
Produktkatalog
- ett komplett sortiment av städredskap och rengöringsmedel



Rent varje gång!

Nordexia marknadsför rengöringsmedel och städredskap för professionell rengöring inom olika 
områden. Våra produkter har utvecklats för att möta behoven hos professionella användare inom 
städbolag, offentlig sektor och företag som värdesätter effektiva, högkvalitativa produkter.
Vare sig du letar efter en produkt speciellt framtagen för städ och golvvård inom kontor, sjukvård, 
hotell eller industri, eller helt enkelt ett pålitligt rengöringsmedel som levererar exceptionella 
nivåer av renhet och hygien i kombination med ett stort miljöhänsyntagande, hittar du det hos oss.

I vårt sortiment hittar du produkter för:
• Fastighetsstädning inom kontor, hotell och lager
• Städ inom skola, sjukhus och övrig omsorg
• Hygienstädning
• Industri

Miljön är viktig
Miljömärkta produkter är ett tydligt och trovärdigt bevis på produkternas miljöprestanda. 
Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är därför borttagna. Därutöver 
ska ingående ämnen ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lätt nedbrytbara. Fosfor 
tillåts inte i miljömärkta produkter, eftersom det bidrar till övergödning. Ett Svanen-märkt 
rengöringsmedel hör till de minst miljöbelastande inom sitt område. Våra rengöringsmedel 
uppfyller stränga krav på ingående ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt på kvalitet 
och effektivitet. Svanen-märkta rengöringsmedel har alltid en miljöanpassad förpackning. 
Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma mot miljön och hälsan som bara är 
möjligt.
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Allrengöring
Alloren, 1 L
Allrengöring Extra
Allrengöringsmedel för kraftig daglig rengöring på normalt nedsmutsade interiöra ytor,
såsom golv, väggar och inredning.

62533001 / 1 lit
62533002 / 5 lit

För kraftigare rengöring 
För fet smuts och tvålrester 
För alla ytor

Allotol Natur, 1 l
Allrengöring
Allrengöringsmedel för daglig rengöring på normalt nedsmutsade vattentåliga interiöra
ytor, såsom golv, väggar och inredning. Passar alla städmetoder. Utan färg och parfym.
Biologiskt nedbrytbar.

62530401 / 1 lit
62530402 / 5 lit

För alla ytor 
Effektivt 
Färg- och parfymfri

Clean-Up, 500 ml
Universalrengöring
Högeffektiv och snabb allrengöring i praktisk sprayflaska för daglig rengöring av
bruksytor.

62531210 / 500 mlPraktisk sprayflaska 
Snabb och effektiv 
Färdig att använda

Exotol, 1 l
Allrengöring
Allrengöringsmedel för daglig rengöring på normalt nedsmutsade interiöra ytor, såsom
golv, väggar och inredning. Passar alla städmetoder. Parfymerad. Biologiskt nedbrytbar.

62530601 / 1 lit
62530602 / 5 lit

För alla ytor 
Effektivt 
Angenäm doft
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Allrengöring
Fri Ren Natur, 1 l
Allrengöring
Miljöanpassat högkoncentrerat allrengöringsmedel för daglig rengöring på normalt
nedsmutsade interiöra ytor, såsom golv, väggar och inredning. Passar alla städmetoder.
Utan färg och parfym.

62530901 / 1 litHögeffektiv 
Färg- och parfymfri 
Högkoncentrerad

Fri Såpa Natur, 1 l
Såpa
Högkoncentrerad flytande såpa för daglig rengöring.

62538501 / 1 lit
62538502 / 5 lit

Högkoncentrerad 
Naturligt rent 
Gul

Grönsåpa, 1 l
Såpa
Klassisk grönsåpa för rengöring. Lämplig vid såväl manuell som maskinell rengöring.

62532301 / 1 lit
62532302 / 5 lit

Naturligt rent 
Doftar rent 
För manuell eller maskinell
rengöring

Nila Kök, 750 ml
Alkaliskt renröringsmedel för kök
Nila Kök är effektivt och snabbverkande och ger ett skinande rent resultat. Med behaglig
färg och parfym.

62555450 / 750 mlEffektivt 
Snabbverkande 
Skinande rent resultat
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Allrengöring
Nila Universal, 750 ml
Universellt alkaliskt rengöringsmedel
Nila Universal löser effektivt fett och ingrodd smuts effektivt och snabbt och ger ett
skinande rent resultat.

62555460 / 750 mlEffektivt 
Snabbverkande 
För alla typer av smuts

Poolclean, 5 l
Bassängrengöring
Lågskummande rengöringsmedel för badbassänger och pooler. Löser effektivt hud-,
tvål- och smutsavlagringar samt lättare kalkbeläggningar.

62566302 / 5 litLågskummande 
Påverkar inte vattnet 
Påverkar inte filtrens funktion

Proffs Combi, 1 l
Allrengöring för kombimaskin
Högkoncentrerat lågskummande allrengöringsmedel för maskinell användning i
städmaskiner och även till manuell rengöring.

62538901 / 1 lit
62538904 / 200 lit
62538902 / 5 lit
62538903 / 25 lit

Högkoncentrerad 
Lågskummande 
Till kombimaskin
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Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är 
baserat på mikroorganismer och enzymer, vilket gör 
att det fungerar som naturens eget rengöringssystem. 
Vid användning av produkten omvandlas organiska 
substanser, som urin och matrester, till enbart vatten 
och koldioxid, samtidigt som dålig lukt ersätts av en 
fräsch doft i det aktuella utrymmet. Med andra ord, 
Biobact rengör, förebygger och sprider väldoft i ett och 
samma moment.

Att använda Biobact ger den stora fördelen att inte 
bara dåliga lukter elimineras, utan även ursprunget 
till själva luktproblemet. Produkten bryter effektivt 
ner de organiska substanser som är grundorsaken till 
en illaluktande miljö, vilket gäller såväl om problemet 
finns i luften eller på en yta som i diverse svåråtkomliga 
skrymslen.

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Biobact är framtaget för användning i en rad olika 
typer av utrymmen, såsom toaletter, soprum, badrum, 
motionslokaler och omklädningsrum mm. Det vill säga 
miljöer där organiska material har en förmåga att växa 
till sig alltför snabbt. Biobact har flera rengörande 
funktioner. Medlet rengör effektivt och eliminerar 

dåliga lukter vid själva källan, och efterlämnar 
dessutom mikrobiologiska sporer som en hinna över de 
behandlade ytorna, vilket i sin tur minimerar framtida 
tillväxt av bakterier. Produkten efterlämnar dessutom 
en frisk och behaglig doft i respektive utrymme. 

ENKELT ATT ANVÄNDA
Biobact fungerar med fördel på såväl hårda ytor som 
på olika textilier. På hårda ytor stryks produkten på 
ganska rikligt, man låter medlet verka en stund och 
därefter torkar man med en fuktig trasa. På särskilt 
belastade ytor bör medlet torka in för att uppnå maxi-
malt förebyggande effekt. På mattor och andra textilier 
sprayar man på rikligt så området blir vått. Borsta in 
vätskan i området och lämna det så att bakterierna kan 
arbeta. Svårare än så är det faktiskt inte.

Sammanfattningsvis har Biobact tre olika funk tioner på 
en och samma gång: problemlösare (rengör och elimi-
nerar lukter), problemförebyggare (minimerar framtida 
luktgener) och bakteriekontroll (förebyggande mot 
farliga bakterier). Att produkten dessutom är en de av 
mest miljöriktiga på marknaden är ju inte heller någon 
nackdel, eller hur?

AKTIV
A BAKTERIER & ENZYMER

NATURENS EGET RENGÖRINGSSYSTEM 
De aktiva mikroorganismerna bryter ner organiska rester vid tex urinoarer och toaletter och eliminerar på så sätt 
orsaken till dålig lukt. Mikroorganismerna lever av organiskt material, och verkar därför så länge det finns material 
att leva på. Produkterna fungerar som naturens eget rengöringssystem och är ofarligt för människor, djur och natur.

En armé av bakterier i världsklass som 
eliminerar både lukt och smuts
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Bioteknologi
Biobact Clean, 1 l
Bioteknologi med bakterier och enzymer
Neutralt universalrengöringsmedel med bakterier för de flesta vattentåliga ytor och inom
sanitetsområdet. Kombinerar effektiv snabbverkande kemi med långvarig mikrobiell
aktivitet. Kan användas både manuellt och maskinellt. Biobact Clean efterlämnar
bakteriesporer på de behandlade ytorna, så att källan till dålig lukt elimineras i samband
med den dagliga rengöringen. Ger en strålande ren och blank yta med en frisk och
behaglig doft i rummet.

62532831 / 1 litNaturligt rent 
Eliminerar dålig lukt 
Effektiv rengöring på djupet

Biobact Scent Spray, 500 ml
Luktborttagning med bioteknologi på hårda ytor
Effektiv luktbekämpning i bruksfärdig sprayflaska för ytor. Neutraliserar luktpartiklar i
luften och på hårda och textila ytor och eliminerar därmed källan till luktstörningar. Bryter
ned organiska material (urin, uppkastningar, matrester m.m) genom en kombination av
bakterier och enzymer. Därmed tas den dåliga lukten från molekyler och ämnen bort.
Klass 1. Oskadlig för människor, djur och natur. Biologiskt nedbrytbar och icke brännbar.

62532858 / 500 mlNaturligt rent 
Bruksfärdig spray 
Eliminerar dålig lukt

Biobact Scent, 1 l
Bioteknologi med bakterier och enzymer
Effektiv luktbekämpning. Neutraliserar luktpartiklar i luften och på hårda och textila ytor
och eliminerar därmed källan till luktstörningar Bryter ned organiska material (urin,
uppkastningar, matrester m.m) genom en kombination av bakterier och enzymer.

62532851 / 1 litNaturligt rent 
Effektivt djupverkande 
Eliminerar dålig lukt

Biobact Tabs, 48 st
Bioteknologi i tablettform
Tabletter med aktiva bakterier och enzymer för rengöring, aktivering och luktborttagning
i vattentankar. Bryter ned biofilmen i tankar och slangar och tar bort smuts och dålig lukt.

62532880 / 1 stNaturligt rent 
Bryter ned biofilmen 
Eliminerar dålig lukt
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Grovrengöring
Effektol Extra, 1 l
Grovrengöring
Alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor. Effektiv på oljehaltig
smuts och sot. Parfymerad.

62536501 / 1 lit
62536502 / 5 lit

För hårt smutsade ytor 
Effektiv på olja och sot 
Lågskummande

Effektol, 1 l
Grovrengöring
Alkaliskt grovrengöringsmedel för effektiv rengöring av hårt smutsade ytor. Utan parfym.
Lågskummande.

62533601 / 1 lit
62533602 / 5 lit

Effektivt 
För kombimaskin 
Oparfymerad

Kraft Natur, 1 l
Grovrengöring
Högkoncentrerat alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor,
Rengöring av hårt smutsade ytor såsom entréer, industrigolv, verkstadskontor och
butikslokaler. Oparfymerad.

62534601 / 1 lit
62534602 / 5 lit

Högkoncentrerat 
För hårt smutsade ytor 
Låg dosering

Sportrent, 5 l
Grovrengöring - Sportgolv
Alkaliskt grovrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor. Effektiv på oljehaltig
smuts och sot. Utmärkt till sportgolv, löser handbollsklister. Parfymfri.

62560502 / 5 litTill sportgolv 
Tar bort klister 
Utmärkt även till duschar
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Grovrengöring
Teppex Mattrent, 1 l
Textilrengöring
Lågskummande textiltvättmedel för rengöring av textila mattor. Skyddar mot
återsmutsning. Lätt parfymerad.

62566111 / 1 litEffektiv 
Lågskummande 
För kall- och hetvattenaggregat

10



Sanitetsrengöring
Fri San Natur, 1 l
Sanitetsrengöring - Surt
Högkoncentrerat surt sanitetsrengöringsmedel för rengöring och avkalkning av alla
syratåliga ytor som sanitetsgods, kakel och rostfritt. Utan färg och parfym.

62533301 / 1 litHögkoncentrerad 
Färg- och parfymfri 
Naturligt rent med citron

Fri San, 1 l
Sanitetsrengöring - Surt
Högkoncentrerat surt sanitetsrengöringsmedel för rengöring och avkalkning av alla
syratåliga ytor som sanitetsgods, kakel och rostfritt. Parfymerad.

62533311 / 1 litHögkoncentrerad 
Parfymerad 
Naturligt rent med citron

Hygilen, 1 l
Sanitetsrengöring - Surt
Surt sanitetsrengöringsmedel för rengöring av WC-stolar, sanitetsporslin keramiska
plattor, kakel, rostfritt etc. Parfymerad. Biologiskt nedbrytbar.

62533321 / 1 litEffektivt 
För daglig rengöring 
Naturligt rent med citron

Nila Badrum, 750 ml
Sanitetsrengöring - Surt
Nila Badrum är ett effektivt och snabbverkande sanitetsrengöringsmedel i praktisk
trigger-flaska. Ger ett skinande rent resultat. Med behaglig parfym och färg.

62555470 / 750 mlEffektivt 
Snabbverkande 
För alla typer av smuts i badrum
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Sveriges starkaste program för professionell rengöring 

SANIREN A

Alkaliskt Sanitetsrengöringsmedel
62532801 / 1 lit

•  Ytskyddande effekt som ger glans, förhindrar
återsmutsning och förenklar rengöringen

•  Effektivt mot fet smuts och tvålrester

•   Molekylär funktion som effektivt tar bort
dålig lukt

•  Ny sofistikerad doft
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Sanitetsrengöring
Nila WC Fresh, 750 ml
Sanitetsrengöring - WC
Nila WC Fresh rengör WC-stolen snabbt och effektivt från missfärgningar. Löser även
kalk och urinsten. Har desinficerande effekt. Efterlämnar en fräsch doft.

62555410 / 750 mlFräsch doft 
Till daglig rengöring 
Miljöanpassad

Saniren A, 1 l
Sanitetsrengöring - Alkaliskt
Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel med unika egenskaper i form av en ytskyddande
effekt som förhindrar återsmutsning och förenklar rengöringen.

62532801 / 1 litYtskyddande effekt 
Tar bort dålig lukt 
Trögflytande för bästa effekt
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Kalkbort
Kalcinex Kalkbort, 1 l
Kalkborttagning
Surt avkalkningsmedel för periodsk punktrengöring och rostborttagning på syratåliga
hårda ytor, såsom sanitetsporslin inom sanitetsområdet.

62530701 / 1 litFör sanitetsrengöring 
Effektivt mot kalk och oxid 
Säker dosering
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Golvvård
Dull, 5 l
Golvpolish
Matt golvpolish för ytbehandling av golv. Ger skyddande matt yta med hög slitstyrka och
spritresistens.

62514302 / 5 litGer en skyddande, matt yta 
Lättskött och reptålig 
Stegsäker

GT Golvpolish, 5 l
Golvpolish
För ytbehandling och underhåll av golv med hög trafikintensitet. Ger en blank slitstark
yta med bra kemikalieresistens.

62510502 / 5 litFör hårt trafikerade golv 
Ger en slitstark yta 
Ger hög och jämn glans

Parad, 5 l
Golvpolish
Sidenmatt slitstark miljöanpassad allroundpolish av hög kvalitet för miljöer med hårt
slitage. Ger en halvblank hård och slitstark yta som underlättar den dagliga städningen.

62510102 / 5 litSkyddar och underhåller 
Slitstark 
Ger en sidenmatt polishyta

S-Base, 5 l
Grundpolish
En miljöanpassad grundpolish för försegling och grundbehandling av linoleumgolv samt
porösa stengolv. S-Base har god porfyllningsförmåga och ger ökad vidhäftning för de
övriga produkterna i systemet.

62575802 / 5 litUtmärkt som porfyllare 
Till linoleumgolv 
Förbättrar vidhäftningen
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Golvvård
S-Clean Shine Free, 5 l
Underhåll av golv
Miljöanpassad produkt för rengöring och underhåll av golv behandlade med S-Shine
eller S-Polish. Rengör och förstärker ytskiktet och ger en smutsavvisande yta utan att
bygga upp skikt. Utan parfym.

62575752 / 5 litPeriodiskt underhåll 
Miljöanpassad 
Rengör och förstärker ytskiktet

S-Clean Shine, 1 l
Underhåll av golv
Miljöanpassad produkt för rengöring och underhåll av golv behandlade med S-Shine
eller S-Polish. Rengör och förstärker ytskiktet och ger en smutsavvisande yta utan att
bygga upp tjocka skikt.

62575701 / 1 lit
62575702 / 5 lit

Periodiskt underhåll 
Miljöanpassad 
Rengör och förstärker ytskiktet

S-Floor Care, 1 l
Skötsel av golv
För daglig rengöring och skötsel av golv i ett steg. Ger ett skinande rent golv med
väldoft. Lämnar en gnistrande blank, vårdande yta som skyddar golvet från att
återsmutsas. Bildar inte film och bygger därmed inte upp skikt.

62575761 / 1 litFör daglig städning 
Ger djup och lyster 
För High Speed-polering

S-Polish Free, 5 l
Polish
En allroundpolish av högsta kvalitet för fullständig golvvård. Baserad på senaste
polymerteknologin kombinerat med enastående miljöegenskaper. Helt fri från farliga
ingredienser. Ger en halvblank hård, elastisk och slitstark yta med ett långvarigt trevligt
utseende.

62575582 / 5 litEnastående miljö egenskaper 
Elastisk och säker 
Ger en hård och slitstark yta
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Golvvård
S-Polish, 1 l
Polish
En slitstark, miljöanpassad allroundpolish av hög kvalitet. Ger en halvblank hård och
slitstark yta som underlättar den dagliga städningen. Läggs på i två tunna skikt.

62575501 / 1 lit
62575502 / 5 lit

Stegsäkert golv 
Ger skydd och slitstyrka 
Naturlig skönhet till golvet

S-Primer, 5 l
Grundpolish
Grundpolish för grundbehandling av alla golv som kräver grundbehandling före yt- eller
toppbehandling. Ger utfyllnad och mycket bra vidhäftning.

62575852 / 5 litVidhäftning 
Grundbehandling 
Alkaliresistent

S-Remove, 5 l
Golvrengöring - Polishborttagare
En miljöanpassad, lösningsmedelsbaserad, högeffektiv polishborttagare med lågt pH
som med sin unika sammansättning gör att sköljmomentet kan uteslutas.

62575902 / 5 litLösningsmedelsbaserad 
Högeffektiv 
Kräver ingen eftersköljning

S-Resistent, 5 l
Polish
Slitstark golvpolish till hårda golvmaterial i miljöer med extra hårt slitage. Ger en
sidenmatt yta med hög slitstyrka och hög kemikalieresistens.

62514102 / 5 litExtremt slitstark 
Sidenmatt yta 
Enkel att lägga
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Golvvård
S-Shine, 5 l
Polish
Toppolish. Miljöanpassat ytbehandlings- och underhållsmedel som förstärker och höjer
glansen på golv behandlade med S-Polish.

62575602 / 5 litGer en blank och hård yta 
Utmärkt till gummigolv 
Förstärker och höjer glansen

S-StoneWood, 5 l
Underhåll Stengolv
Underhållsprodukt för hårda golv, natursten, oglaserade keramiska och obehandlade
hårda trägolv.

62560652 / 5 litNaturlig flytande tvål 
Slittålig och smutsavvisande 
För daglig vård och rengöring

S-Stripper, 5 l
Golvrengöring - Polishborttagare, alkaliskt
Högalkalisk polishborttagare för borttagning av gammal polish samt för grundlig
rengöring av hårt smutsade ytor.

62575952 / 5 litHögalkalisk 
Löser effektivt all polish 
För hårt smutsade ytor

S-Super Clean, 5 l
Golvrengöring - Alkaliskt
Koncentrerat grovrengöringsmedel för lättskurning av S-Polish/S-Shine-behandlade ytor,
samt till rengöring av kraftigt smutsade golvytor.

62575962 / 5 litTill lättskurning 
Högeffektivt 
För kombimaskin
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Komplett system 

Nordex Floor Care är ett komplett system för effektiv och rationell golvvård. Systemet innehåller 
produkter för alla typer av uppdrag. Vi har delat in dem i grupperna Rengöring, Ytbehandling och 
Underhåll.

Inom gruppen Rengöring hittar man produkter för daglig rengöring och uppskurning. Men även 
produkter för polishborttagning och grovrengöring finns här.

I gruppen Ytbehandling har vi samlat alla produkter som bildar film och ger det behandlade golvet 
sitt skydd och lyster. Först så har vi primer för portätning och vidhäftning. Vi väjer sedan om man vill 
jobba med polish eller vax. Och här finns det varianter just för att passa ett specifikt behov eller krav 
på resultat.

Golvbehandlingen vi gör skall hålla länge och ge skydd och trivsel. För detta behövs det produkter för 
Underhåll. Här finns det vi behöver för både dagligt och periodiskt underhåll.

