
Gipeco-Moppstativ

Artikelnummer 

430390  Gipeco-Moppstativ 25 cm med heltäckande kardborrskenor, vikt 150 g

430386  Gipeco-Moppstativ 40 cm med heltäckande kardborrskenor, vikt 200 g

430381  Gipeco-Moppstativ 60 cm med heltäckande kardborrskenor, vikt 285 g

430379  Gipeco-Moppstativ 90 cm med heltäckande kardborrskenor, vikt 440 g

430385  Gipeco-Moppstativ 40 cm med kardborrskenor för Gipeco-Mopp med ficka, vikt 200 g

430380  Gipeco-Moppstativ 60 cm med kardborrskenor för Gipeco-Mopp med ficka, vikt 285 g

Ett mycket lätt, lågt och smidigt moppstativ med 

vinklade hörn tillverkat i aluminium. Skaftleden är 

justerbar och har en smart låsning med vingskruv 

för att lätt kunna ställas in för olika städmoment 

så att moppningen kan utföras på ett ergonomiskt 

riktigt sätt. Snabbfäste av kardborrtyp med 

säkerhetshakar på skenor, som gör att det går 

snabbt att få moppgarnet av och på stativet, 

utan att behöva ta i den smutsiga moppen 

med handen – hygieniskt. 



Ett mycket lätt, lågt och smidigt moppstativ 

med vinklade hörn tillverkat i aluminium. 

Skaftleden är justerbar och har en smart 

låsning med vingskruv för att lätt kunna 

ställas in för olika städmoment så att 

moppningen kan utföras på ett ergonomiskt 

riktigt sätt. Snabbfäste av kardborrtyp med 

säkerhetshakar på skenor, som gör att det 

går snabbt att få moppgarnet av och på 

stativet, utan att behöva ta i den smutsiga 

moppen med handen – hygieniskt. Alla delar 

är utbytbara och finns som reservdel.  

Gipeco-Moppstativ 430385 och 430380 är 

anpassade för Gipeco-Moppen med ficka 

och kan användas i kombination med Gipeco- 

städvagnar med fotmanövrerad moppress. 

En viktig komponent i 
Gipeco Triss System
Gipeco-Moppstativ är en viktig del av Triss, 
marknadens mest kompletta och bepröv-
ade städsystem. Gipeco Triss System 
är ett helhetskoncept för städklart material 
som omfattar både metoder, maskiner, 
redskap och medel. Tillsammans säker-
ställer de städkvaliteten och optimerar 
avkastningen på dina städresurser.   
Läs mer på www.gipeco.se
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Gipeco-Moppstativ

Kardborrskenor med 
säkerhetshakar gör det 
snabbt och smidigt att 
ta på och av moppen.

Gipeco-Moppstativ finns i 
två varianter – för moppar 
med och utan ficka.

Tillverkat i anodiserad aluminium 
för lägsta vikt och lång hållbarhet. 
Alla delar är utbytbara och finns 
som reservdelar.

Justerbart skaftled med hög 
precision och smart låsning 

med vingskruv ger enkel 
inställning för bästa ergonomi.

Stabil och lättåtkomlig 
fästpinne för Gipeco-
moppen med ficka 
och öljett-låsning.


