supervac D6 CL 

En kompakt dammsugare med stor kapacitet. En 

unik moduluppbyggnad gör att nätkabel och sugmo-

tor byts på några minuter. Förstärkt glidskena under 

maskinen skyddar hjulen vid passage av trösklar.  

Art nr: 7106C  

Hako Carpovac 

Borstning och dammsugning i ett och samma ar-

betsmoment erbjuder en noggrann, skonsam och 

effektiv rengöringsmetod för heltäckningsmattor. 

Art nr: 7130  

Hako Supervac D5 

En smidig och tystgående dammsugare. Passar 
perfekt för t.ex. hotell, korridorer m.m. Finns att 

få med Hepa filter. 

Art nr: 7140  

Hako Supervac L1-30 

Kompakt och stabil våtdammsugare för ytor som 

t.ex. mindre kök, verkstäder och hotell.  

Art nr: 7143  

Hako Supervac L2-70 

Kraftfull och robust våt- och dammsug. Passar till 

verkstäder, badanläggningar, omklädningsrum m.m.  

Art nr: 7144  

Eclips Ares 37 

En robust och slagtålig våt- och torrsug. Med maskinen 

följer tillbehör för både våtsugning och torrsugning. 

Maskinen levereras med skumfilter och dammfilter, 

dock rekommenderas påse om maskinen i huvudsak ska 

användas till torrsugning. Påse medföljer ej. Som 

tillbehör finns ett mikrofilter som ersätter tygfiltret. 

Tillverkad i återvinningsbar polypropylen. Sladdhänga-

re och bottentömning är standard. 

Art nr: 80383  

Eclips Verso 76 

En mycket kraftfull våtsug för dig med behov av högt 

luftflöde och starkt sug, finns med två eller tre moto-

rer. Med maskinen följer de tillbehör som behövs för 

både våt- och torrsugning. Ska maskinen användas i 

huvudsak till torrsugning bör påse användas (medföljer 

ej). Vid användning av påse får maximalt två motorer 

användas samtidigt. Tillverkad i slagtålig polypropylen. 

Bottentömning och sladdhängare är standard. Utrustad 

med vagn och tipp för enkel tömning av behållaren. 

Sugmotorerna kan kontrolleras individuellt. Frontmun-

stycke kan eftermonteras 

Art nr: 80384 2 motorer 

Art nr: 80385 3 motorer 

Wetrok Duovac 34 

Våtsug med stark behållare i rostfritt som tål kemi-

kalier. Tippställ. Särskild motorkylning. Lätt att 

rengöra. Tankvolymen är  på 34 lit. 

Art nr: 30241  

Wetrok Duovac 50 

Våt- och torrsugare med Bypass Cooling System. 

Tippram för enkel och smidig tömning av tank  

Art nr: 30261  
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Swetex Professional 1.2 

Profi 1.2 är en enkel, smidig och robust dammsugare med låg 

ljudnivå som kan användas i alla miljöer. Maskinen är utrus-

tad med hepafilter, sladdvinda, 15 m sladd. 2 stegs motor. 

Art nr:  

H114 Dammpåse 5-p 

H2076 Komplett slang m. handtag 

H2205 Teleskoprör 32 mm 

H2002 Golvmunstycke 32 mm 

Wetrok Monovac 6 Plus 

Dammsugaren visar sin prestationsförmåga och sina briljanta egenska-

per i praktiken; den är inte bara tyst och hygienisk utan också förvån-

ansvärt lätt och behändig. Dammsugaren kan även transporteras i We-

trok städvagnen. Sladden är på 10 m och påsvolymen är 6 lit. 

Art nr: 40602  

H40029 Dammpåse 5-p  

41206 Komplett slang m. handtag 

41320 Teleskoprör 

41411 Golvmunstycke 300 m hjul 

Nilfisk GD 930  

Förstklassig torrdammsugare för effektiv daglig rengöring av större 

ytor. Robust, stabil och enkel att underhålla. En av de bäst säljande 

kommersiella dammsugarna någonsin. Två miljoner användare värl-

den över städar med Nilfisk GD930. Robust stålkonstruktion och stor 

dammkapacitet kännetecknar denna storsäljare. Maskinen kan  

utrustas med stort Hepa filter för fint damm. 

Art nr: UZ930  

H96 Dammpåse 10-p  

H2071 Komplett slang m. handtag 

H2205 Teleskoprör 32 mm 

H2002 Golvmunstycke 32 mm 

Wetrok Extravac 400 

Fristående, kraftfull spray extraktionsmaskin för medel-

stora och stora textilområden och krävande professionell 

användning. Med en steglös högtryckspump.  