Från Rengöring 
 till Skydd

Bygger inte film
Bygger film

S-Super Clean
S-Stripper
S-Remove

S-Floor Care
S-Clean Shine
S-StoneWood

S-Base
S-Primer
S-Polish
S-Wax

Nordex Floor Care

Rengöring

Skötsel

Underhåll

Ytbehandling
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Golvvård
S-Wax Free, 1 l
Vax
Städ- och metodmedel för underhåll av hårda golv.

62575661 / 1 lit
62575662 / 5 lit

Ger vackra, lättskötta golv 
Oparfymerad 
Kan High Speed-poleras

S-Wax Hard, 5 l
Vax
Högkoncentrerat hårt golvvax för ytbehandling. Ger en blank och slitstark yta. Utan
parfym.

62575672 / 5 litGer golvet en naturlig lyster 
Hög och jämn städkvalitet 
Förenklat underhåll och hög
slitstyrka

S-Wax, 1 l
Vax
Golvvax- och metodmedel för ytbehandling och underhåll av hårda golv. Ger en blank
och slitstark yta. Utan parfym.

62575651 / 1 lit
62575652 / 5 lit

Hög och jämn städkvalitet 
Förenklat underhåll 
Ger golvet en naturlig lyster

Safir Duowax, 1 l
Golvunderhåll
Kombinerat ytbehandlings-, rengörings- och underhållsmedel för behandlade och
obehandlade vattentåliga golvytor. Ger en blank och slitstark yta.

62512301 / 1 litRengör och underhåller 
För polishbehandlade golv 
För kombimaskiner eller
moppning
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Diskmedel
Debitol, 1 l
Handdiskmedel
Koncentrerat diskmedel för handdisk och lättare rengöring. Utan färg och parfym.

62520401 / 1 lit
62520402 / 5 lit

Koncentrerat 
Utan färg och parfym 
Även för lättare rengöring

Dekontin Kombi, 5 l
Maskindisk - Flytande
Flytande lågalkaliskt maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer med automatisk
dosering. Förhindrar kalkbeläggningar i maskin, munstycke och rörledningar.

62562052 / 5 litEffektivt och hygieniskt 
Förhindrar kalkbeläggningar 
För automatdosering

Dimax Maskindisk Natur, 1,5 kg
Maskindisk - Pulver
Lågskummande och skonsamt maskindiskmedel för diskning av normalt smutsat
diskgods. Med blekmedel, utan klor. Ej frätande.

62528709 / 1,5 kgLågskummande 
Med blekmedel, utan klor 
Barnsäker kapsyl

Dimax Maskindisk Tabs, 70 st
Maskindisktablett
Lågskummande alkalisk maskindisktablett. Med blekmedel, utan klor. Ej frätande. 70 st
tabletter. 18 g.

62527649 / 1 stFör glänsande ren disk 
Självupplösande krympfilm 
Högeffektiv i fyra steg
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Diskmedel
Domin Extra 510, 10 l
Maskindisk - Flytande
Starkt alkaliskt lågskummande maskindiskmedel till diskmaskiner tillverkade av material
som är korrosionssäkert mot starka alkalier. För vattenhårdhet dH 5 - 10.

62522003 / 10 litLågskummande 
För automatdosering 
Starkt alkaliskt

Dominat Maskindisk, 1,5 kg
Maskindisk - Pulver
Lågskummande till maskindiskning av diskgods. Med blekmedel, utan klor. I plastflaska
med barnsäker kapsyl.

62527009 / 1,5 kgLågskummande 
Med blekmedel, utan klor 
Barnsäker förpackning

Fri Disk Natur, 1 l
Handdiskmedel
Högkoncentrerat handdiskmedel utan färg och parfym.

62520601 / 1 litHögkoncentrerat 
Utan färg och parfym 
Låg kostnad

Good Rinse Spolglans, 5 l
Spolglans
För snabb självtorkning av diskgods i diskmaskin för bästa resultat.

62521212 / 5 litSnabb självtorkning 
I sista sköljvattnet 
Glänsande resultat
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Diskmedel
Nila Handdisk Citron, 1 l
Handdiskmedel
Drygt handdiskmedel som löser fett effektivt och ger ett skinande rent resultat.
Parfymerad med citron.

62555501 / 1 litDrygt 
Parfymerad med citron 
Skinande ren disk

Nila Handdisk Original, 1 l
Handdiskmedel
Drygt handdiskmedel som löser fett effektivt och ger ett skinande rent resultat.
Parfymerad.

62555601 / 1 litDrygt 
Parfymerad 
Skinande ren disk

Nila Maskindisk All in 1 tab, 70 st
Maskindisktablett
”All in 1 tab” för effektiv maskindiskning. 70 tabletter. Lågskummande. 18 g. Vikt 1,6 Kg.

62555478 / 1 stFör glänsande ren disk 
Effektiv med flerfunktion 
Självupplösnade krympfilm

Nila Spolglans, 500 ml
Spol- och torkmedel
För ett glänsande resultat. Vattnet lämnar inga torkringar eller droppmärken på
diskgodset. Minskar risken för kalkbeläggningar i maskinen. Drygt och effektivt.

62555420 / 500 mlDrygt och effektivt 
Oparfymerad 
Inga torkringar eller
droppmärken på disken
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Svanenmärkt tvättmedel

Tvättmedel för mopptvätt

Vår serie Natur är vårt allra bästa tvättmedel! Utvecklat för effektiv och skonsam fintvätt av polyester/ bom-
ull vid alla temperaturer. Även utmärkt till handtvätt. Ett kompakt fintvättmedel med låg dosering som ger 
låg tvättkostnad.

• Natur Color för skonsam kulörvätt. Bevarar färgerna. Ett tvättmedel utan blekmedel och parfym.

• Natur Plus för vit eller ljus tvätt och utmärkt för behandling av svårare fläckar som syns mer på vita 
textilier. Med blekmedel och utan parfym.

Vi har vidareutvecklat våra tvättmedel och anpassat dem för effektiv tvätt av städklara textilier. Mopptvätt-
medel anpassat för tvätt av alla förekommande mopptyper, torkdukar svabbgarn etc. Såsom traditionella 
bomullsmoppar, syntetmoppar och moppar bestående av mikrofiber. Passar naturligtvis även moppar med 
karborrebaksida eller med fickor.

• PowerWash Mopp ett lågskummande, kompakt pulvertvättmedel utan blekmedel för skonsam tvätt av 
städtextilier i ekonomisk storförpackning. Avsett för hygiensäker tvätt av städklara moppar och dukar. 
Parfymfritt.

• Liquid Wash Mopp ett högeffektivt flytande tvättmedel för skonsam tvätt av städtextilier. Avsett till 
hygiensäker tvätt av städklara moppar och dukar. Utmärkt till mikrofiber. Lågskummande. Parfymfritt. 
Avsett för maskiner med specialprogram och automatisk dosering av lämpliga kemikalier för städklara 
moppar.
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Tvättmedel
Antim, 5 l
Konserveringsmedel
Flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av bakterier och mögel.

62567302 / 5 litTill städklara moppar 
För automatdosering 
Förvaring i upp till 7 dagar

Clara Vask Color, 5 Kg
Tvättmedel för Kulörtvätt
Fosfatfritt kompakt kulörttvättmedel utan blekmedel för tvätt i 40°, 60°, 95° och till
handtvätt.

62560358 / 5 kgFosfatfritt

Clara Vask, 5 Kg
Tvättmedel för Vittvätt
Fosfatfritt kompakt tvättmedel för maskintvätt av vit- och kulörtvätt 40°, 60°, 95° och till
handtvätt. Med blekmedel.

62560308 / 5 kgFosfatfritt

Lavér Color Sensitive Liquid, 1 l
Flytande kulörtvättmedel
Högeffektivt, flytande kulörtvättmedel utan blekmedel. Passar till all daglig tvätt av kläder
i de flesta material. Utan parfym.

62555048 / 1 litFlytande för enkel dosering 
Högeffektivt 
Miljömärkt med Bra Miljöval
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Tvättmedel
Lavér Color Sensitive, 1,9 kg
Pulvertvättmedel för Kulörtvätt, utan parfym
Tvättar effektivt bort smuts och fläckar, samtidigt som det bevarar plaggens färger. Utan
blekmedel och parfym. Drygt, ger 212 tvättar.

62555027 / 1,9 kg
62555008 / 7,5 kg

Effektivt

Kulörtvätt i 40-60°C

Utan blekmedel & parfym

Lavér Color, 7,5 kg
Pulvertvättmedel för Kulörtvätt
Laver Color tvättar effektivt och bevarar plaggens färger. Tar bort fläckar utan att bleka.
Innehåller inte blekmedel. Parfymerat.

62555018 / 7,5 kgUtan blekmedel 
Drygt, 211 tvättar 
Effektivt och bevarar plaggens
färger

Lavér Soft Breeze, 2 l
Sköljmedel för textiltvätt
Lavér Soft Breeze motverkar statisk elektricitet och gör tvätten mjuk, följsam och med en
fräsch doft av hav och vind.

62555118 / 2 litFräsch doft 
Motverkar statisk elektricitet 
Räcker till 50 tvättar

Lavér White Sensitive, 7,5 kg
Pulvertvättmedel för Vittvätt
Ett effektivt och skonsamt tvättmedel med blekmedel, för ljusa och vita textilier.

62555028 / 7,5 kgMed blekmedel 
Drygt, 211 tvättar 
Effektivt
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Tvättmedel
Lena Mjuk Sensitive, 1 l
Sköljmedel
Sköljmedel med antistatisk verkan för textilier. Gör tvätten mjuk och tar bort statisk
elektricitet ur syntetfibrer. Utan parfym.

62541101 / 1 lit
62541102 / 5 lit

Motverkar statisk elektricitet 
Gör tvätten mjuk 
Underlättar strykning

Lena Mjuk, 1 l
Sköljmedel
Sköljmedel med antistatisk verkan för textilier. Gör tvätten mjuk och tar bort statisk
elektricitet ur syntetfibrer. Lätt parfymerad.

62541001 / 1 lit
62541002 / 5 lit

Motverkar statisk elektricitet 
Gör tvätten mjuk 
Underlättar strykning

Liquid Wash Color, 5 l
Flytande textiltvättmedel
Högeffektivt flytande tvättmedel utan blekmedel och parfym. Passar till all daglig tvätt av
hårt smutsade textilier.

62566852 / 5 lit
62566853 / 10 lit

För känsliga material 
För automatdosering 
Utan blekmedel och parfym

Liquid Wash Mopp, 5 l
Flytande mopptvättmedel
Högeffektivt flytande tvättmedel för skonsam tvätt av städtextilier. Avsett till hygiensäker
tvätt av städklara moppar och dukar. Utmärkt till mikrofiber. Lågskummande. Parfymfritt.
125 tvättar.

62566862 / 5 lit
62566863 / 10 lit

För känsliga material 
Utan blekmedel och parfym 
Koncentrat = Dryg. Låg dosering
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Tvättmedel
Natur Color, 1,8 kg
Fintvättmedel för Kulörtvätt
Vårt bästa tvättmedel.

62541517 / 1,8 kg
62541519 / 8 kg

Bevarar färgerna 
Snabbupplöslig i vatten 
Koncentrat = mindre förpackning

Natur Plus, 8 kg
Fintvättmedel för Vittvätt
Vårt bästa tvättmedel. Fintvättmedel för vit eller ljus tvätt med extra rengörande ämnen
som passar de typer av fläckar som syns mer på vita textiler. Med blekmedel och utan
parfym.

62541719 / 8 kgUtmärkt för svårare fläckar 
Snabbupplöslig i vatten 
Koncentrat = mindre förpackning

PowerWash Color, 10 kg
Pulvertvättmedel för Kulörtvätt
För tvätt av hårt smutsade textiler och skyddskläder från industri- och verkstadsmiljöer
med smuts bestående av fett, olja, sot etc. Lågskummande, kompakt tvättmedel utan
blekmedel för professionell textiltvätt. Utvecklat för effektiv och skonsam kulörvätt och
för tvätt av polyester/bomull. Prisvärt och drygt. Fosfat- och parfymfritt.

62540313 / 10 kgBevarar färgerna 
Låg dosering 
Ekonomisk förpackning

PowerWash Mopp, 10 kg
Pulvertvättmedel för Mopptvätt
Lågskummande, kompakt tvättmedel utan blekmedel för skonsam tvätt av städtextilier.
Avsett till hygiensäker tvätt av städklara moppar och dukar. Fosfatfri och utan parfym.

62540333 / 10 kgSkonsamt för mikrofiber 
Låg dosering 
Ekonomisk storförpackning
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Tvättmedel
PowerWash White, 10 kg
Pulvertvättmedel för Vittvätt
För tvätt av hårt smutsade textiler och skyddskläder från industri- och verkstadsmiljöer
med smuts bestående av fett, olja, sot etc. Lågskummande, kompakt tvättmedel med
blekmedel för professionell textiltvätt. Utvecklat för effektiv och skonsam vittvätt och
innehåller blekmedel som ger extra effekt vid hårt smutsad tvätt och för fläckborttagning.
Prisvärt och drygt. Fosfat- och parfymfritt.

62540323 / 10 kgBevarar färgerna 
Låg dosering 
Ekonomisk förpackning
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Desinfektion
Debisan Desinfekt, 1 l
Ytdesinfektion
Till rengöring och desinfektion. Debisan är aktivt mot de flesta bakterier, mögel och
svamp. Debisan motverkar statisk elektricitet samt är deodoriserande. Aktiv komponent:
Bensalkoniumklorid (kvartär ammoniumförening) 9,0 %.

62530801 / 1 lit
62530802 / 5 lit

Desinfektion och rengöring 
Deodoriserande 
Bakteriedödande

Desi-Yt, 1 l
Ytdesinfektion
Alkoholbaserad ytdesinfektion. Är mycket snabbverkande och har ett mycket brett
antibakteriellt spektrum.

62561010 / 1 litSnabbverkande 
Effektivt 
Brett spektra

Eurodesinfekt K, 25 l
Desinfektionsmedel
För desinfektion av ytor och utrustningar i livsmedelsindustrin, storkök samt till last-, kyl-
och frysrum. För bästa effekt ska ytan vara rengjord före desinficering.

62547503 / 25 litLivsmedelsindustrin 
Desinfektion 
Bakteriedödande
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Glasputs
Nila Glas, 750 ml
Glas- och fönsterrengöring
Ett effektivt glasputsmedel för alla typer av föroreningar. Effektivt skummunstycke.

62555490 / 750 mlEffektivt 
Skummunstycke 
Miljövänligt

Spectra Glasrent, 500 ml Trigger
Glas- och fönsterrengöring
Effektivt glasputsmedel. Lämnar inga ränder.

62537110 / 500 ml
62537102 / 5 lit

Effektiv 
Färdig att använda 
Lämnar inga rester
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Rengöringsmedel för maskiner
HPW Cleaner Allround, 4 l
Alkalisk rengöringsmedel till högtryckstvättar
Effektivt och skonsamt rengöringsmedel för användning med högtryckstvättar, löser alla
typer av smuts, även svår nedsmutsning av olja, fett och mineraler.

62564102 / 4 litEffektiv och skonsam 
För alla typer av smuts 
Maskinell eller manuell
rengöring

HPW Cleaner Extra, 4 l
Högalkaliskt rengöringsmedel till högtryckstvättar
Kraftfullt högalkaliskt grovrengöringsmedel för användning med högtryckstvättar.
Snabbverkande och mycket effektivt mot sot, olja, fett, mineraler och annan svår smuts.

62564302 / 4 litHögalkalisk 
Mycket effektivt 
Bra vid brandsanering

SC Cleaner Allround, 4 l
Alkalisk golvrengöring för kombimaskin
Lågskummande allround rengöringsmedel med brett användningsområde för maskinell
användning i städmaskiner.

62563202 / 4 litLågskummande 
Effektivt 
Till kombimaskin

SC Cleaner Extra, 4 l
Högalkalisk golvrengöring för skurmaskin
Lågskummande kraftfullt grovrengöring för maskinell användning i städmaskiner.
Rengör och avfettar ytor med beläggningar av olja, asfalt, sot och metalloxider.

62563402 / 4 litLågskummande 
För tuffare rengöring 
Skadar inte målade ytor
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Rengöringsmedel för maskiner
SC Cleaner Shine, 4 l
Vårdande golvrengöring för skurmaskiner
För daglig rengöring och skötsel av golv i ett steg.

62563502 / 4 litFör daglig städning 
Ger djup och lyster 
För High Speed-polering
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Industrirengöring
Chark, 5 l
Grovrengöring - Högalkaliskt
Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar som proteiner och fett.
Anpassad för livsmedelsindustrin, innehåller inte färg, parfym eller lösningsmedel.

62548002 / 5 lit
62548003 / 25 lit

Livsmedelsgodkänd 
Löser effektivt fetter 
Skadar ej aluminum

Cleanfood, 5 l
Grovrengöring - Alkaliskt
Löser effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar.

62548102 / 5 lit
62548103 / 25 lit
62548104 / 200 lit

Livsmedelsgodkänd 
Skadar ej aluminium 
Skonsamt mot målade ytor

Cleanship Heavy Duty, 25 l
Industrirengöring - Högalkalisk
Starkt alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av alla typer av smuts, som fett, olja, etc. i
både livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin .

62546633 / 25 litLivsmedelsindustrin 
Högeffektiv 
Rengör före ommålning

Dekontaminator Alk, 5 l
Dekontaminator vätska
Dekontaminatorvätska för användning i dekontaminator- och tvättmaskiner.

62560202 / 5 litEffektiv rengöring 
Inom sjukhus 
För automatisk dosering
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Industrirengöring
Eurokraft L, 25 l
Alkaliskt Grovrengöringsmedel
Industriellt rengörings- och avfettningsmedel för högtrycks- och manuell rengöring. För
borttagning av fett, olja, sot och andra svåra föroreningar.

62544203 / 25 litFör industri och hantverk 
Effektiv på sot 
Högtrycksrengöring

Euroskum, 5 l
Skumrengöring - Högalkaliskt
Starkt alkaliskt skumrengöringsmedel för rengöring av hårt smutsade ytor.

62547902 / 5 lit
62547903 / 25 lit

Skumrengöring 
Starkt alkaliskt 
Löser effektivt fetter

Eurospecial, 25 l
Alkaliskt grovrengöringsmedel
Starkt alkaliskt grovrengöringsmedel för grovrengöring inom livsmedelsindustrin. Löser
effektivt animaliska och vegetabiliska föroreningar. Utmärkt till rengöring av rökugnar.

62548303 / 25 litSkumrengöring 
För livsmedelsindustrin 
Effektiv

HD-Vask, 5 l
Grovrengöring för industrin
Starkt alkaliskt rengöringsmedel som lämpar sig för rengöring av alla typer av smuts
som fett, olja, sot etc. inom industrin. HD Vask är effektiv vid rengöring av målade ytor
före ommålning.

62546732 / 5 lit
62546733 / 25 lit
62546734 / 200 lit
62546735 / 1000 lit

Universellt 
Inom all industri 
Högeffektivt 
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Industrirengöring
Induclean, 25 l
Industrirengöring och avfettning
Lågalkaliskt, effektivt rengörings- och avfettningsmedel för industriell rengöring. Löser
effektivt olja, fett, mineraloljesmuts och liknande.

62546003 / 25 lit
62546004 / 200 lit
62546005 / 1000 lit

Verkar snabbt och effektivt 
Skadar ej billack 
För maskinrengöring av
verkstadsgolv

Indukraft A, 5 l
Industrirengöring - Högalkalisk
Högalkaliskt grovrengöringsmedel för användning inom industrin. Mycket effektivt mot
sot, olja, fett och liknande.

62546402 / 5 lit
62546403 / 25 lit
62546404 / 200 lit

Högalkalisk 
Mycket effektivt 
Bra vid brandsanering

Induren A, 1 l
Industrirengöring - Alkalisk
Effektivt industrirengöringsmedel för alla typer av smuts.

62546201 / 1 lit
62546202 / 5 lit
62546203 / 25 lit
62546204 / 200 lit

Effektiv industrirengöring 
För alla typer av smuts 
Maskinell eller manuell
rengöring

Industrikombi, 5 l
Grovrengöring - Lågskummande
Lågskummande grovrengöring för maskinell användning i städmaskiner. Rengör och
avfettar ytor med beläggningar av olja, asfalt, sot och metalloxider.

62530102 / 5 lit
62530104 / 200 lit

Lågskummande 
Skadar inte målade ytor 
Rengör och avfettar
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Industrirengöring
Industrirent M5, 5 l
Skumrengöring - Alkaliskt
Alkaliskt högskummande rengöringsmedel. Löser effektivt animaliska och vegetabiliska
föroreningar. Skadar ej aluminium eller andra metallytor. Skonsamt mot målade ytor.

62548202 / 5 litHögskummande 
Skonsamt mot målade ytor 
Skadar ej aluminium

Kalkbort Skum, 5 l
Skumrengöring - Surt
Surt skumrengöringsmedel för borttagning av kalkbeläggningar, oxider och rost.

62549402 / 5 litSurt rengöringsmedel 
Löser kalk, oxider och rost 
För skumrengöring

Klorskum, 25 l
Skumrengöring - Klor
Högalkaliskt klorförstärkt skumrengöringsmedel för rengöring av tillverkningsutrustning.

