Gipeco-Moppen

GRÖN

En enormt slitstark fukt- och våtmopp för effektiv
djuprengöring. Passar alla städsystem. Mycket
hög materialkvalité. Kvalitetsgaranti. En unik
sammansättning av korta öglor i olika storlekar
av bomull och syntet sydda på baksidan av en
kardborrvelour med öglad ytterfrans. Materialkompositionen och den unika ögelkonstruktionen
ger moppen en överlägsen smutsupptagning
och fuktabsorption. Fördelar vätskan jämt över
Artikelnummer
420156

Gipeco-Moppen 30 cm Grön, vikt ca 45 g

420155

Gipeco-Moppen 40 cm Grön, vikt ca 60 g

420154

Gipeco-Moppen 60 cm Grön, vikt ca 90 g

hela städytan.

Gipeco-Moppen
En viktig komponent i
Gipeco Triss System
Gipeco-Moppen är en viktig del av Triss,
marknadens mest kompletta och beprövade städsystem. Gipeco Triss System
är ett helhetskoncept för städklart material
som omfattar både metoder, maskiner,
redskap och medel. Tillsammans säkerställer de städkvaliteten och optimerar
avkastningen på dina städresurser.

En enormt slitstark fukt- och våtmopp för effektiv djuprengöring. Mycket hög materialkvalité.
Passar alla städsystem. Materialkompositionen
och den unika ögelkonstruktionen ger moppen
en överlägsen smutsupptagning och fuktabsorption. Fördelar vätskan jämt över hela städytan.
Den låga vikten och garnsammansättningen
ger en låg friktion och snabb rengöring.

GRÖN

Är skonsam mot underlaget och ger inte upphov till någon skada på golvytan vid normal
användning. Tvättkostnaden per mopp är också
liten. Moppen är även utmärkt till polishutläggning.

ARTIKELNUMMER
420156 Gipeco-Moppen 30 cm Grön, vikt ca 45g
420155 Gipeco-Moppen 40 cm Grön, vikt ca 60g
420154 Gipeco-Moppen 60 cm Grön, vikt ca 90g

KVALITETSGARANTI
Lång livslängd. Klarar mer än 2000 användningar och tvättar vid tvätt i 60 °C förutsatt
att tvättråden följs. Krymper < 6% vid tvätt.

Läs mer på www.gipeco.se
En unik sammansättning av korta
tvinnade öglor i olika storlekar
av bomull och syntet sydda på
baksidan av en kardborrvelour.

Fokus på forskning
Att Gipecos städprodukter håller toppklass är ingen slump. Produktutveckling för
att ständigt förbättra funktion, ergonomi
och ekonomi är den verkliga kärnan i vår
verksamhet. Vi utforskar t.ex. golvvård
på mikroskopnivå i samarbete med
Vinnova, och det perfekta golvskyddet
tillsammans med ledande golvtillverkare.

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

300x

Ytterfrans av
tvinnade öglor,
vilket innebär ingen noppning.

Läs mer på www.gipeco.se

Moppen har över 3400 korta öglor i olika
storlekar som effektivt tar upp smuts och håller
smutsen kvar i moppen. De korta tvinnade
öglorna gör dessutom moppen mycket slitstark.

Ett tvättåligt och kodfärgat
trampband av polyester.
Moppen går mycket lätt
att lossa från stativet med
hjälp av foten - hygieniskt.
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