Art nr: 40241  

 Textilvårdsmaskin 

Kärcher laddningsbar mattsopare 

Laddningsbar handdammsugare med sopvals. Stor 

och lätt tömd behållare utan påse. Idealisk för 

lättare rengöring där dammsugare blir för klum-

pig.  

Art nr: 15451260 EB30/1 

Clean TW 411 

En kraftfull maskin för mindre och mellanstora ytor. 

Designen gör maskinen enkel att hantera och flytta. 

Art nr: 043000  

Clean TW  Compact 

TW Compact är en kraftfull mattvättmaskin, skurar 
både framåt och bakåt. Mattorna rengörs effektivt 
och smidigt. Idealisk mattvättmaskin för stora ytor. 

Sprayning, skurning och sugning i ett arbetsmoment.  

Art nr: 420000  

Wetrok Monovac 6 Plus 

En mycket omtyckt dammsugare inte bara för dess unika utseende 

utan även för dess funktioner och framför allt hållbarhet. Bra bärhand-

tag nära kroppen. Bra filtrering, microfilter finns som tillval. Manuell 

kabelvinda ger mindre trassel och kabeln är skyddad, hela 10 meter 

kabel. Dubbla sugturbiner med riktigt bra sugeffekt. Kompakt design 

med stor kapacitet. 

Art nr: HET200A  

604015 Dammpåse 10-p original  

H2205 Teleskoprör 

H2002 Golvmunstycke 32 mm 

Eclipse Estro 

Mattvårdsmaskin för dig med större krav. Renvattentan-

ken är inbyggd i sockeln på maskinen och rymmer 8 liter 

rengöringslösning. Smutstanken rymmer 22 liter. Med 

maskinen följer de tillbehör som behövs för att rengöra 

både golv, möbler och bilklädslar. Med en högtrycks-

pump sprayar maskinen ut en rengöringsvätska som 

rengör textilien, sedan suger den upp det smutsiga 

vattnet. Använd kem som är anpassat för extraktionsma-

skiner, då uppnås bäst effekt.  

Art nr: 80386  



65 

Wetrok med sitt stora sortiment av skurmaskiner erbju-

der en passande maskin för alla lokaler och alla städob-

jekt. De är oersättliga för den dagliga städningen, det 

periodiska underhållet och grundrengöringen. 
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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 stålrörskon-

struktion. Flexibel med många trådkorgar i olika storle-

kar. Reglerbart körhandtag i höjd och längd. Mycket lätt-

körd, kullagrade länkhjul Ø 125 mm. 

Säckhållare för en 125 lit. säck eller två 60 lit  

Art nr: 430050  

 L 1150 mm, B 530 mm, H 1070 mm. Vikt 10,7 kg  

Gipresso Kombi 

Gipresso Kombi har plats för de vanligaste städred-

skapen. Idealisk för städområden med få papperskor-

gar. Gipresso Kombi är utrustad med tre redskapshål-

lare, sopskyffelhållare, hållare för moppstativ och 

fotmanövrerad press som enkelt och effektivt pressar 

ur såväl moppgarn som svabbgarn. Justerbart körhand-

tag med gummigrepp och sopsäckshållare.  

Art nr:   

430200 Gipresso Kombi grundvagn  

900200 Gipresso Kombi Komplett  

750x460x950 mm Mått (LxBxH) 

950x580x940 mm Mått (LxBxH) 

Gipresso 

Gipresso är ergonomiskt utformad för en riktig arbets-

ställning, tar bort flera slitande och tunga arbetsmo-

ment vid fukt- och våttorkning. Gipresso rekommende-

rar vi för golvrengöring vid arbete på områden där golv-

vård och inredningsstädning utföres var för sig. 

Art nr:   

430330 Gipresso grundvagn  

900330 Gipresso Komplett  

Rollo Systemstädvagn 

Art nr: 900060   

1 st Rollo städvagn, basmodul Art.nr 430050   

1 st Mopplåda med lock och mellanvägg  Art.nr 430060 

1 st Moppsäck grön Art.nr 430054 

1 st Plasthink med ledat lock 10 lit grön  

Art.nr 430057 

1 st Trådkorg (liten) Art.nr 430346 

1 st Trådkorg (mellan) Art.nr 430201 

1 st Trådkorg (stor) Art.nr 430101 

1 st Sopskyffelhållare Art.nr 430305 

Rollo Trappstädvagn 

Art nr: 900090   

1st Rollo städvagn, basmodul Art.nr 430050 

1st Transporthjulskit för utomhusbruk  Art.nr 430045  

1st Mopplåda med lock och mellanvägg  Art.nr 430060 

1st Moppsäck grön Art.nr 430054 

1st Moppsäck blå Art.nr 430055 

1 st Plasthink Art.nr 430057 

1st Sopskyffelhållare Art.nr 430305  

1 st Trådkorg (mellan) Art.nr 430201 

1 st Trådkorg (stor) Art.nr 430101 
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 Tillbehör Städvagn 

Hinkhyllor till Totalvagnen 

Dessa hyllor passar på Städvagn Total. Välj hylla beroende 

vad den skall användas till för typ av städning. 