62548603 / 25 litEffektivt 
Klorförstärkt 
Läggs på med skuminjektor

Klorvask, 25 l
Klorförstärkt alkaliskt disk- och rengöringsmedel
Starkt alkaliskt klorförstärkt diskmedel avsett för maskindiskning inom
livsmedelsindustrin. Rengör snabbt, effektivt och hygieniskt med hjälp av aktivt klor.

62547353 / 25 lit
62547355 / 1000 lit

Inom livsmedelsindustrin 
Högeffektivt 
Diskmedel
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Industrirengöring
Rustremover, 1 l
Surt rost- och kalkborttagningsmedel
För borttagning av rost och kraftiga kalkutfällningar. OBS! Starkt frätande. Var aktsam
och använd skyddsutrustning. Se vidare i säkerhetsdatabladet.

62547001 / 1 lit
62547003 / 25 lit

Borttagning av rost 
För punktinsatser 
Starkt frätande!
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Fordonsrengöring
Auto Combi Cleaner Micro, 5 l
Avfettnings- & rengöringsmedel
Microemulsionsbaserat avfettningsmedel och fordonsshampo för rengöring av fordon.
Utmärkt även till avfettning och borttagning av fett olja, sot och inom industri och
verkstäder.

62548902 / 5 lit
62548903 / 25 lit

Allt i ett 
Avfettar och rengör 
För tunga fordon

Auto Degreaser Super, 5 l
Avfettning
Kallavfettning för effektiv borttagning av olja, fett, asfalt och rostskyddsmedel. Används
på fordon, motorer och industriella detaljer.

62545212 / 5 lit
62545213 / 25 lit

Traditionell kallavfettning 
Effektiv 
Används i koncentrat

Auto Shampo Normal HF, 5 l
Alkaliskt fordonsschampo
Högskummande, effektivt shampo för högtryckstvättning av fordon och
entreprenadmaskiner.

62549002 / 5 lit
62549003 / 25 lit

Högskummande 
Effektivt på trafiksmuts 
Med glanseffekt

Auto Shampo Super, 5 l
Alkaliskt fordonsschampo
Lågskummande shampo för effektiv borttagning av tuffare vintersmuts på hårt smutsade
tunga fordon och entreprenadmaskiner.

62548802 / 5 lit
62548803 / 25 lit
62548804 / 200 lit

För tunga fordon 
Lågskummande 
För tuffare vintersmuts
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Utrustning och tillbehör
Exempel på högkvalitativ utrustning och tillbehör som gör rengöringsprocessen enkel och effektiv. 
Kontakta din representant eller besök oss på vår hemsida för mer information - www.nordexia.com.

Tryckspruta Proffs 1.5 l
62526017

För enkel applicering av avfettningsmedel i koncen-
trat alt. brukslösning. Kan användas till alla aktuella 
rengöringsmedel. Robusta sprutor i PP-plast med 
inbyggd manuell pump. O-rings-packningar av typ 
Viton.

Tryckspruta Gloria 5 l
62526019

Robust rostfri tryckspruta i hög kvalitet för applice-
ring av avfettnings- och rengöringsmedel. Med ett 
maximalt arbetstryck 6 bar och en kapacitet på 5 
liter är det en högpresterande tryckspruta, perfekt 
för professionell rengöring. Enkel applicering av 
rengöringsmedel i koncentrat alt. brukslösning. 5 
liter volym ger lång användningstid.

Produktöversikt

Fordonsrengöring
Vehicle Cleaning
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Car Alu Cleaner Wheel Wash • • 9,0 Kons. 0,75/5

Car Degreaser Gel Prewash • • • 10,0 Kons. 0,75/5/25

Car Shampo Shine • • • 10,0 1-5 % 5-10 % 1/5/25

Auto

Auto Degreaser Super • • - Kons. 5/25

Auto Combi Cleaner Micro • • • • • 10,5 2-10 % 10-30 % Kons. 5/25

Auto Shampo Normal HF • • • • 11,3 1-5 % 5-10 % 5/25

Auto Shampo Super • • • 13,5 1-5 % 5-10 % 5/25/200

Spectra Glasrent • 10,6 Kons. 0,5/0,5/5
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Fordonsrengöring
Car Alu Cleaner Wheel Wash, 750 ml
Fälg- och hjultvätt
En högeffektiv produkt för rengöring av bilfälgar. Avlägsnar snabbt och effektivt svår
smuts som sot och bromsdamm. Med färgindikator.

62545020 / 750 ml
62545022 / 5 lit

Högeffektiv 
Med färgindikator 
Används i koncentrat

Car Degreaser Gel Prewash, 750 ml
Kallavfettning
Klassiskt aromatfritt avfettningsmedel i gel för snabb och effektiv borttagning svår smuts
som olja, fett, asfalt och rostskyddsmedel från lackytor.

62545010 / 750 ml
62545012 / 5 lit
62545013 / 25 lit

I gelform 
Används i koncentrat 
Hög effektivitet

Car Shampo Shine, 1 l
Bilshampo med glanseffekt
Högskummande biltvättmedel/schampo med glanseffekt för personbilar och andra lätta
fordon.

62542911 / 1 lit
62542912 / 5 lit
62542913 / 25 lit

Bilschampo 
Med glanseffekt 
Skönt effektivt lödder

Car Wash Bucket
Bilvårdshink
Komplett bilvårdshink med allt du behöver för tvätt av ditt fordon.

62526090 / 1 stKomplett bilvård 
Ut- och invändigt 
Högkvalitativa produkter
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Fordonsrengöring
Car Wash Sponge, 1 st
Tvättsvamp
Formskuren biltvättsvamp av hög kvalitet i behändig storlek för bästa grepp. Mjuk och
skonsam. Svampen har fantastisk uppsugningsförmåga vilket ger en mycket effektiv
tvätt.

62526009 / 1 stBästa grepp 
Lång livslängd 
Hög uppsugningsförmåga
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Personlig hygien
Blido, 5 l
Flytande tvål
Flytande naturlig tvål för handtvätt, utan färg och parfym. Rekommenderas vid frekvent
användning inom vårdinrättningar. Utan konserveringsmedel. Bakteriostatisk. För
tvåldispenser.

62578402 / 5 litUtan konserveringsmedel 
Fri från färg och parfym 
Passar dig med känslig hud eller
allergi

Fröya Hand & Dusch, 5 l
Flytande tvål
Ekonomisk flytande tvål för handhygien samt som duschtvål i storförpackning.

62578102 / 5 litMild 
Utmärkt för hela kroppen 
Ekonomisk storförpackning

Handtvål Proffer, 5 l
Flytande handtvål
Effektivt prisvärd tvål för daglig handhygien i storförpackning. Mild flytande tvål för
handhygien. Gör huden mjuk och fin med angenäm doft. Välbalanserad kvalitet och
ekonomi.

62555722 / 5 litMild 
Lätt parfymerad 
Dryg

Marlén Dusch- och tvålcreme, 300 ml
Dusch- och tvålcreme
Krämig dusch- och tvålcreme med fräsch doft som är skön för huden. Ger ett mjukt,
rikligt lödder.

62578019 / 300 ml
62578000 / 500 ml
62578002 / 5 lit

Fräsch doft 
Utmärkt för hela kroppen 
Ger ett mjukt, rikligt lödder
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Personlig hygien
Mildin, 500 ml
Intimtvål
Flytande svagt sur tvål för känslig och irriterad hud samt för frekvent handtvätt.

62578500 / 500 mlIntimtvål 
För känslig hud 
Milt parfymerad

Nila Soap Aloe Vera, 500 ml
Handtvål med Aloe Vera
Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål. Miljömärkt med EU-Ecolabel.

62555730 / 500 mlMed Aloe Vera 
Angenäm doft 
För hela kroppen

Nila Soap Fresh, 18x500 ml
Handtvål
Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål. Doft av äpple.

62555700 / 500 mlMild 
Fräsch doft 
För hela kroppen

Nila Soap Soft, 18x500 ml
Handtvål
Mild flytande tvål för handhygien samt som duschtvål. Doft av persika.

62555710 / 500 mlMild 
Behaglig doft 
För hela kroppen
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Special
Delete Anti-Foam, 500 ml
Skumdämpare
Motverkar effektivt skumning och underlättar tömning vid användning av skummande
rengöringsmedel.

62567410 / 500 mlEffektiv skumborttagare 
För användning i maskin 
Effektiv tömning

Doftin Citron, 250 ml
Luktförbättring
Luktförbättringsmedel i pumpsprayflaska som motverkar dålig doft och är
långtidsverkande. Ger en behaglig doft av citron.

62577609 / 250 mlUtan drivgas 
Angenäm doft 
Enkel användning

Doftin Plus, 250 ml
Luktförbättring
Motverkar dålig lukt och är långtidsverkande. Ger en behaglig doft av äpple.

62577409 / 250 ml
62577401 / 1 lit

Långtidsverkande 
Motverkar dålig lukt 
Behaglig doft av äpple

Doftin Saner, 1 l
Luktförbättring
Långtidsverkande, effektiv luktförbättrare med en doft av vanilj som avlägsnar dålig lukt.

62574991 / 1 litLångtidsverkande 
Doft av vanilj 
Effektiv
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Special
Grillrent, 500 ml
Högalkaliskt rengöringsmedel
Kraftigt rengöringsmedel som effektivt löser fastbrända och feta rester. Levereras med
en spraypistol per kartong.

62577300 / 500 mlAnvänds i koncentrat 
Levereras med spraypistol 
Löser effektivt fastbrända rester

Klorrent, 1,5 l
Klorrengöring
För hygienisk rengöring och blekning. Eliminerar organiskt material i avlopp och soprum
samt bleker bort missfärgningar. Även utmärkt till uppfräschning av tryckimpregnerade
trallar, plastmöbler etc.

62577703 / 1,5 litHygieniskt rent 
Bleker bort fläckar 
Tar bort dålig lukt

Metallputs, 500 ml
Metallputsmedel
Effektiv rengöring av alla metaller såsom koppar, mässing, silver, nickel, rostfritt.
Oparfymerad.

62577200 / 500 mlEffektiv 
Tar bort oxider 
Färdig att använda

Optol Skurcreme, 500 ml
Skurcreme
Skurkräm för rengöring av hårt smutsade ytor. Utan parfym.

62537238 / 500 mlEffektiv 
Färdig att använda 
Parfymfri
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Special
Tuggummibort, 500 ml
Fläckborttagning
Kylspray för enkel borttagning av tuggummi.

62567109 / 500 mlFör hårda ytor 
Färdig att använda 
Verkar genom nedfrysning
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Doseringshjälpmedel
Doseringskapsyl för 1 l flaska, dos 2-25 ml
Doseringskapsyl
Doseringskapsyl för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526007 / 1 stAnvändarvänlig 
Exakt dosering 
Flexibel, för alla
doseringsmängder

Doseringspump 1 Blå 5 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526005 / 5 mlTill 1-litersflaska 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Doseringspump 1 Grön 2 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526004 / 2 mlTill 1-litersflaska 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Doseringspump 1 Röd 5 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 1-litersflaska. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526006 / 5 mlTill 1-litersflaska 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar
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Doseringshjälpmedel
Doseringspump 5 Blå 25 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526003 / 25 mlTill 5 liter dunk 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Doseringspump 5 Röd 10 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering för ekonomisk och miljöriktig
användning av rengöringsprodukter.

62526002 / 10 mlTill 5 liter dunk 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Doseringspump 5 Vit 15 ml,
Doseringspump
Doseringspump för 5 liter dunk. Ger exakt dosering av 15 mm för ekonomisk och
miljöriktig användning av Nordex rengöringsprodukter.

62526001 / 15 mlTill 5 liter dunk 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Doserpump för tvål, 500 ml flaska
Doseringspump
Doseringspump för tvål till 500 ml flaska. Doserar 2 ml.

62526044 / 1 stExakt dosering 
Avsedd för tvål 
Doserar 2 ml
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Doseringshjälpmedel
Hydro Injektorlock
Reservdel

62526026 / 1 st

Hydro Pistolgrepp
Reservdel

62526025 / 1 st

Hydro Skumspruta 1.35 l, 1 st
Skumspruta
Ger ett skum som hänger kvar och verkar. Levereras komplett med Hydro pistolgrepp,
spolrör 10 cm, doseringsmunstycken. 1,35 liter.

62526020 / 1 stFör effektiv rengöring 
Exakt dosering 
Enkel att använda

Kapsyl 1 L, 1 st
Flip Top kapsyl
Vit, räfflad kapsyl till tomflaska. För 28 mm hals. Till 0,5 och 1 liter tomflaska.

62526061 / 1 stTålig konstruktion 
Återförslutningsbar 
Bra grepp
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Doseringshjälpmedel
Kran till 25 l dunk, 61 mm
Praktisk och enkel upptappning och dosering
Passar till 25 liters dunk. Diameter 61 mm.

62526055 / 1 stRobust 
Snabb urtappning 
För dosering direkt ur dunk

Kran till 5 L dunk, 40 mm
Praktisk och enkel upptappning och dosering
Passar till 5 liters dunk. Diameter 40 mm.

62526037 / 1 stRobust 
Snabb urtappning 
För dosering direkt ur dunk

Sprayflaska 500 ml Nordex, 1 st
Nordex Sprayflaska
Transparent sprayflaska med trigger för applicering av rengöringsmedel. Utmärkt vid
fläckborttagning och punktrengöring. Triggermunstycke ger bara spray, av eller på.
Återvinningsbar PET-plast.

62526013 / 1 stNordex original 
Transparent 
Återvinningsbar

Sprayflaska Canyon, 0,5 l
Sprayflaska
Canyon sprayflaskor för applicering av rengöringsmedel i koncentrat alt. i brukslösning.
Utmärkta vid fläckborttagning och punktrengöring. 0,4 mm munstycke justerbart från 0 -
60 grader.

62526011 / 500 ml
62526012 / 1 lit

Kraftig konstruktion 
Tålig och robust 
Bra grepp
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Doseringshjälpmedel
Sprayflaska, 0,5 l, Transparent
Transparent Sprayflaska
Enkla sprayflaskor för applicering av rengöringsmedel. Utmärkta vid fläckborttagning och
punktrengöring. Justerbart triggermunstycke från stråle till spray. Återvinningsbar PET-
plast.

62526014 / 1 stSnygg design 
Transparent 
Återvinningsbar

Spraypistol för 1 l, 1 st
Trigger med justerbart munstycke
Passar till tomflaska 62526051 och 62526060.

62526015 / 1 stJusterbar stråle 
Flexibel 
Bra grepp

Spraypistol Special Grillrent, 1 st
Spraypistol
Spraypistol med förlängningsrör. 28 mm gänga.

62526018 / 1 stAnvänds till Grillrent 
För bra åtkomst 
Tålig mot alkali

Tomdunk Nilfisk 5 l
Nilfisk original tomdunk med kapsyl
Nordex plastdunk för 5 liter. Material HD polyeten. Med graderingsskala för uppmätning.
UN-godkänd. 3H1/Y1,9/150/16/N/NET0211D. Med taktil varningsmärkning.

62526056 / 1 st5 liter 
Transparent 
40 mm gänga
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Doseringshjälpmedel
Tomflaska 1 L
Tomflaska 1 liter
Transparent tomflaska. Material: polyeten. Passande kapsyl 62526061.

62526060 / 1 stTransparent 
Tålig PE-plast 
För brukslösning eller dosering

Tomflaska 500 ml, 1 st
Tomflaska 0,5 liter
Transparent tomflaska. Material polyeten. Passande kapsyl 62526061. Doserpump för
tvål 62526044. Används tillsammans med vägghållare 62526045.

62526051 / 1 stTransparent 
Tålig PE-plast 
För brukslösning eller dosering

Tryckspruta Gloria 5 l,
Tryckspruta
Robust rostfri tryckspruta i hög kvalitet för applicering av rengöringsmedel. Med ett
maximalt arbetstryck 6 bar och en kapacitet på 5 liter är det en högpresterande
tryckspruta, perfekt för professionell rengöring. TÜV/GS testad.

62526019 / 1 stEnkel användning 
Rostfri 
Hög kvalitet

Tryckspruta Hobby 1 l, Manuell pump
Manuell Tryckspruta
För enkel applicering av rengöringsmedel i brukslösning. Kan användas till alla aktuella
rengöringsmedel. Robusta sprutor i PP-plast med inbyggd manuell pump. O-
ringspackningar av typ NBR.

62526016 / 1 stRobust 
Justerbart munstycke 
För rengöringsmedel
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Doseringshjälpmedel
Tryckspruta Proffs 1.5 l, Manuell pump
Manuell tryckspruta
För enkel applicering av rengöringsmedel i koncentrat alt.

62526017 / 1 stRobust 
Extra tålig 
För lösningsmedel

Vägghållare 500 ml Flaska, Kromad
Vägghållare för 500 ml flaska
För förvaring och enkel dosering av rengöringsmedel i 0,5-litersflaska. Kromad.

62526045 / 1 stMed väggfäste 
Stabil 
Rostfri
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Redskap 
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Städkit
Städkit Brons Fukt
Städkit
Städkit Brons Fukt UD med Trio2 Städvagn standard. Innehåller en liten smidig
städvagn med moppar, redskapsskaft och allt annat du behöver för mindre städytor. Ett
Städkit för lättare städning.

62532217 / 1 stAllt i en kartong 
Monterat och klart 
Effektivt och tidsbesparande

Städkit Brons Våt
Städkit
Städkit Brons Våt UD med Städvagn Trio2 med plastpress. Ett Städkit för projekt med
lite tuffare städning. Allt i en kartong anpassat för ditt städområde.

62532219 / 1 stFärdigmonterad städvagn 
Alla produkter du behöver 
Effektivt och tidsbesparande

Städkit Guld
Städkit
Städkit Guld med S2-Systemvagn Stor.

62532090 / 1 stAllt i en kartong 
Monterat och klart 
Effektivt och tidsbesparande

Städkit Office
Städkit
Städkit Office med Städvagn Ergologic som är en städvagn som lämpar sig utmärkt till
kontorsstädning och annan lättare rengöring.

62600275 / 1 stAllt i en kartong 
Monterat och klart 
Effektivt och tidsbesparande
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Städkit
Städkit S-Miniclean
Städkit
Städkit S2-Miniclean med Städvagn S2-Miniclean.

62532270 / 1 stAllt i en kartong 
Monterat och klart 
Effektivt och tidsbesparande

Städkit Silver
Städkit
Städkit Silver med S2-Systemvagn liten. Innehåller en robust och smidig städvagn,
moppar, skaft och allt annat du behöver för effektiv metodstädning. En smidig lösning till
medelstora projekt.

62532089 / 1 stAllt i en kartong 
Monterat och klart 
Effektivt och tidsbesparande

Städkit Trio Standard
Städkit
Städkit Standard. Ett grund städkit där du själv kompletterar med de moppar och skaft
samt moppstativ du vill använda.

62600220 / 1 stFärdigmonterad städvagn  
Grunden du behöver 
Komplettera med eget val
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Framtidens städvagnar är här! 
Nordexias vision är att vara en ledande leverantör med stort  
miljöfokus och erbjuda våra kunder produkter och hållbara  
lösningar för en cirkulär ekonomi. Nordexia lanserar nu en  
serie hållbara städvagnar. Ett sortiment av de mest efterfrågade 
modellerna i serien EcoGreen. 

Tillverkade av upp till 90 % 
återvunnen plast. 

Certifierad utveckling och 
tillverkning med lägsta 
miljöpåverkan.  

Fullt återvinningsbara till 100 %. 

Professionella städvagnar som sätter användarens behov i fokus. 

EcoGreen städvagnar är utformade för att 
förenkla operatörernas dagliga uppgifter. 
Lastutrymmet är strukturerat så att alla 
nödvändiga redskap alltid finns till hands. 
Vagnarna är extremt effektiva och bekväma, 
speciellt utformade för dem som letar efter bästa 
kvalitet och största miljöhänsyn. 
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Städvagnar
EcoGreen Basic Mop, 1 st
Basfunktionell öppen städvagn för mopp
EcoGreen Basic Mop är en liten multiservicevagn anpassad för lättare städning.
Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram med handtag och med integrerad
säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2
plastkorgar. 4 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter plasthinkar i
återvunnen plast. (grå med grått handtag/ grå med rött handtag). 1 st 22 liter plasthink.

62632781 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Basic, 1 st
Basfunktionell öppen städvagn
EcoGreen Basic är en liten multiservicevagn anpassad för lättare städning. Tillverkad i
polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram med handtag och med
integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen
för 2 plastkorgar. 4 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter plasthinkar i
återvunnen plast. (grå med grått handtag/ grå med rött handtag).

62632008 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Bucket 22 liter, 1 st
Mopphink till EcoGreen städvagn
22 L hink. Passar till Touch Free System moppsystem.

62576422 /

EcoGreen Compact Mop, 1 st
Kompakt öppen städvagn för mopp
EcoGreen Compact Mop är en multiservicevagn anpassad för städning med mopp.
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram med
handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på
den vertikala ramen för 2 plastkorgar.