Art nr:   

4158166 Hinkhylla för 2x9,5 L hinkar  

4158167 Hinkhylla för minisvabbhink  

4158168 Hinkhylla för moppressutrustning  

Tillbehör Städvagn Total & Mini 

Art nr:   

4158123 Trådkorg nedre  

4158124 Trådkorg övre  

4158310 Trådkorg för 9,5 l hink  

4158174 Trådkorg m 2 avdelare  

4158309 Trådkorg 50x22x22  

4158410 Trådkorg Maxi 50x27x40/19  

4129025 Moppress, plast  

4125047 Hink, blå, 18 liter  

4121308 Hink, blå, 9,5 liter  

4121304 Hink, röd, 9,5 liter  

4125073 Hink, blå, 4 liter  

4125071 Hink, röd, 4 liter  

4158126 Mopplådehållare 60 cm  

4158130 Säckhållare 2x60 liter  

4158414 Mopplåda  

4158425 Lock till mopplåda  

4158148 

Tvättsäck, röd för  

smutsmoppar  

4158424 Toolflexhållare,U-plåt+låshjul  

Städvagn Total - Grundvagn 

Stomme i helförzinkat stål med skumbeklädda kör-

handtag. Mått: 1000x550x1090 mm. Grundvagn 

innehåller: 4 st 125 mm hjul (varav de bakre är 

bromsade), 2 st krokar för tvättsäck, 2 st redskaps-

hållare, sopsäckshållare samt hållare för sopskyffel. 

Städvagn TOTAL är en enkel och flexibel vagn ska-

pad för medelstora till större städmiljöer. Mycket 

lättmonterad - klar på under 5 min.  

Art nr: 4158160  

Städvagn - Grundvagn 

Städklar fastighet är en städvagn med 

extra stora hjul och tröskeltagningspedal. Perfekt för fastighets-

skötaren som behöver köra vagnen på olika underlag, över trösk-

lar och utomhus. Vagnen har i övrigt samma utrustning som Städ-

klar. Vikt i detta utförande 22 kg. 

STÄDKLAR FASTIGHET 

Grundstomme 4158160 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Trådkorg maxi nedvikta gavlar 4158410 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Hink plast röd 9,5 L 4121304 

Hink plast blå 9,5 L 4121308 

Hinkhylla för 9,5 L hink 4158166 

Städklar är en städvagn i basutförande med de mest grund-

läggande utrustningsdetaljerna du behöver för att utföra ditt 

arbete.  

Grundstomme 4158160 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Trådkorg maxi nedvikta gavlar 4158410 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Hink plast röd 9,5 L 4121304 

Hink plast blå 9,5 L 4121308 

Hinkhylla för 9,5 L hink 4158166 

Våtvagn är en enkel och funktionell städvagn lämplig för våtstäd-

ning. Har utrustats med en moppressutrustning, mopplåda samt 

tvättsäck för t.ex. använda moppar. Vikt i detta utförande 27,5 

kg.  

Grundstomme 4158160 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Trådkorg maxi nedvikta gavlar 4158410 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Mopplåda blå 55 cm, 10 l 4121418 

Lock mopplåda 55 cm, 10 l 4121425 

Fronthållare Mopplåda 55 cm 4158183 

Moppress Ergo blå 4129025 

Hylla för moppress 4158168 

Hink blå 18 l 4125047 

Tvättsäck Maxi Blå 4158151 
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Tillbehör Städvagn Total & Mini 

Art nr:   

4158411 Trådkorg/hinkhållare 4 lit 1x1 st 

4158412 Flaskhållare 1 lit 1x1 st 

4158413 

Trådkorg f. avfall/sopsäckar 

420x110x75 cm 1x1 st 

4158178 

Hinkhylla f. mopplådesystem 

inkl. toolflex 4 lit 1x1 st 

4158142 Städvagnshandtag 2-pack 1x1 st 

4158118 Hjul 125 mm obromsat 1x1 st 

4158119 Hjul 125 mm bromsat 1x1 st 

4158108 Hjul 150 mm obromsat 1x1 st 

4158109 Hjul 150 mm bromsat 1x1 st 

4158113 Fastighetshjul 315 mm 1x1 st 

4158114 Fastighetshjul 400 mm 1x1 st 

4121422 Mopphink 50 cm 20 L 1x1 st 

4129607 Minisvabbhink PLA 1x1 st 

4035010 Hink Powerpress 1x1 st 

4125051 Hink 28 lit 1x1 st 

Flexibla lösningar... 

för alla dina städbehov! 

Golv -& vägghylla 

Golv & Vägghylla som kan väggmoteras (alternativt 

stå på golvet). Skruvas lämpligast upp på vägg i 

städrummet där mopparna förberedes och sedan 

lastas på städvagnen. 

   

Art. nr:   

4158294 Golv & Vägghylla 1x1 st 

Hyllan kompletteras med dessa tillbehör 

4125047 Hink, blå 1x1 st 

4129025 Svabbpress, plast 1x1 st 

Länsman ejektorsug 

Kopplas till vattenkran för att underlätta påfyllning 

och tömning av t.ex. hinkar och skurmaskiner. 

Art. nr: 4127009 1x1 st 

Mått (LxBxH) 450x330x520 mm 
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Städvagn  Mini 

Städvagn Flexi 

En flexibel och kompakt vagn för mindre ytor, kan 

byggas till en traditionell– eller systemstädvagn för 

städklart material. Handtag reglerbart. 

Art. nr: 4158331 860x550x1020 mm 

Svabbvagn med handpress 

Levereras komplett med 25 liters hink, trådkorg 

och svabb/moppress i plast. 

   

Art. nr: 4198220 520 x 350 x 940 mm 

Svabbvagn med fot/handpress 

Levereras komplett med fot och handpress i 

metall, två bromsade hjul och trådkorg och 18 

liters plasthink. 

Art. nr: 4158241 630 x 430 x 1000 mm 

Minisvabbvagn 

En liten smidig vagn för transport av minis-

vabbhink. Med extra långt handtag och fyra 

stora hjul, varav två är bromsade. Vagnen 

kan utrustas med tre olika svabbhinkar 

enligt listan här nedan. 

4198500 Minisvabbvagn 1x1 st 

4129607 

Minisvabbhink med 

press, PLA, 12 liter 1x1 st 

4035010 

Hink och press för 

kardborremoppar, 15 

liter 1x1 st 

Mått (LxBxH) 350x250x950 mm 

Fastighetsvagn Gigant 

 

Art. nr:   

4198511 Blålackerad 1x1 st 

Städvagn Mini - Grundvagn 

Stomme i helförzinkat stål med skumbeklädda 

körhandtag. Mått: 700x550x1090 mm. Grund-

vagn innehåller: 4 st 125 mm hjul (varav de 

bakre är bromsade), 2 st krokar för tvättsäck,  

2 st redskapshållare, sopsäckshållare samt 

hållare för sopskyffel. Städvagn MINI är en 

enkel och flexibel vagn skapad för mindre städ-

miljöer. Mycket lättmonterad - klar på under 5 

min. Utrustas med tillbehör märkta MINI.  

Art nr: 4158313  

Städklar är en städvagn i basutförande 

med de mest grundläggande utrust-

ningsdetaljerna du behöver för att utfö-

ra ditt arbete. Vikt i detta utförande 

13,5 kg. 

Grundstomme 4158313 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Städklar fastighet är en städvagn med 

extra stora hjul och tröskeltagningspe-

dal. Perfekt för fastighetsskötaren som 

behöver köra vagnen på olika underlag, 

över trösklar och utomhus. Vikt i detta 

utförande 13,5 kg 

Grundstomme 4158313 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Fastighetshjul kit, 400 mm Ø 4158114 

2 x Hjul 150 mm Ø, obromsat 4158108  

Tröskeltagningspedal fastighet 4158419 

Våtvagn är en enkel och funktionell städ-

vagn lämplig för våtstädning. Vagnen har 

samma utrusning som Städklar med 

tillägg av en minisvabbutrustning. 

Vikt i detta utförande 15 kg. 

Grundstomme 4158313 

Trådkorg 2-delad 4158124 

Trådkorg nedvikt framkant 4158123 

Hink blå, 4 l 4125073 

Hink röd, 4 l 4125071 

Minisvabbhink m press 16 l 4129717 

Fronthållare minisvabb 4158179 

Redskapshållare städvagn lös 4158424 
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Nedan visar vi ett urval av våra mest populära produkter och storlekar.  

För mer information och fler produkter vänligen kontakta oss 

Allt i ett mattan  är en av våra riktiga trotjänare, en kombinations-

matta som både behåller sitt utseende dag efter dag och som både 

skrapar av grov smuts och absorberar väta. Den består av en kombina-

tion av textila, mjuka olefintrådar och kraftiga sty-

va polypropylenöglor. Den speciella vävningen ger gott om utrymme 

att samla smutsen. Allt i Ett är mycket smutstålig och rengörs enklast 

genom att dammsuga eller spola av den. Baksidan är tillverkad i en 

kvalitet som är mjuk och följsam men samtidigt mycket slitstark för 

att passa vårt kalla nordiska klimat. 

Solett Effektiv torkmatta med mycket bra uppsugningsförmåga. 