62642747 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade
I återvunnen plast
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Städvagnar
EcoGreen Compact Press, 1 st
Kompakt öppen städvagn med svabbpress
EcoGreen Compact Press är en multiservicevagn anpassad för städning med svabb.
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram med
handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på
den vertikala ramen för 2 plastkorgar.

62642117 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Compact Tray, 1 st
Kompakt stängd städvagn med lådor
EcoGreen Compact Tray är en multiservicevagn anpassad med låsbara lådor för
förvaring. Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram
med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar. 4 st hjul i Ø 125
mm var av ett med broms.

62655003 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Complete, 1 st
Multifunktionell komplett städvagn för mopp
EcoGreen Complete är en stor fullutrustad multiservicevagn för städning med mopp och
utrustad med låsbara lådor för förvaring. Anpassad för Touch Free System. Basenhet i
återvunnen PP-plast. Två vertikala stålramar med handtag och med integrerad
säckhållare i 2 sektioner med lock som har dokumenthållare. 2 skafthållare, 4 krokar. 5
st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms.

62653740 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Flex Mop, 1 st
Multifunktionell öppen städvagn för mopp
EcoGreen Flex Mop är en stor flexibel multiservicevagn anpassad för städning med
mopp. Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet i återvunnen PP-plast. Två
vertikala stålramar, en med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4
krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 plastkorgar.

62652740 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast
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Städvagnar
EcoGreen Flex Press, 1 st
Multifunktionell öppen städvagn med svabbpress
EcoGreen Flex Press är en stor flexibel multiservicevagn anpassad för städning med
svabb. Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet i återvunnen PP-plast. Två
vertikal stålramar, en med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4
krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 plastkorgar.

62652110 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen LZ Press, 1 st
Svabbvagn med handtag. Plastpress och två hinkar.
EcoGreen LZ Press är en kompakt och stabil svabbvagn som i sin väsentlighet uppfyller
behoven hos operatörerna inom den professionella rengöringssektorn.

62601110 /Enkelt och robust 
Kompakt och prisvärd 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Tray Mop, 1 st
Multifunktionell stängd städvagn för mopp
EcoGreen Tray Mop är en stor multiservicevagn för städning med mopp och utrustad
med låsbara lådor för förvaring. Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-
plast. Två vertikala stålramar med handtag och med integrerad säckhållare. 2
skafthållare, 4 krokar. 5 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms.

62655740 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast

EcoGreen Tray Press, 1 st
Multifunktionell stängd städvagn med svabbpress
EcoGreen Tray Press är en stor multiservicevagn anpassad för städning med svabb och
utrustad med låsbara lådor för förvaring. Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet
i återvunnen PP-plast. Två vertikala stålramar med handtag och med integrerad
säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar.

62655110 /Miljömässig hållbarhet 
Effektiva och bekväma 
Ergonomiskt utformade 
I återvunnen plast
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Städvagnar
Ergologic, Komplett Städvagn
Snygg, tyst och lätt städvagn för tydlig profilering
Ergologic är städvagnen för dig som vill ha ett snyggt och stilrent arbetsverktyg,
funktionell design och modern städteknik i en och samma produkt.

62532275 / 1 stTysta hjul  
Lätt att köra 
Möjlighet till egen profilering

Minisvabbvagn

Svabbvagn för minisvabbhink med press och körhandtag för att underlätta tunga lyft.
Storlek L 335 mm, B 245 mm, H 850 mm.

62600178 / 1 stUnderlättar tunga lyft 
Lättkörd 
Passar minisvabbhink

S2-Pressvagn komplett
En robust, smidig och ergonomisk vagn
Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder.
Komplett med 3 st korgar, tröskelkrypare, rostfri press, 15 l hink, 6 l hink, sopsetshållare,
2 st tvättsäckar och 2 st tvättnät. Mått: L 930 mm, B 580 mm, H 1090 mm.

62600732 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul

S2-Pressvagn utan tillbehör
En robust, smidig och ergonomisk vagn
Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder.
Med 3 st korgar, tröskelkrypare, rostfri press, 15 l hink och sopsetshållare. L 930 mm, B
580 mm, H 1090 mm.

62600539 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul
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Städvagnar
S2-Städvagn Ekonomi komplett
Liten vagn för trånga utrymmen.
En funktionell vagn för mindre städytor och trånga utrymmen.

62600729 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul

S2-Städvagn Miniclean komplett
Liten men tuff!
Städvagn som trots sin ringa storlek har plats för mycket städutrustning. Tack vare de
små måtten går den in genom smala dörrar, trånga hissar och små städförråd. L 550
mm, B 400 mm, H 1070 mm.

62600017 / 1 stErgonomisk 
Tröskelkrypare 
Robust

S2-Systemvagn Ekonomi utan tillbehör
Liten vagn för trånga utrymmen
En funktionell vagn för mindre städytor och trånga utrymmen.

62600541 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul

S2-Systemvagn Liten komplett
Smidig och robust vagn för de flesta städområden
Vagnen är av hög kvalitet - robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder.
Systemvagnen är anpassningsbar med hjälp av en lång rad praktiska tillbehör. Komplett
med med 3 st korgar, tröskelkrypare, sopsetshållare, 1 st 20 l back, 1 st 15 l back, 2 st
tvättsäckar, 2 st tvättnät, flaskhållare och skrivplatta.

62600730 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul
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Städvagnar
S2-Systemvagn Liten utan tillbehör
Smidig och robust vagn för de flesta städområden
Vagnen är av hög kvalitet - robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder.
Systemvagnen är anpassningsbar med hjälp av en lång rad praktiska tillbehör. 3 st
korgar, tröskelkrypare och sopsetshållare. Mått: L 900 mm, B 580 mm, H 1090 mm.

62600538 / 1 stUnik tröskelkrypare 
Ergonomisk 
Lättkörda designade hjul

S2-Systemvagn Stor komplett
Stor och ergonomisk vagn med generösa utrymmen för utrustning
Komplett med 3 st korgar, tröskelkrypare, sopsetshållare, 2 st 20 l backar, 2 st 15 l
backar, 2 st tvättsäckar, 2 st tvättnät, flaskhållare och skrivplatta.

62600731 / 1 stErgonomisk 
Unik tröskelkrypare 
Lättkörda designade hjul

S2-Systemvagn Stor utan tillbehör
Stor och ergonomisk vagn med generösa utrymmen för utrustning
Vagnen är av hög kvalitet, robust och ergonomiskt utformad för moderna städmetoder.

62600636 / 1 stUnik tröskelkrypare 
Ergonomisk 
Lättkörda designade hjul

S2-Trappvagn komplett
En lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga hjul för smidiga transporter
mellan trapphus.De stora robusta hjulen gör vagnen smidig att hantera i framför allt trappor men fungerar
lika bra när vagnen ska förflyttas mellan fastigheter, t ex över höga trösklar eller med
snöslask som underlag.

62600733 / 1 stLättmanövrerad 
Ergonomisk 
Smidig
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Städvagnar
S2-Trappvagn utan tillbehör
Lättmanövrerad trappvagn med stora stadiga hjul för smidiga transporter mellan
trapphusVagnen uppfyller högt ställda krav på god ergonomi, kvalitet och livslängd.

62600540 / 1 stLättmanövrerad 
Ergonomisk 
Smidig

Städvagn Easy exkl. hinkar
Smidig vagn för enklare städuppgifter
Städvagn Easy liten är en smidig städvagn för mindre och medelstora städobjekt.

62600105 / 1 stLätt 
Smidig 
För mindre städobjekt

Städvagn Trio2 Svabbpress
Städvagn Trio är en vagn med plastpress och ergonomiskt handtag
Städvagn Trio har svabbpress, 25 l hink, 2 st korgar, 2 st skafthållare, 2 st stativhållare,
1 st 125 l sopsäckshållare, krokar för moppsäck samt 4 st 100 mm hjul varav 1 st
bromsat.

62600193 / 1 stErgonomiskt handtag 
Plastpress 
Behändig

Städvagn Trio2 utan tillbehör
Städvagn Trio är en standardvagn med ergonomiskt handtag
Städvagn Trio har 3 st korgar, 2 st skafthållare, 2 st stativhållare, 1 st 125 l
sopsäckshållare, krokar för moppsäck samt 4 st 100 mm hjul varav 1 st bromsat. L 980
mm, B 570 mm, H 1030 mm.

62600170 / 1 stLätt 
Smidig 
Ergonomiskt handtag
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Städvagnar
Svabbvagn Klassisk, med plastpress och 25 l hink

Klassisk svabbvagn med plastpress och 25 liters hink. Vagnen är utrustad med 1 st korg
samt hållare för skaft. Hjul med stötdämpare varav ett med broms. L 560 mm, B 400
mm, H 980 mm.

62600652 / 1 stLiten och behändig 
Korg medföljer 
Stor hink på 25 liter

Svabbvagn Robust, med rostfri press och 15 l hink

En liten svabbvagn med hand och fotpress 15 liters hink och rostfri press. Utrustad med
1 st korg. Låsbart hjul.

62600651 / 1 stRostfri press 
Låsbart hjul 
Liten

Trappvagn Stair2 komplett
Smidig trappvagn
Städvagn anpassad för fastighetsstädning med stora punkteringfria däck på 400 mm
bak och 150 mm hjul fram. Med svabbpress i plast, hink 25 l, 1 st korg, 2 st
sopsäckshållare, 4 st skafthållare och ergonomiska, varma handtag.

62600180 / 1 stErgonomisk 
Smart förvaring  
Smidigare transporter med 16”
hjul
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RESERVDELAR FÖR S2-VAGNSERIEN

S2-SYSTEMVAGN STOR
1. Skafthållare 62532156 

2. Reglerbart handtag 62531923 

3. Korg stor
500x225x225mm

62531552 

4. Korg mellan
500x175x150 mm

62531553 

5. Bottenkorg stor 
510x430x360 mm

62531551 

6. Tröskelkrypare 62532275K 

7. Hjul med broms, 125 mm 62531925 

8. Hjul utan broms, 125 mm 62531924

S2-PRESSVAGN
1. Skafthållare   62532156 

2. Reglerbart handtag   62531923 

3. Korg stor
500x225x225 mm

  62531552 

4. Fjäder S-Press 62531934* 

5. Rostfri S-Press   62531922 

6. Korg liten
370x175x150 mm

  62531546 

7. Tröskelkrypare 62532275K 

8. Korg mellan
500x175x150 mm

  62531553 

9. Hink 15 L röd   62531515 

10. Hjul utan broms, 125 mm   62531924 

11. Hjul med broms, 125 mm   62531925 

S2-TRAPPVAGN
1. Skafthållare 62532156 

2. Reglerbart handtag 62531923 

3. Korg liten
370x175x150 mm

62531546 

4. Hjul bak, 400 mm 62531929 

5. Hjul fram, 150 mm 62531928

S2-SYSTEMVAGN EKONOMI
1. Skafthållare 62532156 

2. Fast handtag 62531927 

3. Korg mellan
500x175x150 mm

62531553 

4. Hjul med broms, 100 mm 62531932 

5. Hjul utan broms, 100 mm 62531933 

S2-VAGN MINICLEAN
1. Skafthållare 62532156 

2. Fast handtag 62531927 

3. Korg
225x430x225 mm

62531580 

4. Hjul med broms, 100 mm 62531932 

5. Hjul utan broms, 100 mm 62531933 

1

2
9

3

4

5 6

7
8

S2-SYSTEMVAGN LITEN
1. Skafthållare 62532156 

2. Reglerbart handtag 62531923 

3. Korg stor
500x225x225 mm

62531552 

4. Korg mellan
500x175x150 mm

62531553 

5. Bottenkorg liten 
510x330x360 mm

62531545 

6. Tröskelkrypare 62532275K 

7. Hjul med broms, 125 mm 62531925 

8. Hjul utan broms, 125 mm 62531924 

1

2
9

3

4

5 6
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9. Gummihandtag 62532276

6. Gummihandtag 62532276

6. Gummihandtag 62532276

6. Gummihandtag 62532276

9. Gummihandtag 62532276

12. Gummihandtag 62532276

7. Tröskelkrypare 62532275K

*Även till Robust 62600651
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Städvagnar tillbehör
Back blå 15 liter

Plastbackar med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

62600595 / 1 stStapelbar 
Tätt, avtagbart lock

Back blå 20 liter

Plastbackar med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

62600549 / 1 stStapelbar 
Tätt, avtagbart lock

Back röd 15 liter

Plastback med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

62600550 / 1 stTätt, avtagbart lock 
Stapelbar

Back röd 20 liter

Plastback med lock för förvaring av fuktiga moppar och dukar. Locket är avtagbart.

62600594 / 1 stTätt, avtagbart lock 
Stapelbar
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Städvagnar tillbehör
Bakhjul S-Trappvagn Stor, 1 st
Reservdel
Reservhjul till S-Trappvagn Stor.

62531929 /

Bottenkorg Liten S2-Systemvagn

Bottenkorg liten till S2-Systemvagn 510x330x360 mm

62531545 / 1 stFörvaring

Bottenkorg Stor S2-Systemvagn

Bottenkorg stor till S2-Systemvagn 510x430x360 mm

62531551 / 1 stStorkorg 
Förvaring

Ergologic Arbetsyta i plast, standard

Arbetsyta i plast till Städvagn Ergologic med speciellt framtagna fack för förvaring och
med plats för kemflaskor, sprayflaskor och diverse prylar.

62532275c / 1 stVar sak på rätt plats 
Lätt att rengöra 
Lätt att byta
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Städvagnar tillbehör
Ergologic Dubbelhink i plast, standard

Ergonomiskt utvecklad dubbelhink i plast med två delningar för mikrofiberdukar. Till
Städvagn Ergologic. För förvaring av fuktiga mikrodukar.

62532275d / 1 stLiten 
Dubbla fack 
Förvaring

Ergologic Förvaringssystem 3-fack

Tredelat förvaringssystem i nylon med tre tillhörande stabiliseringsplattor. För städvagn
Ergologic.

62532275h / 1 stTre fack 
Förvaring 
Nylontyg

Ergologic Gummihandtag kort 2-pack

Reservgummi bak till städvagn Ergologic.

62532275b / 1 frpErgonomiskt 
Varmt 
Mjukt

Ergologic Gummihandtag långt, 2-pack

Reservgummi fram till Städvagn Ergologic.

62532275a / 1 frpErgonomiskt 
Varmt 
Mjukt
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Städvagnar tillbehör
Ergologic Mopplåda, standard 30-45 cm

Egenutvecklade kvalitetsmopplåda för upp till 10 st 30-45 cm moppar. Passar till
städvagn Ergologic.

62532275i / 1 stFörvaring av moppar

Ergologic Mopplåda, standard 60 cm

Nordex egenutvecklade kvalitetsmopplåda för upp till 10 st 60 cm moppar. För städvagn
Ergologic.

62532275j / 1 stFörvaring av moppar

Ergologic Moppsäck dubbel

Dubbel moppsäck för förvaring av smutsiga dukar och moppar. Med dubbelvägg för
sortering. Till Ergologic Städvagn.

62532275g / 1 stDubbel moppsäck 
Tvättnät 
Tvättsäck

Ergologic Skyddsöverdrag

Stilrent skyddsöverdrag i polyester, med logotype nertill, till Städvagn Ergologic 
standard. Med möjlighet till egen profilering.

62532275f / 1 stÖverdrag 
Skydd 
Möjlighet till egen profilering
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Städvagnar tillbehör
Ergologic Svarta hjul mb 125 mm

Snygga, tysta och lättrullande designerhjul för Nordex städvagnar, med broms. 125 mm.

62532275m / 1 stBromsbara 
Kullagrade 
Lättrullade

Ergologic Svarta hjul ub 125 mm

Snygga, tysta och lättrullande designerhjul för Nordex städvagnar, utan broms. 125 mm.

62532275L / 1 stLättrullade 
Kullagrade 
Passar till de flesta städvagnar

Ergologic Tvättnät

Dubbelt tvättnät med blixtlås passande till Städvagn Ergologic.

62532275n / 1 stBlixtlås 
Lätt att montera 
Storleksanpassad

Fjäder till S-Press, 1 st
Reservdel
Fjäder till S-Press

62531934 /
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Städvagnar tillbehör
Flaskhållare

Flaskhållare för 2 st 1-litersflaskor. Passar till Nordex samtliga städvagnar. Låsbart lock.

62600542 / 1 stPassar Nordex städvagnar 
Passar 1-litersflaskor

Framhjul S-Trappvagn Stor, 1 st
Reservdel
Reservhjul till S-Trappvagn Stor.

62531928 /

Handtag Reglerbart S-Vagn, 1 st
Reservdel

62531923 /

Handtag S-Vagn Ekonomi, 1 st
Reservdel

62531927 /
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Städvagnar tillbehör
Hinkhållare för S-vagnar

Hinkhållare för 2 st 6 l hinkar. Passar till S2-Systemvagnar exkl. hinkar.

62600544 / 1 stSkafthållare ingår 
Lätt att montera 
Passar till de flesta städvagnar

Hjul 100 mm med broms, 1 st
Reservdel

62531932 /

Hjul 100 mm utan broms, 1 st
Reservdel

62531933 /

Hjul 125 mm med broms, 1 st
Reservdel

62531925 /
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Städvagnar tillbehör
Hjul 125 mm utan broms, 1 st
Reservdel

62531924 /

Hållare för mopplåda, 30 cm

Hållare för mopplåda, passar till S2-Systemvagnar.

62600021 / 1 stPassar Nordex städvagnar 
Enkel att montera 
Passar till mopplåda 62532018

Hållare för mopplåda, 40-60 cm

Hållare för mopplåda, passar till S2-Systemvagnar.

62600023 / 1 stPassar Nordex städvagnar 
Enkel att montera 
Passar till mopplåda 62532020

Kardborrband Kombi, 2 st
Tillbehör städvagn

62531466 /
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Städvagnar tillbehör
Korg Liten
Tillbehör städvagn
Liten trådkorg till städvagn 370x175x150 mm

62531546 / 1 stLiten trådkorg

Korg Mellan, 1 st
Tillbehör städvagn
Förvaringskorg till S2-Städvagnserien.

62531553 /Lätt 
Enkel montering

Korg Stor, 1 st
Tillbehör städvagn
Förvaringskorg till S2-Städvagnserien.

62531552 /Rymlig 
Lätt 
Enkel att montera

Korg, 1 st
Tillbehör städvagn
Trådkorg till S2-Vagn Miniclean.

62531580 /Förvaring
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Städvagnar tillbehör
Mopplåda, 30 cm

Mopplåda för städklara moppar. Fästes bak på S2-Systemvagn. Mopplådan rymmer ca
10 st moppar.

62600018 / 1 stInkl. lock 
Lättåtkomliga moppar 
Passar de flesta städvagnar

Mopplåda, 40-60 cm

Mopplåda för städklara moppar. Fästes bak på S2-Systemvagn. Mopplådan rymmer ca
10 st moppar.

62600020 / 1 stLättåtkomliga moppar 
Inkl. lock 
Passar de flesta städvagnar

Moppstativ Hygien 60 cm D, 1 st
Reservdel

62532009 /

Moppsäck blå

För smutsiga moppar och dukar. Används med fördel tillsammans med tvättnät
62600570. Mått: 50x75 cm.

62600568 / 1 stLätt att hålla ren 
Passar Nordex städvagnar 
Ordning och reda på
städvagnen
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Städvagnar tillbehör
Moppsäck med dragsko blå

För smutsiga moppar och dukar. Rekommenderad tvätt är 30-60ºC, 50x75 cm.

62600721 / 1 stOrdning och reda 
Passar Nordex städvagnar 
Läggs direkt i tvättmaskinen

Moppsäck röd

För smutsiga moppar och dukar. Används med fördel tillsammans med tvättnät
62600570. Mått: 50x75 cm.

62600569 / 1 stLätt att hålla ren 
Passar Nordex städvagnar 
Ordning och reda på
städvagnen

Redskapshållare, för 4 st skaft

Redskapshållare för 4 st skaft. Passar till Nordex S2-Systemvagnar.

62600582 / 1 stLätt att montera 
För Nordex S-Vagnar 
Plats för 4 st redskapsskaft

Rostfri press och hink med väggfäste

Rostfri press och hink 15 l med väggfäste.

62600092 / 1 stFör städklara moppar 
Rostfri press 
Passar i trånga städförråd

78



Städvagnar tillbehör
S2-Press Rostfri

S2-Press rostfri till Nordex S2-Pressvagn.

62531922 / 1 stRostfri press

Skrivplatta

Skrivplatta med block. Med krokar, för Nordex städvagnar.

62600543 / 1 stAlltid anteckningblock redo 
Lätt att placera på vagnen 
Plats för penna

Svabbpress i plast

Plastpress som passar till svabbvagn 62531652 och Triovagn 62532193.

62600653 / 1 stStabil 
Plastpress 
Lätt

Toolflex Redskapshållare 19 mm rörfäste

Toolflex redskapshållare 20-30 mm med rörfäste 19 mm.

62531961 / 1 stSkafthållare 
Rörfäste
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Städvagnar tillbehör
Toolflex Redskapshållare 22 mm rörfäste

Toolflexhållare redskapshållare 20-30 mm med rörfäste 22 mm.