Håller rent och torrt i lokalen och skyddar golven mot slitage. Den 

textila Olefinluggen reser sig snabbt efter tryck redo att borsta av 

ny smuts Den långa luggen drar till sig vätan och den fina smutsen 

samlas i mattans botten, kan hålla upp till 6 liter vatten per kva-

dratmeter och den torkar snabbt och luktfritt. Baksidan har en unik 

kvalité speciellt framtagen för att passa vårt nordiska kalla klimat. 

Den är mjuk och följsam men samtidigt mycket slitstark.  

Astro Turf Original Astro Turf är originalet bland alla gräsmat-

tor . Den täta luggen skrapar effektivt av all smuts och lera. Mattans 

botten är helt tät och samlar smutsen vilket skyddar golvet. Den är 

lätt och smidig att lyfta undan vid rengöring som man gör enklast 

genom att skaka eller spola av den. Astro Turf finns i två kvaliteter.  

HP är vår bästa kvalitet som klarar entréer med medelhög trafik. Den 

tål även låga temperaturer vilket gör att den kan ligga utomhus även 

vid köldgrader. 

 Mattor 

Art nr:    Art nr:    Art nr:  OBS! kantlistning tillkommer 

153536 60x90 blå  153577 90x150 blå  153676-1 0,9x löpmeter blå 

153537 60x90 grå  153593 90x150 grå  153692-1 0,9x löpmeter grå 

153538 60x90 brun  153555 90x150 brun  153654-1 0,9x löpmeter brun 

Art nr:    Art nr:    Art nr:   

360017 60x90 blå  360037 90x150 blå  360907-1 0,9x löpmeter blå 

360019 60x90 grå  360039 90x150 grå  360909-1 0,9x löpmeter grå 

360015 60x90 brun  360035 90x150 brun  360905-1 0,9x löpmeter brun 

360011 60x90 ljusgrå  360031 90x150 ljusgrå  360903-1 0,9x löpmeter ljusgrå 

Art nr:  HP (High Performance) 

109910-1 0,9x löpmeter silver 

109415-1 0,9x löpmeter grön 
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Profilmattor 

Vi kan hjälpa till med att ta fram en mängd olika profilmattor. 

Här följer några exempel.  

Classic Creation och CompuTuft - mattorna vävs samman efter 

dina önskemål med garn i mycket hög kvalitét som värmebe-

handlats för att behålla sin spänst. 

 

Classic Creations färgskala är i 24 nyanser från vilken du  

kan välja upp till 6 nyanser per matta.  

 

CompuTufts färgskala är i 20 nyanser och även där kan du välja 

upp till 6 färger per matta. 

Effektiv är en slitstark skrapmatta som är konstruerad för att 

effektivt samla all smuts i entrén. Det öppna hålmönstret rymmer 

stora mängder utan att det ser ofräscht ut. Du slipper få in smut-

sen i lokalen, golvslitaget minskar, det ser renare och fräschare 

ut. Jaguarmattan är uppbyggd av ett modulsystem om 400 x 100 

mm, du väljer mellan att köpa en färdig, måttbeställd matta eller 

lösa moduler som kan anpassas för alla entréer. Den finns i flera 

färger som går att använda var för sig eller kombinera. Skicka oss 

en ritning så bygger vi mattan efter dina önskemål. 

Jaguarmattan behöver inte lyftas för att städa bort sand och grus, 

konstruktionen gör att det är enkelt att rulla ihop den så att 

smutsen kan avlägsnas. Långa mattor rullas till hälften från båda 

håll, tunga lyft kan undvikas och arbetsmiljön för städpersonalen 

förbättras. 

Alligator är en av våra mest flexibla mattor och passar 

i många olika miljöer. Förutom alla våtrumsmiljöer så-

som simhallar, bastu, dusch och omklädningsrum så pas-

sar den även bra att använda som halksäkerhetsmatta i t 

ex loftgångar. Den tål temperaturer från -35° upp till 

+70°. Alligators slitstarka vinyl är antibakteriellt be-

handlad vilket försvårar för bakterietillväxt. Den är mjuk 

och behaglig att gå på med bara fötter och har en under-

sida som är dränerad i fyra riktningar. 

 



72 

Devlonmattan som passar bäst för starkt utsatta miljö-

er. Tillverkad av 70% bomull och 30% microfiber med 

en PVC-fri gummibaksida samt en kant runt mattan 

som borgar för att den ligger stabilt på alla typer av 

underlag. 

 

Uppbyggd av 800gr starkt uppsugande bomulls och  

microfiber där all slags smuts, sand, vatten, slask, salt 

m.m. fastnar. Enkel att sköta, skaka lätt eller damm-

sug när mattan är torr. Hårt nedsmutsad matta spolas 

enkelt av med vatten eller högtryckstvätt. Vid behov 

tvätta mattan i maskin 40 grader utan sköljmedel, kan 

centrifugeras och torktumlas. Tillverkad efter högsta 

kvalité och miljökrav. ISO 9001 certifiering samt ISO 

14001 miljöcertifiering. På Devlonmattan lämnas 5 Års 

garanti. Original Devlon Rubber 

Storlek Vikt 

85 x 75 cm  

85x150 cm  

100x145 cm ca 3,0 kg 

115 x 200 cm ca 5,3 kg 

145 x 200 cm ca 7,0 kg 
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  Twister 

Twister™  Grön 
Standard rondellen för daglig städning av de 

flesta golvtyper. Används endast med vatten, 

inga städkemikalier är nödvändiga. Twister™ 

Grön är det sista stegen i en Twister uppgrade-

ring.   Twister™ Grön ger golvet en hög glans 

som bibehålls vid fortsatt dagligt användande. 

Rondellen är också lämplig för torrpolering med 

high-speed maskin på naturstens- och terrazzo-

golv för extra lyster. Twister™ Grön fungerar 

utmärkt även på vax- eller polishbelagda golv. 

Twister™  Vit 
Steg 1 i en Twister™ uppgradering. Twister™ Vit 

tar bort mindre ytrepor och efterlämnar en ren, 

sidenmatt yta som är väl förberedd för de föl-

jande Twister™-stegen. 

Twister™  Gul 
Steg 2 i en Twister™ uppgradering. Det här ste-

get lämnar en yta som är väl förberedd för det 

sista steget (Twister™ Grön) i uppgraderingen. 

Twister™  Röd 
För daglig städning av epoxygolv samt grovren-

göring av slitna stengolv. Twister™ Röd tar ef-

fektivt bort ytrepor och fläckar och efterlämnar 

en ren och matt yta som förberedelse för efter-

följande Twister™-steg. 

Twister™  Retail Orange 
För djuprengöring av obehandlade golv i områ-

den med mycket slitage.  

Twister™  Retail Blå 
För djuprengöring av obehandlade golv i områ-

den med mycket slitage.  

Twister™  Utility Pads 
Utility Pads används manuellt med borste eller 
skaft för att nå hörn och kanter. Utility Pads är 

250 x 125 mm.  

Var kan Twister™ användas? 

• Natursten  • Keramiska plattor 

• VCT   • Terrazzo 

• Vinyl   • Gummi  

• Linoleum  • Trä 

• HTC Superfl oor™ - polerad betong 

Fördelarna 

• Rent och blankt resultat varje dag 

• Reducerar totalkostnaden för städning 

• Miljövänlig städmetod 

• Avlägsnar upp till 80% fler bakterier än med  

 traditionella metoder 

• Enkel implementation - samma rutiner och  

 maskiner som tidigare 

• Kräver endast vatten i den dagliga städningen 
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Twister kan användas på de flesta Hako skurmaskiner t ex 

DCS Hybrid™ 

DCS Hybrid™ består av diamantsegment i två olika korn-

storlekar och kombineras med en diamantimpregnerad ron-

dell som sätts fast på ett mjukt kardborrefäste. De finns i 

storlekarna 14”, 17”, 20” och 21”. DCS Hybrid™ fungerar 

på alla singelskurmaskiner. För stora ytor används kombi-

maskiner med tillräckligt borsttryck (min. 70 kg). 

Hybrid™  Blå 
Det sista steget när du renoverar med DCS 

Hybrid™. Förbereder golvet för ytterligare 

uppgradering med Twister™. 

Hybrid™  Brun 
Hybrid™ Brun är det grövsta segmentet i 

DCS Hybrid™-serien. Det avlägsnar mindre 

repor, ojämna skarvar, onormalt slitage 

och fläckar. 
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51WE08 8" - 203 mm vit 