62531962 / 1 stSkafthållare 
Rörfäste

Toolflex reservdelssats 20-30mm, 5 gummi + 10 Röda
hattar
Toolflex reservdelssats med 5 st gummihållare 20-30 mm och 10 st röda hattar.

62532158 / 1 stReservdelssats 
Packad i plastpåse 
Enkelt att byta

Toolflex Städvagnskrok rörfäste 22 mm

Toolflex städvagnskrok med rörfäste 22 mm för städvagn. Passar till Nordexs samtliga
städvagnar.

62532275o / 1 stAnpassningsbar 
Kraftig krok 
Passar till de flesta vagnar

Toolflex tillbehörssats 3pack

Toolflex tillbehörssats, 3 st gummihållare 20 - 30mm och 6st sprintar.

62532157 / 1 stReservdelssats 
Packad i plastpåse 
Enkelt att byta

80



Städvagnar tillbehör
Tröskelkrypare Ergologic, S2-Systemvagn

Nordex egenutvecklade tröskelkrypare till S2-Systemvagnar och Städvagn Ergologic
som sträcker sig över hela vagnens bredd.

62532275k / 1 stErgonomisk 
Lättrampad 
Stabil

Tvättnät, 45x75 cm med dragkedja

Tvättnät med blixtlås för smutsigt gods. Används tillsammans med tvättsäck. Kan tvättas
i 30-90ºC, 45x75 cm.

62600570 / 1 stNätstruktur 
Blixtlås 
Passar till tvättsäck
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Clara[��uu060-! 
ClaraClean® Go! är högeffektiva rengöringstextilier - torra och färdigpreparerade med 
rengöringstensider. Tillsätt endast vatten och börja städa. Inget är enklare och lättare 
än detta.  

Just  Bo-! 

Ett innovativt och patenterat koncept
• Globalt, unikt och patenterat - färdiga att använda - färdigpreparerade med rengöringslösning
• Torrladdade med snabbverkande ClaraClean-tensider. Inget ytterligare rengöringsmedel behövs
• Extremt hög prestanda
• Exakt och precis dosering
• Obegränsad, bakteriefri förvaring
• Hög säkerhet och skydd
• Ekologiskt fotavtryck. Certifierad klimatneutral produkt under hela dess livscykel
• Mycket enkelt att integrera i existerande system
• Enkel instruktion och introduktion till städpersonalen

Rätt produkt för varje uppgift
• Moppar i storlekarna 28, 40, 60 cm
• Moppar laddade med olika rengöringsmedel
• Dukar i den perfekta storleken 33 x 33 cm
• Dukar laddade med olika rengöringsmedel
• 1000/o vattensplittad PET (fri från Polyamid-micofibrer!)
• Avlägsnar damm, smuts, hår etc.
• Glider fram på golvet ultralätt - för perfekt ergonomi

Användning 
• Aktiveras med endast vatten
• Olika sätt för aktivering:

- med DRIZZ spraymoppsystem
- med ClaraClean Go moppstativset och hink

• Maximal ytprestanda
- med DRIZZ spraymoppsystem upp till 80 kvm ( beroende på smutsighetsgrad)
- med ClaraClean Go moppstativset och hink 20 - 30 kvm

• Avlägsna efter användning ClaraClean Go dukarna från underlägget och
återvinn enkelt

ilOOO/o� 
m 

,tree ot
MICROflBRE 
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Moppar
ClaraClean Go! Blå 28 Engångsmopp Allrent, 50st/p
Engångsmopp med allrent
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean allrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400293 / 1 frpStorlek 31 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Blå 40 Engångsmopp Allrent, 50st/p
Engångsmopp med allrent
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean allrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400290 / 1 frpStorlek 44 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Blå 60 Engångsmopp Allrent, 50st/p
Engångsmopp med allrent
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean allrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400260 / 1 frpStorlek 58 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Grön 28 Engångsmopp Neutral, 50st/p
Engångsmopp utan rengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Ej laddad med rengöringsmedel

64400294 / 1 frpStorlek 31 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring
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Moppar
ClaraClean Go! Grön 40 Engångsmopp Neutral, 50st/p
Engångsmopp utan rengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Ej laddad med rengöringsmedel

64400298 / 1 frpStorlek 44 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Grön 60 Engångsmopp Neutral, 50st/p
Engångsmopp utan rengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Ej laddad med rengöringsmedel

64400268 / 1 frpStorlek 58 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering

ClaraClean Go! Röd 28 Engångsmopp Sanitet, 50st/p
Engångsmopp med sanitetsrengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean sanitetsrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400296 / 1 frpStorlek 31 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Röd 40 Engångsmopp Sanitet, 50st/p
Engångsmopp med sanitetsrengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean sanitetsrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400295 / 1 frpStorlek 44 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

84



Moppar
ClaraClean Go! Röd 60 Engångsmopp Sanitet, 50st/p
Engångsmopp med sanitetsrengöringsmedel
Världsunik och patenterad golvmopp klar att använda. Torrladdad med snabbverkande
ClaraClean sanitetsrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400265 / 1 frpStorlek 58 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad bakteriefri lagring

ClaraClean Go! Soft-Adapter 28, 1st
Underlägg
Lämplig för alla stativ med kardborrefäste.

61610930 / 1 frpExtremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Hög arbetssäkerhet och
arbetsskydd

ClaraClean Go! Soft-Adapter 40, 1st
Underlägg
Lämplig för alla stativ med kardborrefäste.

61610940 / 1 frpExtremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Hög arbetssäkerhet och
arbetsskydd

ClaraClean Go! Soft-Adapter 60, 1st
Underlägg
Lämplig för alla stativ med kardborrefäste.

61610950 / 1 frpExtremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Hög arbetssäkerhet och
arbetsskydd
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Moppar
Dustmop 20x60 cm, 20frp x 50 st
Torrmopp
Dubbelsidig engångsmopp av nonwoven impregnerad med white mineral oil 12%.

62531656 / 1 kartEngångsmopp 
För torrmoppning 
För lätt smutsade golv

Dustmop Mini 20x45 cm, 20frp x 25 st
Torrmopp
Dubbelsidig engångsmopp av nonwoven impregnerad med white mineral oil 12%.

62531657 / 1 kartEngångsmopp 
För torrmoppning 
För lätt smutsade golv

Hygienmopp 20x60 cm 200st/kart
Torrmopp
Statisk engångsmopp.

62531103 / 1 kartFör torrmoppning 
För lätt smutsade golv 
Tar även upp små, hårda
partiklar

Hygienmopp 20x60 cm 5RLR X 100st/rulle
Torrmopp
Statisk engångsmopp. Moppen används till torrmoppning av lätt smutsade hårda golv.
Tack vare sin konstruktion tar den även upp små hårda partiklar såsom sand och
småsten. Hygienmopp 60 cm på rulle ligger packad 5 rullar x 100 st i en plastpåse.

62531655 / 1 säckFör torrmoppning 
För lätt smutsade golv 
Tar även upp små, hårda
partiklar
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Moppar
Hygienmopp READY 12x60cm 200st/Krt
Torrmopp
Hygienmopp READY är klar att användas.

62532282 / 1 kartFör torrmoppning 
För lätt smutsade golv 
Enkelt och snabbt att sätta på
stativet

Hygienmopp READY 12x60cm 5RLR x100st
Torrmopp
Hygienmopp READY är klar att användas.

62532283 / 1 säckFör torrmoppning 
För lätt smutsade golv 
Enkelt och snabbt att sätta på
stativet

Minisvabbgarn  gängat fäste mikrofiber, lila 25 cm

Minisvabbgarn för våtsvabbning av hårda golv, med mikrofiber och gängat fäste.
Utmärkt till hårt smutsade ytor. Passar till Wizzo minisvabbskaft 62531163 och Wizzo
minisvabbhink 62531162.

62532076 / 1 stGängat fäste 
Mikrofiber 
För hårt smutsade golv

Minisvabbgarn gängat fäste, oblekt, 25 cm

Oblekt minisvabbgarn för hårda golv, med gängat fäste. Passar till Wizzo minisvabbskaft
62531163 och Wizzo minisvabbhink 62531162.

62531167 / 1 stGängat fäste 
Oblekt 
Bra uppsugningsförmåga
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Moppar
Minisvabbgarn Wizzo gängat fäste, oblekt, 20 cm

Oblekt minisvabbgarn för hårda golv, med gängat fäste. Passar till Wizzo minisvabbskaft
62531163 och Wizzo minisvabbhink 62531162.

62531166 / 1 stGängat fäste 
Oblekt 
Bra uppsugningsförmåga

Minisvabbgarn Wizzo, med viscosband, gängat fäste

Minisvabbgarn med viscosband. Gängat fäste. För hårda golv. Utmärkt till trägolv
utomhus. Tvättbar upp till 40°. Passar till Wizzo minisvabbskaft 62531163 och Wizzo
minisvabbhink 62531162.

62531829 / 1 stTvättbar 
Gängat fäste 
Utmärkt till trägolv

Nline Allround Micro Clean, 30 cm
Mikrofibermopp
Torr- och fuktmopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts på olika typer av
golv. Fungerar på en mängd olika underlag. Linoleum, plast, lackade trägolv och
stengolv med mera. Det är en utmärkt allroundmopp för skolor, kontor, restauranger,
lager och verkstäder.

62532403 / 1 stFör de flesta underlag 
Unik struktur 
Kan användas torr, fuktig eller
våt

Nline Allround Micro Clean, 45 cm
Mikrofibermopp
Torr och fukt mopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts på olika typer av
golv.

62532404 / 1 stFör de flesta underlag 
Unik struktur 
Kan användas torr, fuktig eller
våt
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Moppar
Nline Allround Micro Clean, 60 cm
Mikrofibermopp
Torr och fukt mopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts på olika typer av
golv.

62532405 / 1 stFör de flesta underlag 
Unik struktur 
Kan användas torr, fuktig eller
våt

Nline Interiörmopp Super 56cm
Interiörmopp
Nline interiörmopp är en högeffektiv interiörmopp för städning på svåråtkomliga ställen
och ytor. Används torr eller fuktig. Hygienkravsgodkänd. Reduktion av mikroorganismer
med 99%.

62532452 / 1 stEffektiv rengöring 
Mikrofiber 
Rengör svåråtkomliga ytor

Nline Micro Power, 30 cm
Mikrofibermopp
Torr-, fukt- och våtmopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt
som allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts. Har en
fantastisk förmåga att ta upp och binda sand och grus för t.ex. entrépartier och
trafikerade korridorer. Det är en utmärkt allroundmopp för skolor, kontor, restauranger,
lager och verkstäder etc.

62532400 / 1 stTar upp sand och grus 
Allroundmopp 
Utmärkt för hårt trafikerade ytor

Nline Micro Power, 45 cm
Mikrofibermopp
Torr-, fukt- och våtmopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt
som allroundmopp för skolor, kontor, köpcentrum etc. Lätt till grov smuts.

62532401 / 1 stTar upp sand och grus 
Allroundmopp 
Utmärkt för hårt trafikerade ytor
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Moppar
Nline Micro Power, 60 cm
Mikrofibermopp
Torr-, fukt- och våtmopp av mikrofiber. Högeffektiv rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt
som allroundmopp för skolor, kontor,köpcentrum etc. Lätt till grov smuts.

62532402 / 1 stTar upp sand och grus 
Allroundmopp 
Utmärkt för hårt trafikerade ytor

Nline Micro Super, 30 cm
Mikrofibermopp
Torr- och fuktmopp. Högeffektiv rengöringsförmåga. Används på alla typer av hårda,
släta golv. Hygienkravsgodkänd. Reduktion av mikroorganismer med >99%.

62532406 / 1 stFör torr- och fuktmoppning 
Extra stark velcro 
För normalt smutsade golv

Nline Micro Super, 45 cm
Mikrofibermopp
Torr- och fuktmopp. Högeffektiv rengöringsförmåga. Används på alla typer av hårda
släta golv. Hygienkravgodkänd.

62532407 / 1 stFör torr- och fuktmoppning 
Extra stark velcro 
För normalt smutsade golv

Nline Micro Super, 60 cm
Mikrofibermopp
Torr- och fuktmopp. Högeffektiv rengöringsförmåga. Används på alla typer av hårda
släta golv. Hygienkravgodkänd.

62532408 / 1 stFör torr- och fuktmoppning 
Extra stark velcro 
För normalt smutsade golv
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Moppar
Nline Pocket Mopp Mikro, 50 cm
Fickmopp
Pocket Mopp Mikro är en torr-, fukt- och våtmopp som är utmärkt för hårt trafikerade
områden såsom trapphus, entreér, skolor, daghem och industrin.

62532455 / 1 stMikrofiber 
Slitstark 
Bra uppsugningsförmåga

Nline Polishmopp, 60cm
Specialanpassad mopp för polishläggning
Specialanpassad mopp för polishläggning.

62532456 / 1 stFör polishläggning 
Låg friktion

Onetime Disposable Mop, 40 cm 20p
För torr- och fuktstädning
Högeffektiv engångsmopp. Det unika struktur- och kanalsystemet gör att moppen har en
låg friktion för bästa ergonomi, och ger ett optimalt rengöringsresultat. Moppens unika
struktur tar effektivt bort smuts och damm från ytan. Mellanplatta behöver inte användas
- fäst moppen direkt på moppstativet, Används torr eller fuktig på de flesta släta
underlag.

62532461 / 1 frpAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring

Onetime Disposable Mop, 60 cm 20p
För torr- och fuktstädning
Högeffektiv engångsmopp. Det unika struktur- och kanalsystemet gör att moppen har en
låg friktion för bästa ergonomi, och ger ett optimalt rengöringsresultat. Moppens unika
struktur tar effektivt bort smuts och damm från ytan. Mellanplatta behöver inte användas
- fäst moppen direkt på moppstativet, Används torr eller fuktig på de flesta släta
underlag.

62532462 / 1 frpAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring
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Moppar
Proffer Micro, 30 cm
Mikrofibermopp
Mikrofibermopp som kan användas torr, fuktig eller våt. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, restauranger, lager och verkstäder etc.

62532409 / 1 stTorr-, fukt- och våtmopp 
Bra smutsupptagning 
För hårt trafikerade områden

Proffer Micro, 45 cm
Mikrofibermopp
Mikrofibermopp som kan användas torr, fuktig eller våt. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, restauranger, lager och verkstäder etc.

62532410 / 1 stTorr-, fukt- och våtmopp 
Bra smutsupptagning 
För hårt trafikerade områden

Proffer Micro, 60 cm
Mikrofibermopp
Mikrofibermopp som kan användas torr, fuktig eller våt. Fungerar utmärkt som
allroundmopp för skolor, kontor, restauranger, lager och verkstäder etc.

62532411 / 1 stTorr-, fukt- och våtmopp 
Bra smutsupptagning 
För hårt trafikerade områden

S-Mopp Allround Elegant 30 cm, 1 st
Mikrofibermopp
S-Mopp Allround är en mikrofibermopp som lämpar sig för de flesta underlag och kan
användas både torr, fuktig och våt vilket gör den till en utmärkt allroundmopp. Moppen är
miljömärkt med Svanen licensnr: 383011. Moppens baksida är Double Pro Velcro som
är en velcro av hög kvalitet.

62532142 /Unik struktur 
För de flesta underlag 
Kan användas torr, fuktig eller
våt
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Moppar
S-Mopp Allround Elegant 40 cm, 1 st
Mikrofibermopp
S-Mopp Allround är en mikrofibermopp som lämpar sig för de flesta underlag och kan
användas både torr, fuktig och våt vilket gör den till en utmärkt allroundmopp. Moppen är
miljömärkt med Svanen licensnr: 383011. Moppens baksida är Double Pro Velcro som
är en velcro av hög kvalitet.

62532143 /Unik struktur 
För de flesta underlag 
Kan användas torr, fuktig eller
våt

S2 FlightMop Fukt & Våt, 25 cm
Mikrofibermopp
S2 FlightMop är en mikrofibermopp för moppning av lätt till hårt smutsade golv som
lämpar sig för de flesta hårda underlag. Med sin unika 3-fältsteknik ger den maximal
smutsupptagning i kombination med minimal friktion.

62532236 / 1 stFukt- eller våttorkning 
Mikrofiber 
Effektiv rengöring

S2 FlightMop Fukt & Våt, 40 cm
Mikrofibermopp
S2 FlightMop är en mikrofibermopp för moppning av lätt till hårt smutsade golv som
lämpar sig för de flesta hårda underlag.

62532237 / 1 stFukt- eller våttorkning 
Mikrofiber 
Effektiv rengöring

S2 FlightMop Fukt & Våt, 60 cm
Mikrofibermopp
S2 FlightMop är en mikrofibermopp för moppning av lätt till hårt smutsade golv som
lämpar sig för de flesta hårda underlag.

62532238 / 1 stFukt- eller våttorkning 
Mikrofiber 
Effektiv rengöring
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Moppar
S2 FlightMop Torr & Fukt, 40 cm
Mikrofibermopp
S2 FlightMop är en mikrofibermopp för moppning av normalt smutsade golv som lämpar
sig för de flesta hårda underlag.

62532239 / 1 stTorr- och fuktstädning 
Mikrofiber 
Effektiv rengöring

S2 FlightMop Torr & Fukt, 60 cm

S2 FlightMop är en mikrofibermopp för moppning av normalt smutsade golv som lämpar
sig för de flesta hårda underlag.

62532240 / 1 stTorr- och fuktstädning 
Mikrofiber 
Effektiv rengöring

Svabbgarn, bomull 250 g, med band

Svabbgarn av bomull 250g med band. För våtsvabbning av hårt smutsade golv.
Tvättbart upp till max 40°. Tvättnät rekommenderas.

62531165 / 1 stFör våtstädning 
Hög kvalitet 
Med band

Wizzo Mopp-Set

Wizzo Moppstativ 40 cm är tillverkat av tålig plast och har en unik snabbkoppling.

62532255 / 1 stMikrofiber 
Effektiv städning 
Komplett set med skaft, mopp
och stativ
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Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • • • • • •
Normal • • • • • • •
Hård • • • • • • •

NLINE MICRO 
POWER

TORR, FUKT & VÅT

Bredd Art. nr
30 cm 62532400
45 cm 62532401
60 cm 62532402

Fördelar:
Högeffektiv rengöringsförmåga
Utmärkt som allroundmopp
Rengör effektivt även utan kemikalier

NLINE ALLROUND
MICRO CLEAN

FUKT & VÅT

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • • • • •
Normal • • • • •
Hård •

Bredd Art. nr
30 cm 62532403
40 cm 62532404
60 cm 62532405

Fördelar:
Svanenmärkt - Mindre miljöbelastning
Mikrofiber - Mejslar bort smuts
Polyproylenfiber - Minskar friktionen, milt skrubbande

Moppguide

NILINE MICRO 
SUPER

TORR & FUKT

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • • • •
Normal • • • •
Hård •

Bredd Art. nr
30 cm 62532406
40 cm 62532407
60 cm 62532408

Fördelar:
Högeffektiv rengöringsförmåga
Hygienkravsgodkänd
Reduktion av mikroorganismer med >99% 

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • • • •
Normal • • • •
Hård

S2 FLIGHTMOP 
TORR & FUKT

Bredd Art. nr
40 cm 62532239
60 cm 62532240

Fördelar:
Svanenmärkt - Mindre miljöbelastning
Trefältsteknik- Max rengöringseffekt
Polyester och Polyaminfiber - Tar hand om
grövre smuts
Färgkodade - Lätt att öronmärka
Färgkodad baksida - Lätt att sortera
Alla moppar med Batch nr - Lätt att identifiera
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S2 FLIGHTMOP 
FUKT & VÅT

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • •
Normal • • • • •
Hård • • • • • • •

Bredd Art. nr
30 cm 62532236
40 cm 62532237
60 cm 62532238

Fördelar:
Bambufiber - Suger upp vätska 3 ggr mer än bomull
Mikrofiber - Mejslar bort smuts
Polyproylenfiber - Minskar friktionen, milt skrubbande
Polyester och Polyaminfiber- Tar hand om grövre smuts
Färgkodade - Lätt att öronmärka
Färgkodad baksida - Lätt att sortera
Alla moppar med Batch nr - Lätt att identifiera

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • •
Normal • • • • •
Hård • • • • •

NLINE 
POCKETMOPP

MIKRO
FUKT & VÅT

Bredd Art. nr
50 cm 62532455 

Fördelar:
Mikrofiber - mejslar bort smuts
Alla moppar med Batchnr - Lätt att identifiera
Mycket hög kvalitet

PROFFER MICRO
TORR, FUKT & VÅT

Smuts Sjukvård Skola Butik Trappa Entré Toalett Kontor

Lätt • • • • • • •
Normal • • • • • • •
Hård • • • • • •Bredd Art. nr

30 cm 62532409
40 cm 62532410
60 cm 62532411

Fördelar:
Svanenmärkt - Mindre miljöbelastning
Mikrofiber - mejslar bort smuts
Färgkodad - Lätt att öronmärka

Moppguide
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Moppstativ
Kardborreband 5m/Rulle

Kardborreband löpmeter 5 m/rulle med klister.

62531465 / 1 stKardborre  
Med klister

Kombistativ, 60 cm

Kombistativ 60 cm som passar till de flesta engångsmoppar. Med sina kardborreband
passar det även till alla kardborremoppar.

62531469 / 1 stFör engångsmoppar 
Skumgummidyna 
Klassiskt fjäderfäste

Moppstativ Pocket mop 50cm

Moppstativ till pocketmopp 50 cm

62532065 / 1 stRobust 
Skruvfäste

Nline Interiörstativ

Nline Interiörmoppstativ är ett ergonomiskt skaft som har ett handtag med bra grepp.

62532453 / 1 stLedat 
Böjbart 
Kan fästas på skaft
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Moppstativ
Nline Moppstativ 25 cm

Nline moppstativ med unikt stöt- och ljuddämpande ändskydd. Moppstativet är utrustat
med en snabbkoppling för att underlätta byte av moppstativ. Utbytbar kardborre.

62532420 / 1 stLjuddämpande ändskydd 
Lätt 
Snabbkoppling

Nline Moppstativ 40 cm

Nline moppstativ med unikt stöt- och ljuddämpande ändskydd. Moppstativet är utrustat
med en snabbkoppling för att underlätta byte av moppstativ. Utbytbar kardborre.

62532421 / 1 stLjuddämpande ändskydd 
Lätt 
Snabbkoppling

Nline Moppstativ 55 cm

Nline moppstativ med unikt stöt- och ljuddämpande ändskydd. Moppstativet är utrustat
med en snabbkoppling för att underlätta byte av moppstativ. Utbytbar kardborre.

62532422 / 1 stLjuddämpande ändskydd 
Lätt 
Snabbkoppling

Proffer Moppstativ 25 cm

Proffer moppstativ i aluminium. Med kardborrefästning. Passar till Nordexs samtliga
aluminiumskaft med hålbild.

62532426 / 1 stUtbytbar kardborre 
Aluminium 
Lätt
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Moppstativ
Proffer Moppstativ 40 cm

Proffer moppstativ i aluminium. Med kardborrefästning. Passar till Nordexs samtliga
aluminiumskaft med hålbild.

62532427 / 1 stUtbytbar kardborre 
Aluminium 
Lätt

Proffer Moppstativ 60 cm

Proffer moppstativ i aluminium. Med kardborrefästning. Passar till Nordexs samtliga
aluminiumskaft med hålbild.

62532428 / 1 stUtbytbar kardborre 
Aluminium 
Lätt

S-Stativ reservdelssats till (2 st kardborreband, 2 st
kantlister), 40 cm
Reservdelssats till S-Stativ. 2 st kardborreband och 2 st kantlister.

62531643 / 1 stRefill 
Kardborre med kantlister

S-Stativ reservdelssats till (2 st kardborreband, 2 st
kantlister), 60 cm
Reservdelssats till S-Stativ. 2 st kardborreband och 2 st kantlister.

62531644 / 1 stRefill 
Karborre med kantlister
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Moppstativ
Skumgummidyna för stativ, 60 cm

Tillbehör till moppstativ. Skumundersida för 55-60 cm stativ.

62531474 / 1 stPassar kombimoppstativ 
Skumgummidyna

Snabbkoppling Till Moppstativ, Proffer

Passar till Proffer moppstativ 25, 40, 55 cm.

62532449 / 1 frpSnabbkoppling Proffer

Snabbkoppling, Till Moppstativ, Nline

Passar till Nline moppstativ 25, 40, 55 cm.

62532447 / 1 frpSnabbkoppling Nline

Svabbgarnshållare, plast

Svabbgarnshållare av plast med skruvfäste, passar till de flesta skaft.

62531137 / 1 stPassar till de flesta skaft 
Tålig plast 
Skruvfäste
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Moppstativ
Velcro Strips/Par, 25 cm, Nline/Proffer

2 st Kardborreband. Passar till Nline och Proffer moppstativ.

62532444 / 1 frpRefill kardborreband

Velcro Strips/Par, 40cm, Nline/Proffer

62532445 / 1 frpRefill kardborreband

Velcro Strips/Par, 55cm, Nline/Proffer

62532446 / 1 frpRefill kardborreband

Ändclips/Par Till Moppstativ, Proffer

2 st Ändclips till Proffer moppstativ.

62532448 / 1 frpÄndclips
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Moppstativ
Ändclips/Par, Till Moppstativ, Nline

2 st ändclips till Nline moppstativ. Med gummilist för ljuddämpning.

62532443 / 1 frpLjuddämpande 
Gummibeklätt kantskydd
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Skaft
Adapter gängad för minisvabbar

Gängad adapter i plast till minisvabbar. Passar de flesta skaft på marknaden med hålbild
för snabbkoppling.

62531482 / 1 stPassar de flesta skaft 
För minisvabb 
Gängad

Borsthylsa, med gänga för borstar

Borsthylsa med gänga. Passar de flesta skaft på marknaden med hålbild för
snabbkoppling, samt borstar med gänga.

62531477 / 1 stPassar de flesta skaft 
Passar borstar med gänga

ClaraClean Go! 28, DRiZZ easy Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 28, torrladdad engångsmopp.

64400316 / 1 frpStorlek 28 x 10 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering

ClaraClean Go! 28, DRiZZ Profi Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 28, torrladdad engångsmopp.

64400304 / 1 frpStorlek 28 x 10 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering
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Skaft
ClaraClean Go! 40, DRiZZ easy Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 40, torrladdad engångsmopp.

64400309 / 1 frpStorlek 44 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering

ClaraClean Go! 40, DRiZZ Profi Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 40, torrladdad engångsmopp.

64400305 / 1 frpStorlek 44 x 12 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering

ClaraClean Go! 60, DRiZZ easy Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 60, torrladdad engångsmopp.

64400317 / 1 frpStorlek 58 x 10 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering

ClaraClean Go! 60, DRiZZ Profi Spraymoppset
Spraymopp
Världsunik och patenterad spraymoppsystem klar att använda tillsammans med
ClaraClean Go! 60, torrladdad engångsmopp.

64400306 / 1 frpStorlek 58 x 10 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering
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Skaft
Golvskrapa Aluminiumskaft, 135 cm

Golvskrapa med skaft, 135 cm. Stålblad med 10 cm bredd som skyddas bakom plast
när det inte används. Refill Blad Super 10 cm, 10p 62531240.

62532342 / 1 stLångt skaft 
Stålblad 
Skydd för bladet

Greppförstorare, Greppi, 2-pack

Greppförstorare Greppi 2-pack. Ett skönt, ergonomiskt grepp som passar till skaft med
diameter runt 2,4 cm.

62531536 / 1 frpSkönt grepp 
Ergonomiskt 
Passar de flesta skaft

Grip n Grab skräpplockare, 81 cm

Med Grip n Grab skräpplockare plockar du enkelt upp mindre skräp och små föremål
utan att behöva böja på ryggen.

62532343 / 1 stSkräpplockare 
Ergonomiskt handtag

Mattlyftarkrok

En praktisk krok för att ta bort tunga mattor i entreér i fastigheter.

62532061 / 1 stBra hjälpmedel 
Enkel och smidig 
Enkelt grepp
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Skaft
Nline Skaft Teleskop Interiör, 62-105 cm

Nline Teleskopskaft Interiör är ett ergonomiskt skaft som har ett handtag med bra grepp.

62532419 / 1 stBra grepp 
Ställbart 
Ergonomiskt

Nline Teleskopskaft, 100-180 cm

Nline Teleskopskaft är ett ergonomiskt skaft som har ett bra grepp handtag.

62532418 / 1 stBra grepp 
Ställbart 
Ergonomiskt

S2-Skaft Blå, 29 mm, 110-170 cm

Ergonomiskt utformat teleskopskaft på 110-170 cm, gummerat handtag för ett skönare
och bättre grepp. Önskad längd på skaftet ställer du enkelt in med en knapptryckning.
Utökad hålbild för att passa till de flesta förekommande moppstativen på marknaden. En
investering för bättre ergonomi och ekonomi.

62532002 / 1 stErgonomiskt grepp 
Användarvänligt 
Enhandsreglage

S2-Skaft Rosa, 29 mm 110-170 cm

Ergonomiskt utformat teleskopskaft på 110-170 cm, gummerat handtag för ett skönare
och bättre grepp.

62532102 / 1 stErgonomiskt 
Enhandsreglage 
Upphängningsfunktion
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Skaft
Skaft aluminium 130 cm till golvraka

Skaft av aluminium med gänga, 130 cm, till golvraka med gänga.

62531878 / 1 stLätt och smidigt 
Gängat 
Passar till golvrakor med gänga

Skaft aluminium med plasthölje, gängat 140 cm

Aluminiumskaft till golvsopborstar med gänga. Plastöverdrag. 140 cm.

62531565 / 1 stBorstgänga 
Plastöverdrag 
Upphängningshål

Skaft Proffer Alu Gängat 150 cm

Skaft Proffer aluminium med gänga för sopborstar och levanger i plast. 150 cm.

62532425 / 1 stBra grepp 
Aluminium 
Gängat

Skaft Proffer Aluminium 150 cm

Skaft Proffer aluminium. 150 cm. Hålbild som passar de flesta moppstativ och
borsthylsor på marknaden.

62532424 / 1 stAluminium 
Lätt 
Bra grepp
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Skaft
Skaft Proffer Teleskop 100-180 cm

Skaft Proffer Teleskop är ställbart mellan 100-180 cm för en ergonomisk arbetsställning.
Önskad längd regleras enkelt med ett handgrepp. Hålbild som passar de flesta
moppstativ.

62532423 / 1 stStällbart 
Aluminium 
Lätt

Skaft, med borsthållare, 150 cm

Aluminiumskaft med klo. Borsthållare till golvsopborstar utan gänga. 150 cm.

62531501 / 1 stKlohållare 
Aluminium 
Passar borstar med trärygg

Träskaft trävitt gängat, 150 cm

Gängat träskaft 150 x 2,4 cm som passar till borstrygg med gänga.

62531382 / 1 stTrä 
Gängat

Träskaft trävitt, 150 cm

Träskaft för sopborstar med trärygg utan gänga och golvrakor med skruvklämma. 150 x
2,4 cm.

62531356 / 1 stTrä 
Konad topp 
Hål för upphängning
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Skaft
Wizzo Minisvabbskaft , 140 cm, gängat

Skaft av aluminium, 140 cm, med plastad överdel och gängat fäste. Handtag med
upphängningshål.

62531163 / 1 stPlastad överdel 
Gängat fäste 
Upphängningshål
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Dukar
Alltorkduk blå, 380x400 mm, 50-p

Städduk av nonwovenmaterial med hög uppsugningsförmåga. 380x400 mm, 50-pack.

62531095 / 1 frpNonwoven 
Slät 
Bra uppsugningsförmåga

Alltorkduk gul, 380x400 mm, 50-p

Städduk av nonwovenmaterial med hög uppsugningsförmåga. 380x400 mm, 50-pack.

62531096 / 1 frpBra uppsugningsförmåga 
Slät 
Nonwoven

Alltorkduk rosa, 380x400 mm, 50-p

Städduk av nonwovenmaterial med hög uppsugningsförmåga. 380x400 mm, 50-pack.

62531094 / 1 frpNonwoven 
Slät 
Bra uppsugningsförmåga

Alltorkduk vit, 380x400 mm, 50-p

Städduk av nonwovenmaterial med hög uppsugningsförmåga. 380x400 mm, 50-pack.

62531097 / 1 frpBra uppsugningsförmåga 
Slät 
Nonwoven
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Dukar
ClaraClean Go! SX100 Blå, Engångsduk Allrent, 50st/p
Engångsduk laddad med allrent
Världsunik och patenterad rengöringsduk klar att använda. Torrladdad med
snabbverkande ClaraClean allrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel behövs.

64400310 / 1 frpStorlek 33 x 33 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad lagring

ClaraClean Go! SX110 Röd, Engångsduk Sanitet, 50st/p
Engångsduk laddad med sanitetsrengöringsmedel
Världsunik och patenterad rengöringsduk klar att använda. Torrladdad med
snabbverkande ClaraClean sanitetsrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel
behövs.

64400311 / 1 frpStorlek 33 x 33 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad lagring

ClaraClean Go! SX120 Grön, Engångsduk Neutral, 50st/p
Engångsduk  för avtorkning
Världsunik och patenterad rengöringsduk klar att använda. Inte laddad med
rengöringsmedel.

64400312 / 1 frpStorlek 33 x 33 cm 
Extremt hög prestanda 
Obegränsad lagring

ClaraClean Go! SX130 Gul, Engångsduk Sanitet, 50st/p
Engångsduk laddad med sanitetsrengöringsmedel
Världsunik och patenterad rengöringsduk klar att använda. Torrladdad med
snabbverkande ClaraClean sanitetsrengöringsmedel. Inget annat rengöringsmedel
behövs.

64400313 / 1 frpStorlek 33 x 33 cm 
Extremt hög prestanda 
Exakt dosering 
Obegränsad lagring
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Dukar
Dammduk, 450x450 mm, 25st/fp

Tradionell dammduk av bomull. Används torr. 450x450 mm, 25st/fp.

62531668 / 1 frpKlassisk dammduk 
Bra dammupptagning 
Repar ej

Disk/torkduk Nonwoven, 335x600mm, blå 25st/fp

Disk- och torkduk med hög uppsugningsförmåga. Nonwovenmaterial, 335x600 mm, 25
st/fp.

62531665 / 1 frpEnkel att använda 
Hygienisk 
Bra uppsugningsförmåga

Nline Glasduk Super, 45x45 cm Blå
Mikrofiberduk
Nline Glasduk 45x45 cm. Mikrofiberduk speciellt framtagen för rengöring av glasytor och
speglar. Avlägsnar fett och smuts effektivt.

62532416 / 1 stMikrofiber 
Effektiv 
För glasytor och speglar

Nline Mikrofiberduk Super Blå, 35x35 cm
Mikrofiberduk
Nline Mikrofiberduk Super 35x35 cm. Högeffektiv duk av mikrofiber som kan användas
både fuktig och torr på de flesta underlag med höga hygienkrav. Hygienkravsgodkänd.
Reduktion av mikroorganismer med 99%.

62532412 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Hygienkravsgodkänd
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Dukar
Nline Mikrofiberduk Super Röd, 35x35 cm
Mikrofiberduk
Nline Mikrofiberduk Super 35x35 cm. Högeffektiv duk av mikrofiber som kan användas
både fuktig och torr. Hygienkravsgodkänd. Reduktion av mikroorganismer med >99%.

62532413 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Hygienkravsgodkänd

Onetime microcloth 25x25cm Blå 25p
Mikrofiberduk
Onetime microcloth 25x25 cm.

62532460 / 1 frpEngångsdukar 
Används torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring

Onetime microcloth 25x25cm Röd 25p
Mikrofiberduk
Onetime microcloth 25x25 cm.

62532459 / 1 frpEngångsdukar 
Används torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring

Proffer Glasduk, 35x35 cm, Grön
Mikrofiberduk
Proffer Glasduk 35x35 cm. Mikrofiberduk speciellt framtagen för rengöring av glasytor
och speglar. Rengör effektivt även utan kemikalier.

62532417 / 1 stMikrofiber 
Effektiv 
För glasytor och speglar
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Dukar
Proffer Mikrofiberduk Blå, 32x32 cm
Mikrofiberduk
Proffer Mikrofiberduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig
och torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även
utan kemikalier.

62532414 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Mikrofiber

Proffer Mikrofiberduk Grön, 32x32 cm
Mikrofiberduk
Proffer Microduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och
torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även utan
kemikalier.

62532458 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Mikrofiber

Proffer Mikrofiberduk Gul, 32x32 cm
Mikrofiberduk
Proffer Microduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig och
torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även utan
kemikalier.

62532457 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Mikrofiber

Proffer Mikrofiberduk Röd, 32x32 cm
Mikrofiberduk
Proffer Mikrofiberduk 32x32 cm. Städduk av mikrofiber som kan användas både fuktig
och torr på de flesta underlag. Avlägsnar fett och smuts effektivt. Rengör effektivt även
utan kemikalier.

62532415 / 1 stAnvänds torr eller fuktig 
Högeffektiv rengöring 
Mikrofiber
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Dukar
Skurduk Nonwoven, 500x600 mm, 20st/fp

Skurduk i nonwovenmaterial. Används till våttorkning av golv och andra ytor. Bra
uppsugningsförmåga, 500x600 mm, 20 st/fp.

62531666 / 1 frpBra uppsugningsförmåga 
Kraftig Nonwoven 
Klassisk, slät skurduk

Skurduk våffelmönstrad, 500x600 mm, 20st/fp

Skurduk av bomull, våffelmönstrad. Används till våttorkning av golv och andra ytor. Bra
uppsugningsförmåga. 500x600 mm, 20st/fp.

62531667 / 1 frpKlassisk skurduk 
Bra uppsugningsförmåga 
Rejäl storlek

Wettex Soft, 10-pack

Wettex Soft & Fresh 10-pack med bra uppsugningsförmåga. Tvättbar till 95 grader.

62532053 / 1 stTvättbar till 95 grader 
Tunn och smidig 
Bra uppsugningsförmåga

Wizzo Svampduk Medium blå 210x170 mm, 10-p

En städduk för disk och allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller
lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C. Blå, 10-pack.

62531192 / 1 frp100% naturmaterial 
Luddar ej 
Biologiskt nedbrytbar och
komposterbar
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Dukar
Wizzo Svampduk Medium gul 210x170 mm, 10-p

En städduk för disk och allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller
lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C. Gul, 10-pack.

62531195 / 1 frp100% naturmaterial 
Luddar ej 
Biologiskt nedbrytbar och
komposterbar

Wizzo Svampduk Medium röd 210x170 mm, 10-p

En städduk för disk och allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller
lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C. Röd, 10-pack.

62531193 / 1 frp100% naturmaterial 
Luddar ej 
Biologiskt nedbrytbar och
komposterbar

Wizzo Svampduk Medium sort 210x170 mm, 4-p

En städduk för disk och allmän rengöring. Torkar torrt i ett svep utan att ludda eller
lämna ränder. Biologiskt nedbrytbar. Tvättbar upp till 95°C. Sorterade färger, 4-pack.

62531196 / 1 frp100% naturmaterial 
Luddar ej 
Biologiskt nedbrytbar och
komposterbar
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Borstar
Bänkborste ljus tagelblandning, plast, 33 cm

Bänkborste, ljus tagelblandning i plast 33 cm.

62531329 / 1 stBra grepp 
För lättare handsopning 
Tagelblandning

Bänkborste svart tagelblandning, plast, 29 cm

Bänkborste svart tagelblandning i plast. 29 cm.

62531365 / 1 stBra grepp 
För lättare handsopning 
Tagelblandning

Damm och möbelborste

Damm- och möbelborste. Borst i nylon och tagelblandning. För dammning och sopning
av möbler. En mjuk sida och en hårdare. 30 cm.

62531308 / 1 stBra grepp 
Hål för upphängning 
Nylon/tagelblandning

Dammvippa

Dammvippa av tunna polyestertrådar av hög kvalitet. För rengöring, skaka eller skölj
med tvål och vatten. Lufttorkas. 65 cm.

62531535 / 1 stHög smutsupptagning 
Polyestermaterial 
Hål för upphängning
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Borstar
Dammvippa EASY med förlängningsbart skaft 125-170 cm

Dammvippa EASY med förlängningsbart skaft, 125-170 cm. Refill dammvippa
62532063.

62532062 / 1 stFörlängningsbart skaft 
Kan användas kort 
Kommer åt på höga höjder

Dammvippa Easy Refill till förlängningsbart skaft

62532063 / 1 stRefill 
Kan användas utan skaft 
Kommer åt på höga höjder

Diskborste Bra grepp, skrapvingar, sorterade färger

Diskborste med bra ergonomiskt grepp. Borsten har ordentliga skrapvingar. Borsten är
av nylon och har upphängningshål. Sort färger.

62531339 / 1 stBra ergonomiskt grepp 
Ordentliga skrapvingar 
Nylonborst

Diskborste Med Skrapkant Blå

Diskborste med skrapkant av hög kvalitet. Diskborsten är autoklaverbar. 25 cm.

62532438 / 1 stSkrapkant 
Ergonomiskt grepp 
Autoklaverbar 124°C
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Borstar
Diskborste Med Skrapkant Röd

Diskborste med skrapkant av hög kvalitet. Diskborsten är autoklaverbar. 25 cm.

62532436 / 1 stSkrapkant 
Ergonomiskt grepp 
Autoklaverbar 124°C

Diskborste Med Skrapkant Vit

Diskborste med skrapkant av hög kvalitet. Diskborsten är autoklaverbar. 25 cm.

62532437 / 1 stSkrapkant 
Ergonomiskt grepp 
Autoklaverbar 124°C

Flaskborste, 30 mm

För rengöring av flaskor. Borstmaterial av nylon 6,6.

62531750 / 1 stPlasthandtag 
Hål för upphängning 
Böjbar

Flaskborste, 50 mm

För rengöring av flaskor. Borstmaterial av nylon 6,6.