51WE10 10" - 254 mm vit 

51WE11 11"  - 280 mm vit 

51WE12 12" - 305 mm vit 

51WE13 13" - 330 mm vit 

51WE14 14" - 355 mm vit 

51WE15 15" - 380 mm vit 

51WE16 16" - 408 mm vit 

51WE17 17" - 432 mm vit 

51WE18 18" - 460 mm vit 

51WE19 19" - 480 mm vit 

51WE20 20" - 505 mm vit 

51WE21 21" - 530 mm vit 

51BE08 8" - 203 mm Blå 

51BE10 10" - 254 mm Blå 

51BE11 11" - 280 mm Blå 

51BE12 12" - 305 mm Blå 

51BE13 13" - 330 mm Blå 

51BE14 14" - 355 mm Blå 

51BE15 15" - 380 mm Blå 

51BE16 16" - 406 mm Blå 

51BE17 17" - 432 mm Blå 

51BE18 18" - 460 mm Blå 

51BE19 19" - 480 mm Blå 

51BE20 20" - 505 mm Blå 

51BE21 21"  - 530 mm Blå 

51BN08 8" - 203 mm Brun 

51BN10 10" - 254 mm Brun 

51BN11 11" - 280 mm Brun 

51BN12 12" - 305 mm Brun 

51BN13 13" - 330 mm Brun 

51BN14 14" - 355 mm Brun 

51BN15 15" - 380 mm Brun 

51BN16 16" - 406 mm Brun 

51BN17 17" - 432 mm Brun 

51BN18 18" - 460 mm Brun 

51BN19 19" - 480 mm Brun 

51BN20 20" - 505 mm Brun 

51BN21 21"  - 530 mm Brun 

51RD08 8" - 203 mm Röd 

51RD10 10" - 254 mm Röd 

51RD11 11" - 280 mm Röd 

51RD12 12" - 305 mm Röd 

51RD13 13" - 330 mm Röd 

51RD14 14" - 355 mm Röd 

51RD15 15" - 380 mm Röd 

51RD16 16" - 406 mm Röd 

51RD17 17" - 432 mm Röd 

51RD18 18" - 460 mm Röd 

51RD19 19" - 480 mm Röd 

51RD20 20" - 505 mm Röd 

51RD21 21"  - 530 mm Röd 

THBK16 16" - 406 mm Svart 

THBK17 17" - 432 mm Svart 

THBK18 18" - 460 mm Svart 

THBK20 20" - 505 mm Svart 

   

 HI PRO  

HPBK16 16" - 406 mm Svart 

HPBK17 17" - 432 mm Svart 

HPBK18 18" - 460 mm Svart 

HPBK20 20" - 505 mm Svart 

Rondeller 
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Artikel nr. på rondeller bestäms på föl-

jande sätt.    

 Standard  Hi-pro  

Färg och storlek:                                   

3416 = röd 16  tum                                    

3208 = svart 8 tum                                      

Vid ½ tum storl.  

3416-05 = röd 16½ tum                             

Special : 18 & 21 tum med 228 mm's 

centrum hål                                                  

3318-228 = vit 18 tum med 228 mm hål. 

32=Svart     33=Vit          

34=Röd       35=Blå          

36=Brun 

29=Svart  

Storlek i tum/mm  Storlek i tum/mm   

6½ " / 165 mm  16" / 406 mm   

7 3/4" / 197 mm  16½" / 420 mm   

8" / 203 mm  17" / 432 mm   

8 ½ " / 215 mm  18" / 457 mm   

9" / 228 mm  19" / 483 mm   

9½" / 241 mm  20" / 508 mm   

10" / 254 mm  21" / 533 mm   

10½" / 267 mm  22" / 559 mm   

11" / 280 mm  23" /584 mm   

12" / 305 mm  24" /610 mm   

13” / 330 mm     

13½" / 342 mm  Specialutförande stort mittenhål   

14” / 356 mm  18" / 457 mm   

15” / 381 mm  21" / 533 mm   
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Bensindriven högtryckstvätt 

Kallvattentvättar 

Hetvattentvättar 
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 Snowclean Asfaltsrent 

 Effektivt kallavfettningsmedel som är petro-

leumbaserat och som snabbt löser olja, fett, 

asfalt, tjära och salt. Perfekt för avfettning 

av fordon, motorer, verktyg mm. Löser även 

upp all fet smuts i hemmet på textilier, 

köksfläkten mm.   

 Art nr 510201 

 Snowclean Fälgrent 

 

Effektivt surt rengöringsmedel för fälgar 

Specialprodukt för rengöring och avoxidering 

av plåt- och aluminiumfälgar. Avlägsnar 

effektivt oxider, rost, fett, sot etc.  

 Art nr 510601 

 

 

 Strovels Alfanol® HD Grön  

 

Strovels Alfanol® HD Grön är marknadens 

absolut effektivaste produkt för utvändig 

tvätt av fordon. Att Strovels Alfanol® HD 

grön är Svanenmärkt. Vilket gör saken ännu 

bättre. 

 Art nr 111803 1 liter 

 Art nr 111805 5 liter 

 Snowclean Insektrent 

 Specialprodukt för borttagning av insektsres-

ter. Löser snabbt och effektivt insekter som 

fastnat på bilens front och vindrutor.   

 

 Art nr 510901 

 Snowclean Vax Schampo Plus 

 

Högkoncentrerat glansschampo för effektiv 

men skonsam schamponering vid rengöring 

av bilar, motorcyklar, båtar etc. Snowclean 

Vaxschampo Plus innehåller glansmedel som 

ger lacken en mycket blank, glansig och 

smutsavvisande yta.  

 Art nr 510601 

  

 Trutest Interior Cleaner 310 

 

Högeffektivt smutslösare för invändig rengö-

ring av bilar, bussar, tåg etc Ett rengörings-

medel främst för gummimattor, instrument-

brädor, dörrsidor, plast, vinyl och andra 

hårda ytor. Kan även användas på hårt ned-

smutsade textilier.  

 Art nr 400805 5 liter 
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Beställningar 

 

Beställningar kan göras via vår Webshop, telefon, fax eller  E-post. 

Telefon: 021- 41 13 00 

Fax: 021- 13 34 34 

E-post: order@swetex.se 

Webshop : www.swetex.se 

 

Leveransvillkor 

 

Vid order understigande 8000:- exkl. moms tillkommer avtalsenliga frakt & hanteringskostnader. Vid 

ev. varmgodsfrakt tillkommer avgift som debiteras separat.  

Expeditionsavgift på order under 500:- exkl. moms.  

 

 

Betalningsvillkor 

 

30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt svensk räntelag. 

 

Reklamationer 

 

Vid synlig skada eller ofullständig leverans skall anmälan göras direkt vid mottagandet till den som 

levererar godset. Detta anmäls sedan till Swetex som därefter ordnar ny vara eller vidtar annan lämplig åtgärd. 

Samtliga skador och övriga reklamationer skall anmälas till Swetex inom 5 dagar efter mottagandet. 

Detta gäller även produkter som upptäcks skadade vid uppackning. 

Retur av levererat gods får ej ske förrän överenskommelse träffats med Swetex eller ev. transportbolag. 

 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 

 

__________________________________________________________________________________ 

Beställningsinformation 
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Register 

Benämning Sid.nr Benämning Sid.nr 

Adaptrar 36 Nagelborstar 42 

Allrengöringsmedel 9 Osmo 21 

Tvättlappar 29 Pappershanddukar 48 

Bona  22 Polishbort 4 

Damm/våtsugare 63 Punktrengöring/Specialmedel 11 

Dammbindningsmedel 11 Redskapsskaft 35,36 

Dammvippor 44 Rengöringshandske 46 

DEB  25-26 Rondeller 3M  & Janex 75,76 

Desinfektion 16 Rostlösare 12 

Diskborstar 39,42 Sanitetsrent 14 

Dispensrar 47 Singelskurmaskin 58 

Dukar & Svampar 45 Skoskydd 46 

Dörrstop 41 Skumdämpare 8 

Fönsterputs 51 Skurblock & skurblockshållare 38,73 

Fönsterputsmedel 24 Skurborstar 41 

Första Hjälpen 30 Skurnylon 38 

Golvborstar 40 Skyddshandske 46 

Golvpolish 5 Sop/Sugmaskin 60,62 

Golvrakor 43 Sopset 41 

Golvvårdsmedel 10 Sopställ & Avfallshinkar 49,50 

Golvvårdsvax 7 Sopsäckar 50 

Grillrengöring 11 Sprayflaskor 44 

Grovrengöringsmedel 7 Stegar  

Grundpolish 4 Steinfix 23 

Handborstar 41 Städvagnar 66-69 

Handdiskmedel 13 Svabbgarn 36 

Hinkar & Pressar 37,53,68 Såpa / Stentvål 8,11 

Hudosil 28 Textilvårdsmaskiner 64 

Hushållspapper 47 Tillbehör moppstativ 35 

Industrirullar 48 Toalettpapper 47 

Kalkrent 15 Toppolish 5 

Kombiskurmaskin 59 Torkrullar 48 

Koncentratsprutor 44 Twister 73 

Kränzle 77 Tvål & Handrent 24 

Kök Övrigt 43 Tvättmedel/sköljmedel 19 

Levanger 40 Undersökningshandske 46 

Luktförbättrare 17 WC Set 42 

Maskindisk/Torkmedel 18 Wetrok städmaskiner 66 

Matt & Textiltvätt 20 Vikan 39 

Mattor 70-72 Vilkor 79 

Metallrengöring/Rostfritt 11,12,13   

Moppar 32   

Moppstativ 34   
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Anteckningar 
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Anteckningar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Fältmätargatan 16 Cementvägen 4 Stångjärnsgatan 8 Adolfsbergsvägen  4 Sågverksgatan 20 

721 35  VÄSTERÅS 734 32 Hallstahammar 753 23 UPPSALA 702 24 ÖREBRO 652 21 Karlstad 

Tel. 021-41 13 00  Tel. 016-51 51 40 Tel. 018-14 12 10 Tel. 019-611 13 50 Tel. 054-18 11 50

  

Fax. 021-13 34 34   Fax. 018-14 12 11 Fax. 019– 611 13 52  



 

E-post: info@swetex.se 

Hemsida: www.swetex.se 

 
 