62531751 / 1 stPlasthandtag 
Hål för upphängning 
Böjbar
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Tagelblandning
För sopning av släta och torra golv
Med en blandning av tagel och ett  
syntetmaterial blir borsten lite styv och tar på 
så sätt bort även grövre smuts.

Tagelblandning
För sopning av släta och fuktiga 
golv
Med plastrygg och en blandning av tagel och 
syntetmaterial blir borsten även  
användbar vid sopning av fuktiga golv.

Kokos/tagelblandning 
För sopning av grövre och torra 
golv
Med kokos i kärnan och en tagelblandning som 
krans blir borsten lämplig för grövre ytor såsom 
garagegolv och inom industrin.

Kokos/tagelblandning
För sopning av grövre och fuktiga golv
Med kokos i kärnan och en tagelblandning som 
krans blir borsten lämplig för grövre ytor såsom 
garagegolv och inom industrin.

Piassavakvastar
Klassisk kvast för grova golv
Den klassiska kvasten för praktiskt  
taget alla grövre underlag.  
Fungerar lika bra både som sopkvast och 
skurkvast på t ex trädäck och  
uteplatser av betongsten.

Polypropylenkvast
För sopning av grövre ytor  
med grov smuts
En slitstark kvast för betonggolv, garagein-
farter och andra ytor med grov smuts.

Levanger trärygg vit fiber
För skurning av släta ytor
Vit fiber är mjuk och lämpar sig bäst vid 
skurning av underlag såsom oljade trägolv, 
linoleum mm.  
Även lämplig vid skurning av  
altangolv och trädäck.

Levanger plastrygg vit 
fiber
För skurning av släta ytor
Vit fiber är mjuk och lämpar sig bäst vid 
skurning av underlag såsom oljade trägolv, 
linoleum mm.  
Även lämplig vid skurning av  
altangolv och trädäck.

Levanger trärygg union
För skurning av grövre ytor
Skurning med unionblandning passar bäst 
på tåliga ytor med hårt sittande smuts. 
T ex betonggolv, stentrappor och gamla 
klassiska ”skurgolv” av obehandlad furu.

Levanger plastrygg union
För skurning av grövre ytor
Skurning med unionblandning passar bäst 
på tåliga ytor med hårt sittande smuts. T 
ex betonggolv, stentrappor och gamla klas-
siska ”skurgolv” av obehandlad furu.  

Borstguide
Välj rätt borste till rätt städområde
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Borstar
Golvsopborste plastrygg kokos/tagelblandning, 40 cm

Golvsopborste med plastrygg och gängat fäste. Kokos/tagelblandning. För sopning av
släta och torra golv.

62531318 / 1 stPlastrygg med gänga 
Kokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning

Golvsopborste plastrygg kokos/tagelblandning, 50 cm

Golvsopborste med plastrygg och gängat fäste. Kokos/Tagelblandning. För sopning av
släta och torra golv.

62531319 / 1 stKokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning 
Plastrygg med gänga

Golvsopborste plastrygg tagelblandning, 30 cm

Golvsopborste med plastrygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta
och torra golv.

62531738 / 1 stPlastrygg med gänga 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv

Golvsopborste plastrygg tagelblandning, 40 cm

Golvsopborste med plastrygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta
och torra golv.

62531316 / 1 stPlastrygg med gänga 
För sopning av torra och släta
golv 
Tagelblandning
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Borstar
Golvsopborste plastrygg tagelblandning, 50 cm

Golvsopborste med plastrygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta
och torra golv.

62531317 / 1 stPlastrygg med gänga 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv

Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning gängad, 40
cm
Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Kokos/Tagelblandning. För sopning av
släta och torra golv. Passar till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

62531375 / 1 stGängat  
Träryggfäste 
Passar till träskaft med gänga

Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning gängad, 50
cm
Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Kokos/Tagelblandning. För sopning av
släta och torra golv. Passar till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

62531376 / 1 stGängat fäste 
Passar till till träskaft med gänga

Trärygg

Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning, 40 cm

Golvsopborste med trärygg.

62531320 / 1 stTrärygg 
Kokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning
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Borstar
Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning, 50 cm

Golvsopborste med trärygg.

62531321 / 1 stTrärygg 
Kokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning

Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning, 60 cm

Golvsopborste med trärygg.

62531322 / 1 stTrärygg 
Kokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning

Golvsopborste trärygg kokos/tagelblandning, 70 cm

Golvsopborste med trärygg.

62531323 / 1 stTrärygg 
Kokos- och tagelblandning 
För våt- och grovsopning

Golvsopborste trärygg tagelblandning gängad, 40 cm

Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta och
torra golv. Passar till träskaft med gänga.

62531373 / 1 stGängat fäste 
Trärygg 
Passar till träskaft med gänga
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Borstar
Golvsopborste trärygg tagelblandning gängad, 50 cm

Golvsopborste med trärygg och gängat fäste. Tagelblandning. För sopning av släta och
torra golv. Passar till träskaft med gänga.

62531374 / 1 stGängat fäste 
Passar till till träskaft med gänga

Trärygg

Golvsopborste trärygg tagelblandning, 40 cm

Golvsopborste med trärygg. Tagelblandning. För sopning av släta och torra golv. Passar
till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

62531330 / 1 stTrärygg 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv

Golvsopborste trärygg tagelblandning, 50 cm

Golvsopborste med trärygg. Tagelblandning. För sopning av släta och torra golv. Passar
till träskaft och aluminiumskaft med klo borsthållare.

62531331 / 1 stTrärygg 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv

Golvsopborste trärygg tagelblandning, 60 cm

Golvsopborste med trärygg. Tagelblandning. För sopning av släta och torra golv. Passar
till träskaft och aluminiumskaft med klo borsthållare.

62531372 / 1 stTrärygg 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv
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Borstar
Golvsopborste trärygg tagelblandning, 70 cm

Golvsopborste med trärygg. Tagelblandning. För sopning av släta och torra golv. Passar
till träskaft och aluminiumskaft med klo borsthållare.

62531332 / 1 stTrärygg 
Tagelblandning 
För sopning av torra och släta
golv

Handdammborste, plasthandtag, cocos, 41 cm

Handdammborste, brun, plasthandtag, cocos, 41 cm. Används till att sopa rent från
grövre smuts.

62531314 / 1 stBra grepp 
För grövre handsopning 
Cocosfiber

Handledsstöd, röd

Handledsstöd för sopborste. Passar till Sopborste 62531336.

62531304 / 1 stErgonomiskt tillbehör 
Lätt att applicera 
Låg vikt

Handsopborste, svart tagelblandning, plast, 35 cm

Handsopborste svart tagelblandning plast. 35 cm.

62531395 / 1 stBra grepp 
För lättare handsopning 
Tagelblandning
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Borstar
Handsopskyffel, röd, plåt, 24 cm

Handsopskyffel i plåt med gummikant. 24 cm.

62531307 / 1 stGummikant 
Lackad plåt 
Hängare för krok

Kardborreborste

Borste för rengöring av kardborreskenor. Med denna borste rengör man enkelt
kardborren på  moppstativen så att kardborren håller sitt fäste på moppen längre.

62531835 / 1 stEnkel rengöring 
Bättre fäste 
Förlänger kardborrens funktion

Levang mex.fiber 4-rad, trä, 31 cm

Levang med trärygg. Mexfiber. Mjuk borste. Används till att göra rent på hårt smutsade
golv och andra hårda ytor. Tex. oljade trägolv, altan och trädäck. Fungerar även som
mattborste vid mattvätt.

62531394 / 1 stMexfibrer 
För lättare rengöring 
Passar skaft med borstgänga

Levang mex.fiber trä, 22 cm

Levang med trärygg.

62531392 / 1 stMexfiber 
Hål för träskaft 
För hårt/lätt smutsade golv
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Borstar
Levang mex.fiber, plast, 30 cm

Levang med plastrygg. Mex. fiber. Mjuk borste. Används till att göra rent på hårt
smutsade golv och andra hårda ytor, tex. oljade trägolv, altan och trädäck. Fungerar
även som mattborste vid mattvätt.

62531393 / 1 stMex. fibrer 
För lättare rengöring 
Passar skaft med borstgänga

Levang unionblandning trä 4 rader, 31 cm

Levang med trärygg. Unionblandning. Hård borste. Används ej på känsliga ytor. För
skurning av grövre, tåliga ytor med hårt sittande smuts t.ex. betong, epoxy, stengolv och
klinker.

62531315 / 1 stUnionblandning 
För grovrengöring 
Passar skaft med borstgänga

Levang unionblandning trä, 22 cm

Levang med trärygg. Unionblandning. Hård borste. Används ej på känsliga ytor. För
skurning av grövre, tåliga ytor med hårt sittande smuts t.ex. betong, epoxy, stengolv och
klinker.

62531310 / 1 stFukt- och våtskurning 
Unionblandning 
För hårt smutsade golv

Levang unionblandning, plast, 30 cm

Levang med plastrygg. Unionblandning. Hård borste. Används ej på känsliga ytor. För
skurning av grövre, tåliga ytor med hårt sittande smuts t.ex. betong, epoxy, stengolv och
klinker.

62531312 / 1 stUnionblandning 
För grovrengöring 
Passar skaft med borstgänga
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Borstar
Moppborste

Moppborste i nylon med kort plastskaft. Borste för grovrengöring av moppar. 30 cm.

62531347 / 1 stNylonborst 
Bra grepp 
Hål för upphängning

Nagelborste dubbel trä

Dubbel nagelborste av trä, kokbar.

62531360 / 1 stDubbelsidig borst 
Klassisk nagelborste 
Skönt grepp

Nagelborste, dubbel, plast

Dubbel nagelborste av plast, kokbar. Sorterade färger.

62531359 / 1 stDubbelsidig 
Sorterade färger 
Nylonborst

Panelborste propenfiber, trä

Skurborste med trärygg och mjuk borste. För handskurning.

62531391 / 1 stBra grepp 
För lättare rengöring 
Klassisk skurborste
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Borstar
Piassavakvast, 30 cm

Piassavakvast med trärygg. Naturmaterial. För sopning av grövre ytor med grov smuts.
Passar till träskaft och aluminiumskaft med kloborsthållare.

62531333 / 1 stTrärygg 
För grövre och våt smuts 
Naturmaterial

Plastkvast PVC-fri, röd, 30 cm

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskaft
och aluminiumskaft med kloborsthållare

62531378 / 1 stTrärygg 
PVC-fri 
Hög kvalitet

Plastkvast, röd, 30 cm

Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskaft
och aluminiumskaft med kloborsthållare.

62531335 / 1 stTrärygg 
Hög kvalitet 
Klassisk plastkvast

Plastkvast, röd, 40 cm
Plastkvast
Plastkvast med trärygg. För sopning av grövre ytor med grov smuts. Passar till träskaft
och aluminiumskaft med hållare.

62531379 / 1 stTrärygg 
Hög kvalitet 
40 cm
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Borstar
Proffer Diskborste Bulk 40p Blå

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP). Blå. Kokbar

62532441 / 1 kartSkrapkanter 
Upphängningskrok 
Bra grepp

Proffer Diskborste Bulk 40p Röd

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP). Röd. Kokbar

62532442 / 1 kartSkrapkanter 
Upphängningskrok 
Bra grepp

Proffer Diskborste Bulk 40p Vit

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP). Vit. Kokbar

62532440 / 1 kartSkrapkanter 
Upphängningskrok 
Bra grepp

Proffer Diskborste Bulk 40p, Sorterade färger

Med skrapkanter, upphängningshål och borst av polypropylen (PP). Sort färger. Blå, Vit,
Röd. Kokbar

62532439 / 1 kartSkrapkanter 
Upphängningskrok 
Sorterade färger
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Borstar
Proffer Sopborste Blue

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. 88 cm.

62532450 / 1 stVälbalanserad i handen 
Skaft i aluminium 
Upphängningskrok

Proffer Sopset

Proffer Sopset med plåtskyffel och gummilist.

62532430 / 1 stFunktionell 
Stabil  
Lätt

Proffer Sopskyffel Blue

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och
upphängningskrok.

62532451 / 1 stUpphängningskrok 
Skönt handtag 
Plåtskyffel med gummikant

Proffer WC Set 1-P Vit, 40 cm skaft

WC-borstset med borste och ställ. Borsten är gjord av nylon och har ett extra långt skaft
på 40 cm för lättare rengöring. Den kraftiga och stabila skålen håller borsten på plats.
Vit.

62532432 / 1 st40 cm långt skaft 
Upphängningskrok 
Nylonborst
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Borstar
Proffer WC Set Vit Spolrens, 40 cm skaft

WC-borststället har ett extra långt skaft på 40 cm och rund borste med kraftig och stabil
skål. Vit.

62532433 / 1 st40 cm långt skaft 
Upphängningskrok 
Nylonborst

Proffer WC-borste Vit spolrens, 40 cm

Passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit.

62532435 / 1 stNylonborst  
Stomme av plast 
upphängningshål

Proffer WC-borste Vit, 40 cm

Passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit.

62532434 / 1 stNylonborst  
Stomme av plast 
Upphängningshål

Proffer WC-Set 1-P Svart, 40 cm skaft

WC-borstset med borste och ställ. Borsten är gjord av nylon och har ett extra långt skaft
på 40 cm för lättare rengöring. Den kraftiga och stabila skålen håller borsten på plats.
Svart.

62532531 / 1 st40 cm långt skaft 
Upphängningskrok 
Nylonborst
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Borstar
Sanitetsborste

Perfekt för rengöring där det är svårt att komma åt, t.ex runt vattenkranar, spisplattor,
fogar och andra svåråtkomliga skrymslen.

62532274 / 1 stKommer åt 
Effektiv 
Smidig

Skoborste påstrykare, svart borst

Skoborste med påstrykare, svart borst.

62531361 / 1 stMed påstrykare 
Bra grepp 
Klassisk skoborste

Skurborste unionblandning, trä

Skurborste med trärygg och hård borste, unionblandning. 215 x 60 x 45mm

62531326 / 1 stBra grepp 
För grovrengöring 
Klassisk skurborste

Sopborste extra lång, röd tagelblandning 86 cm

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning.
Passar till sopskyffel 62531371. Extra lång - 86 cm.

62531367 / 1 stExtra lång - 86 cm 
Upphängningskrok 
Skaft av aluminium
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Borstar
Sopborste röd halvlång med hål för handledsstöd

Sopborste med hål för handledsstöd. Borste i naturmaterial och polypropylen.

62531336 / 1 stBorste av hög kvalitet 
Hål för handledsstöd 
Skaft i aluminium

Sopborste röd, tagelblandning

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning.
Passar till sopskyffel 62531306.

62531337 / 1 stVälbalanserad i handen 
Skaft i aluminium 
Upphängningskrok

Sopborste sorterade färger, tagelblandning

Borsthuvud och handtag av propenplast. Halvlångt skaft av aluminium. Tagelblandning.
Passar till sopskyffel 62531370. Sort färger.

62531366 / 1 stVälbalanserad i handen 
Skaft i aluminium 
Upphängningskrok

Sopset med handledsstöd, plastskyffel Röd

Sopset med handledsstöd och plastskyffel.

62531305 / 1 stHandledsstöd 
Ergonomiskt handtag 
Stabil
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Borstar
Sopset med plastskyffel, Display

Sopset i plast på display som är lätt att exponera i butiken. Innehåller sopborste med
ergonomiskt handtag och sopskyffel i plast. Sorterade färger.

62531369 / 1 stSnygg display 
Ergonomiskt handtag 
Låg vikt

Sopset Nilfisk med plåtskyffel,  blå

Sopskyffel av kraftig stålplåt med flexibel gummilist. Sopborste med upphängningskrok
och rundad nos för bättre åtkomst i hörn. Ny platt förpackning för enklare hantering och
exponering.

62532077 / 1 stBorste med rundad nos 
Skönt handtag 
Sopskyffel av kraftig stålplåt

Sopset, (62531366 + 62531370)

Sopset med borste av hög kvalitet (62531366 + 62531370). Sorterade färger, med
gummilist och upphägningskrok.

62531368 / 1 stHög kvalitet 
Stabil 
Bra borste

Sopskyffel plåt gummilist sorterade färger, 80 cm

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och
upphängningskrok.

62531370 / 1 stUpphängningskrok 
Skönt handtag 
Plåtskyffel med gummikant
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Borstar
Sopskyffel plåt, gummilist, röd, 65 cm

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och
upphängningskrok.

62531306 / 1 stUpphängningskrok 
Skönt handtag 
Plåtskyffel med gummikant

Sopskyffel, plåt, gummilist, röd, 86 cm

Halvlång sopskyffel i lackad plåt med gummilist. Skaft av aluminium och
upphängningskrok.

62531371 / 1 stExtra långt handtag  
Plåtskyffel med gummilist 
Upphängningskrok

WC-borste klot, vit

Passar till samtliga WC-set. Stomme av plast och borst av nylon. Vit. 41 cm.

62531325 / 1 st41 cm lång 
Nylonborst

WC-borstskål

Stabil borstskål som passar till samtliga WC- borstar. Vit.

62531328 / 1 stVit 
Stabil 
Passar till de flesta WC-borstar
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Borstar
WC-set klot, vit

WC-Set med nylonborst och upphängningshål. 41 cm.

62531344 / 1 st41 cm lång 
Nylonborst 
Upphängningshål
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Golvrakor
Golvraka Scrub & Dry, 45 cm vit

Golvskrapa Scrub & Dry med dubbeleffekt. För skrubbning mellan plattorna på
klinkergolv. Vit.

62531874 / 1 stDubbeleffekt 
Universalfäste 
Upphängningshål

Golvraka svart, 45 cm

Golvraka i svart gummi. Passar till de flesta skaft.

62531268 / 1 stUniversalfäste 
Stabil 
Dubbelvikt gummi

Golvraka svart, 55 cm

Golvraka i svart gummi. Passar till de flesta skaft.

62531269 / 1 stUniversalfäste 
Stabil 
Dubbelvikt gummi

Golvraka Ultra-Net, 35 cm vit

Golvskrapa Ultra-Net av polypropylen med vattenkant. Vitt svampgummi.

62531875 / 1 stVattenkant 
Universalfäste 
Dubbelvikt svampgummi
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Golvrakor
Golvraka vit med kant, 45 cm

Golvraka med vattenkant. Passar till de flesta skaft. Vit.

62531741 / 1 stUniversalfäste 
Gummit färgar ej av sig 
Dubbelvikt gummi

Golvraka vit med kant, 55 cm

Golvraka med vattenkant. Passar till de flesta skaft. Vit.

62531270 / 1 stUniversalfäste 
Gummit färgar ej av sig 
Dubbelvikt gummi

Golvraka vit med kant, 75 cm vit

Golvskrapa med kant 75 cm, vit.

62532166 / 1 stFör stora ytor 
Universalfäste 
Dubbelvikt svampgummi

Golvraka vit, 35 cm

Golvraka med svampgummi. Passar till de flesta skaft. Vit.

62531265 / 1 stUniversalfäste 
Gummit färgar ej av sig 
Dubbelvikt gummi
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Golvrakor
Golvraka vit, 45 cm

Golvraka med svampgummi. Passar till de flesta skaft. Vit.

62531266 / 1 stUniversalfäste 
Gummit färgar ej av sig 
Dubbelvikt gummi

Golvraka vit, 55 cm

Golvraka med svampgummi. Passar till de flesta skaft. Vit.

62531267 / 1 stUniversalfäste 
Gummit färgar ej av sig 
Dubbelvikt gummi
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Skurblock
Proffer Skurblockshållare för skaft 23 cm

Proffer Skurblockshållare för skaft. 23 cm, i plast. Med skruvfäste för att passa på
Nordex samtliga aluminium- och träskaft.

62532429 / 1 stSkruvfäste 
Fästplatta

Skurblock Nordex blå

Skurblock blå, 5 st i varje förpackning. Mått: 250 x 125 x 25 mm.

62531429 / 1 st15% slipmedel 
Passar skurblockshållare 
För rengöring av trånga ytor och
hörn

Skurblock Nordex brun

Skurblock brun, 5 st i varje förpackning. Mått: 250 x 125 x 25 mm.

62531437 / 1 st40% slipmedel 
Passar skurblockshållare 
För rengöring av trånga ytor och
hörn

Skurblock Nordex röd

Skurblock röd, 5 st i varje förpackning. Mått: 250 x 125 x 25 mm.

62531436 / 1 st10% slipmedel 
Passar skurblockshållare 
För rengöring av trånga ytor och
hörn
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Skurblock
Skurblock Nordex svart

Skurblock svart, 5 st i varje förpackning. Mått: 250 x 125 x 25 mm.

62531430 / 1 st50% slipmedel 
Passar skurblockshållare 
För rengöring av trånga ytor och
hörn

Skurblock Nordex vit

Skurblock Vit, 5 st i varje förpackning. Mått: 250 x 125 x 25 mm.

62531428 / 1 stUtan slipmedel 
Passar skurblockshållare 
För rengöring av trånga ytor och
hörn

Skurblockshållare Hand

Skurblockshållare i plast. Passar till Nordex samtliga skurblock.

62531534 / 1 stBra grepp 
Stadig 
Bra fästplatta

Skurnylon grön, 220x140 mm

Skurnylon 220x140 mm. Grön.

62532080 / 1 stFör grovrengöring
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Skurblock
Skurnylon vit, 220x140 mm

Skurnylon 220x140 mm. Vit.

62532081 / 1 stFör lättare rengöring 
Repar ej

143



Svampar
Kökssvamp 10-p Grön

Liten svamp för rengöring. 10-pack. 90x55 mm, grön.

62532088 / 1 stRepfri 
Grön nylon 
Liten

Kökssvamp 10-p Vit

Liten svamp för rengöring. 10-pack. 90x55 mm, vit.

62532087 / 1 stRepfri 
Vit nylon 
Liten

Nline Miracle Sponge, 10-p

Mirakelsvamp 10-pack.

62532431 / 1 frpFläckborttagare 
Används lätt fuktad 
Helt utan kemikalier

Rengöringssvamp gul/vit 140x70 mm med grepp

62532082 / 1 stGreppvänlig 
Repar ej 
Skurnylon
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Svampar
Rengöringssvamp, gul/grön 140x70 mm med grepp

62532084 / 1 stGreppvänlig 
Bra uppsugningsförmåga 
Skurnylon för grövre rengöring

Stålboll rostfri, 60g

Rostfri stålboll för rengöring av kokkärl och grytor. 60 gram.

62532138 / 1 stRostfri 
Hög rengöringseffekt 
Lätt att använda

Stålboll, 40g

Stålboll 40 gram för rengöring av kokkärl och grytor.

62532083 / 1 stRengör kokkärl och grytor 
Hög rengöringseffekt 
Greppvänlig
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Fönsterredskap
Blad Super 10 cm, 10p Ettore

62531240 / 1 frpRefillblad

Blad till clickskrapa 5-pack

Blad till clickskrapa, 5 st.

62532108 / 1 frpPraktisk förpackning 
5-pack 
Passar de flesta clickskrapor

Blad till Skrapa Pro + 15 cm, 25p

Blad till skrapa Pro+, 15 cm. Bladen förvaras i en kassett.

62532339 / 1 stRefillblad 
Förvaringskassett

Clickblad refill 4cm, pin-pack, 10 st

Blad till Clickskrapa 4cm refill, pin-pack, 10 st.

62531256 / 1 frpButiksförpackning 
Refillblad 
Passar de flesta clickskrapor
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Fönsterredskap
Clickskrapa inkl 1st blad

Clickscrapa med 1 st blad. Utmärkt för rengöring av spishällar.

62531254 / 1 stButiksförpackning 
Säkerhetsspärr 
Upphängningshål

Clickskrapa med gummigrepp

Ergonomisk säkerhetsskrapa, med ett gummiöverdrag som gör att man får ett bättre
grepp.

62532253 / 1 stErgonomisk 
Säkerhetsspärr 
Gummigrepp

Clickskrapa utan blad

Clickskrapa utan blad, med säkerhetsspärr.

62531253 / 1 stSäkerhetsskrapa 
Ligger skönt i handen 
Upphängningshål

Clickskrapa, Ettore

Clickskrapa med säkerhetsspärr. Knapp för att skjuta ut bladet.

62532337 / 1 stSäkerhetsspärr 
Upphängningshål 
Bra form för ett bra grepp
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Fönsterredskap
Fönsterputsbälte

Ett kraftigt bälte för att bära fönsterputsverktyg. Extra öglor i bältet. Snabbfäste för av-
och påtagning. Passar till Proclean fönsterputshölster.

62532329 / 1 stKraftigt nylonbälte 
Extra öglor 
Snabbfäste

Fönsterputshink, 22L

Robust fönsterputshink som rymmer 22 liter. Ergonomiskt handtag. Passar alla verktyg
upp till 45 cm. Mått: 49x24x24 cm.

62532326 / 1 stErgonomiskt handtag 
22 liter 
Plasthink

Fönsterputshölster

Hölster för 2 skrapor och 1 tvättare. Passar upp till 45 cm verktyg. Gjord av stark plast.
Passar för både höger- och vänsterhänta. Snabbfäste för bältet.

62532330 / 1 stSnabbfäste 
Kraftig, hållbar plast 
För 2 skrapor och 1 tvättare

Fönsterskrapa plasthandtag, 35 cm

Fönsterskrapa med plasthandtag. Fungerar utmärkt för putsning av glas och speglar.

62532344 / 1 stLätt 
Plasthandtag 
För glas och speglar
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Fönsterredskap
Fönsterskrapa plasthandtag, 45 cm

Fönsterskrapa med plasthandtag. Fungerar utmärkt för putsning av glas och speglar.

62532345 / 1 stLätt 
Plasthandtag

Fönsterskrapa Profi-Clean, 25 cm

Fönsterskrapa Profi-Clean med justerbar gummiprofil som ger större räckvidd och
handtag av stål med ergonomiskt gummigrepp.

62531860 / 1 stJusterbar skena 
Greppvänlig 
Utbytbart blad

Fönsterskrapa Profi-Clean, 35 cm

Fönsterskrapa Profi-Clean med justerbar gummiprofil som ger större räckvidd och
handtag av stål med ergonomiskt gummigrepp.

62531861 / 1 stJusterbar skena 
Greppvänlig 
Utbytbart blad

Fönsterskrapa, 25 cm

Fönsterskrapa med ergonomiskt utformat handtag. Lätt och smidig. Går att sätta på
teleskopskaft. Upphängningshål. 25 cm.

62531863 / 1 stErgonomiskt handtag 
Lätt och smidig 
Hål för upphängning
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Fönsterredskap
Fönsterskrapa, 35 cm

Fönsterskrapa med ergonomiskt utformat handtag. Lätt och smidig. Går att sätta på
teleskopskaft. Upphängningshål. 35 cm.

62531864 / 1 stErgonomiskt handtag 
Lätt och smidig 
Hål för upphängning

Fönsterskrapa, 45 cm

Fönsterskrapa med ergonomiskt utformat handtag. Lätt och smidig. Går att sätta på
teleskopskaft. Upphängningshål. 45 cm.

62531486 / 1 stErgonomiskt handtag 
Lätt 
Hål för upphängning

Gummiblad Dura-Flex, 35 cm

Gummiblad Dura-Flex. Speciellt utformade gummin - lämnar inga ränder. Professionell
kvalitet.

62532314 / 1 stProffskvalitet 
Enkel att montera 
Passar Proficlean

Gummiblad Dura-Flex, 45 cm

Gummiblad Dura-Flex. Speciellt utformade gummin lämnar inga ränder. Professionell
kvalitet.

62532315 / 1 stProffskvalitet 
Enkel att montera 
Passar Proficlean
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Fönsterredskap
Gummiblad Ettore , 25 cm

Gummiblad till Ettores fönsterputsskenor.

62531220 / 1 stRefill gummiblad 
Hög kvalitet 
Proffsgummi

Gummiblad Ettore , 35 cm

Gummiblad till Ettores fönsterputsskena.

62531221 / 1 stRefill gummiblad 
Hög kvalitet 
Proffsgummi

Gummiblad Ettore , 45 cm

Gummiblad till Ettores fönsterputsskenor.

62531222 / 1 stRefill gummiblad 
Hög kvalitet 
Proffsgummi

Gummiblad Profi-Clean, 35 cm, 3-p

Gummiblad Profi-Clean 3-pack. 35 cm.

62531862 / 1 frpProffsgummiblad
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Fönsterredskap
Handtag Bi Component

Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp även när den är blöt. Det
går snabbt och lätt att byta skena.

62532310 / 1 stGreppvänligt handtag 
Passar till teleskopskaft 
Lätt och snabbt byte av skena

Handtag Mässing Quick Release
Handtag till fönsterskrapa
Handtag Quick Release mässing med gummerat grepp.

62531214 / 1 stBra grepp 
Gummihandtag 
Mässing

Handtag Pro+ Quick Release

Handtag Pro+ Quick Release. Ergonomiskt handtag från Ettore.

62532335 / 1 stErgonomiskt handtag

Handtag Quick Release Rostfri
Handtag till fönsterskrapa
Handtag Quick Release rostfri med gummerat grepp. Kanalfästet är tandat för att hålla
fast gummibladet.

62531211 / 1 stRostfri 
Bra grepp 
Tandat fäste
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Fönsterredskap
Handtag Rostfritt

Ergonomiskt gummihandtag. Lätt att byta skena. Borstat rostfritt stål. Passar även till
teleskopskaften.

62532311 / 1 stErgonomiskt handtag 
Rostfritt stål 
Passar till teleskopskaft

Handtag Super System

Handtag ledat Super System. Passar Ettores skenor med gummi och teleskopskaft.

62531215 / 1 stLedad 
Vinklat huvud

Hjul till Fönsterputshink, 4st

Hjul 4 st till fönsterputshink, varav 2 st låsbara.

62532327 / 1 frpTvå hjul med broms 
Lättrullade 
Passar till fönsterputshink
ProClean

Proclean Premium Skrapa, 10 cm

ProClean Premium Skrapa 10 cm. Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert
grepp även när det är blött. Enkelt att byta blad - inga verktyg behövs.

62532324 / 1 stErgonomiskt handtag 
Säkert grepp 
Passar till teleskopskaften

153



Fönsterredskap
Proclean redskapshållare till fönsterputs hink 2 st

ProClean Redskapshållare. Hållare för fönsterskrapor och tvättpälshållare. 2 st.

62532328 / 1 frpPassar till fönsterputshink 
2-pack
Hållare för skrapor och
tvättpälsar

Proclean Reservblad, 10 cm, 25-pack

Proclean Premium Reservblad 10 cm till Proclean Premium skrapa.

62532325 / 1 frpDubbelblad 
Dispensopack 
10 cm

Rostfri Skena med gummi, 35 cm

Rostfri skena till fönsterputs med gummi.

62532312 / 1 stRostfri 
Enkel att montera 
Bra gummi

Rostfri Skena med gummi, 45 cm

Rostfri skena till fönsterputs med gummi.

62532313 / 1 stRostfri 
Enkel att montera 
Bra gummi
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Fönsterredskap
Skaft Teleskop Fönsterputs Quick Lock tip 2x120 cm

Ergonomiskt ställbart skaft i aluminium för interiör och fönsterputsning. Konad topp.
2x120 cm.

62532347 / 1 stErgonomiskt 
Teleskop 
Konad topp

Skaft Teleskop Fönsterputs Quick Lock tip 2x60 cm

Ergonomiskt, ställbart skaft i aluminium för interiör och fönsterputsning. Konad topp.
2x60 cm.

62532346 / 1 stErgonomiskt 
Teleskop 
Konad topp

Skaft Teleskop Fönsterputs Quick Lock tip 3x120 cm

Ergonomiskt ställbart skaft i aluminium för interiör och fönsterputsning. Konad topp.
3x120 cm.

62532348 / 1 stErgonomiskt 
Teleskop 
Konad topp

Skena Mässing med gummi, 25 cm

Skvisskanal i mässing inklusive gummiblad och låsclips.

62531216 / 1 stMässing 
Låsclips för gummit 
Proffsskena
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Fönsterredskap
Skena Mässing med gummi, 35 cm

Skvisskanal i mässing inklusive gummiblad och låsclips.

62531217 / 1 stMässing 
Låsclips för gummit 
Proffsskena

Skena Mässing med gummi, 45 cm

Skvisskanal i mässing inklusive gummiblad och låsclips.

62531218 / 1 stMässing 
Låsclips för gummit 
Proffsskena

Skena Rostfri med gummi, 25 cm

Skvisskanal rostfri inklusive gummi. Utan låsclips. Passar till Handtag 62531211.

62532336 / 1 stRostfri skena 
Bra gummi 
Stabil

Skena Rostfri med gummi, 35 cm

Skvisskanal rostfri inklusive gummi. Utan låsclips. Passar till Handtag 62531211.

62531212 / 1 stRostfri 
Proffsskena
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Fönsterredskap
Skena Rostfri med gummi, 45 cm

Skvisskanal rostfri inklusive gummi. Utan låsclips. Passar till Handtag 62531211.

62531213 / 1 stRostfri 
Proffsskena

Skrapa Pro + 15 cm

Skrapa med ergonomiskt grepp. Stålblad som skyddas bakom plast när det inte
används. 15 cm bred. Refillblad 62532339.

62532338 / 1 stErgonomisk 
Bra grepp 
Skydd för bladet

Skrapa Super 10cm

Skrapa med ergonomiskt grepp.

62531239 / 6 stErgonomisk 
Bra grepp 
Bladskydd

Teleskopskaft 3 m

ProClean Teleskopskaft 3 m. Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert
grepp även när det är blött. Konisk topp med gänga. Låg vikt.

62532331 / 1 stErgonomiskt handtag 
Konisk topp med gänga 
Lättreglerad
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Fönsterredskap
Teleskopskaft 5 m

ProClean Teleskopskaft 5 m. Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert
grepp även när det är blött. Konisk topp med gänga. Låg vikt.

62532332 / 1 stErgonomiskt handtag 
Lättreglerad 
Konisk topp med gänga

Tvättpäls Dura Sleeve, 35 cm

Tvättpäls för mycket smutsiga glasytor. Bär stor mängd vatten. Ettore.

62531230 / 1 stProffstvättpäls 
Hög kvalitet 
Bär mycket vatten

Tvättpäls Dura Sleeve, 45 cm

Tvättpäls för mycket smutsiga glasytor. Bär stor mängd vatten. Ettore.

62531231 / 1 stBär mycket vatten

Tvättpäls Golden, 25 cm

Tvättpäls för normalt smutsade glasytor. Ettore.

62532351 / 1 stHög kvalitet 
Proffstvättpäls 
Passar till de flesta
tvättpälshållare
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Fönsterredskap
Tvättpäls Golden, 35 cm

Tvättpäls för normalt smutsade glasytor. Ettore.

62531233 / 1 stHög kvalitet 
Proffstvättpäls 
Passar till de flesta
tvättpälshållare

Tvättpäls Golden, 45 cm

Tvättpäls för normalt smutsade glasytor. Ettore.

62531234 / 1 stHög kvalitet 
Proffstvättpäls 
Passar till de flesta
tvättpälshållare

Tvättpäls Mikrofiber, 35 cm

Tvättpäls Mikrofiber. Hög vattenabsorbtion. Luddfri. Bra smutsupptagning. Skrubbnylon
på ena kortsidan. Dubbla kardeborrefästningar.

62532320 / 1 stMikrofiber 
Skrubbnylon 
Proffs

Tvättpäls Mikrofiber, 45 cm

Tvättpäls Mikrofiber. Hög vattenabsorbtion. Luddfri. Bra smutsupptagning. Skrubbnylon
på ena kortsidan. Dubbla kardeborrefästningar.

62532321 / 1 stMikrofiber 
Skrubbnylon 
Proffs

159



Fönsterredskap
Tvättpäls Refill Wind-O-Wash, 25 cm

Tvättpäls Wind-O-Wash refill. Passar till 62531865 25 cm och 62531866 35 cm.

62531867 / 1 stBra uppsugningsförmåga

Tvättpäls Refill Wind-O-Wash, 35 cm

Tvättpäls Wind-O-Wash 35cm refill. Passar till 62531866.

62531868 / 1 stBra uppsugningsförmåga

Tvättpäls Scrub Washer, 35 cm

Tvättpäls med invävd skrubbnylon för mycket smutsiga glasytor. Bär stor mängd vatten.

62532340 / 1 stSkrubbyta 
Bär mycket vatten

Tvättpäls Scrub Washer, 45 cm

Tvättpäls med invävd skrubbnylon för mycket smutsiga glasytor. Bär stor mängd vatten.

62532341 / 1 stSkrubbyta 
Bär mycket vatten
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Fönsterredskap
Tvättpäls Standard, 35 cm

Tvättpäls Standard. Standardpäls som har bra rengöringsegenskaper. Med
kardborrefäste.

62532322 / 1 stMjuk 
Kardborrefäste 
Bra rengöringsegenskaper

Tvättpäls Standard, 45 cm

Tvättpäls Standard. Standardpäls som har bra rengöringsegenskaper. Med
kardborrefäste.

62532323 / 1 stMjuk 
Kardborrefäste 
Bra rengöringsegenskaper

Tvättpälshållare Bi-Component T-bar, 35 cm

ProClean Tvättpälshållare. Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp
även när den är blöt. Passar även till ProClean teleskopskaft.

62532318 / 1 stErgonomisk 
Lätt 
Vattenmagasin

Tvättpälshållare Bi-Component T-bar, 45 cm

ProClean Tvättpälshållare. Ergonomiskt och greppvänligt handtag med ett säkert grepp
även när den är blöt. Passar även till ProClean teleskopskaft.

62532319 / 1 stErgonomisk 
Lätt 
Vattenmagasin
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Fönsterredskap
Tvättpälshållare Kompl Wind-O-Wash, 35 cm

Tvättpälshållare inklusive tvättpäls.

62531866 / 1 stBra grepp 
Bra uppsugningsförmåga 
Hål för upphängning

Tvättpälshållare ledad Super, 35 cm

Tvättpälshållare ledbar Super av hög kvalitet, passar till de flesta tvättpälsar, Ettore.

62531228 / 1 stLedat handtag 
Hög kvalitet 
Proffsredskap

Tvättpälshållare ledad Super, 45 cm

Tvättpälshållare Super av hög kvalitet passar till de flesta tvättpälsar som är 45 cm.
Ledbar, Ettore.

62531229 / 1 stLedat handtag 
Hög kvalitet 
Proffsredskap

Tvättpälshållare Mono T-bar, 35 cm

Tvättpälshållare Mono T-bar. Ergonomiskt och lätt handtag. Med hålighet för att
underlätta att vattnet stannar kvar. Passar ProClean teleskopskaft.

62532316 / 1 stErgonomisk 
Lätt 
Vattenmagasin
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Fönsterredskap
Tvättpälshållare Mono T-bar, 45 cm

Tvättpälshållare Mono T-bar. Ergonomiskt och lätt handtag. Med hålighet för att
underlätta att vattnet stannar kvar. Passar ProClean teleskopskaft.

62532317 / 1 stErgonomisk 
Lätt 
Vattenmagasin

Tvättpälshållare Progrip T-bar, 25 cm

Tvättpälshållare av hög kvalitet. Mjukt, ergonomiskt, gummibeklätt handtag.

62532349 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet 
Ergonomiskt handtag

Tvättpälshållare Progrip T-bar, 35 cm

Tvättpälshållare av hög kvalitet. Mjukt, ergonomiskt gummibeklätt handtag.

62531225 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet 
Ergonomiskt handtag

Tvättpälshållare Progrip T-bar, 45 cm

Tvättpälshållare av hög kvalitet. Mjukt, ergonomiskt gummibeklätt handtag.

62531227 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet 
Ergonomiskt handtag
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Fönsterredskap
Tvättpälshållare T-bar, Standard 25 cm

Tvättpälshållare Standard passar till de flesta tvättpälsar.

62532350 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet

Tvättpälshållare T-bar, Standard 35 cm

Tvättpälshållare Standard passar till de flesta tvättpälsar.

62532333 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet

Tvättpälshållare T-bar, Standard 45 cm

Tvättpälshållare Standard passar till de flesta tvättpälsar.

62532334 / 1 stProffsig 
Hög kvalitet

Tvättpälsraka Wind-O-Wash, 25 cm

Tvättpälshållare inklusive tvättpäls.

62531865 / 1 stBra grepp 
Bra uppsugningsförmåga 
Hål för upphängning
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Fönsterredskap
Ändclips, mässing, 12 st

Ändclips i mässing för att hålla fast gummibladet i skenan. 12 st/fp. Passar till 62531216,
62531217 och 62531218.

62531219 / 1 frpMässing 
Passar Ettores skena 
Håller gummibladet på plats
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Hinkar
Hink 10 l blå

Traditionell 10 liters rund plasthink med plasthandtag.

62531737 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Rund

Hink 10 l röd

Traditionell 10 liters rund plasthink med plasthandtag.

62531736 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Rund

Hink 15 l röd

Plasthink med plastgrepp. Passar till Nilfisk Svabbvagn Robust och klassisk.

62531515 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Lättömd

Hink 25 l blå

Plasthink 25 l med plasthandtag som passar till svabbvagn 62531652.

62531654 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Lättömd
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Hinkar
Hink 25 l röd

Hink röd 25 l med stålgrepp passar till Städvagn Trio med svabbpress och Trappvagn
Stair.

62532179 / 1 stRymmer mycket 
Stålgrepp 
Stadig

Hink 6 l fyrkantig blå

Plasthink 6 liter med plastgrepp. Passar till Nilfisk städvagnar och hinkhållare.

62531518 / 1 stStabil 
Ergonomiskt handtag 
Kan förses med lock

Hink 6 l fyrkantig röd

Plasthink 6 liter med plastgrepp. Passar till Nilfisk städvagnar och hinkhållare.

62531519 / 1 stStabil 
Ergonomiskt handtag 
Kan förses med lock

Hink blå 9,5 l fyrkantig plastgrepp

Fyrkantig hink 9,5 l med plasthandtag. Passar till de flesta städvagnarna på marknaden.

62531108 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Hög kvalitet
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Hinkar
Hink röd 9,5 l fyrkantig plastgrepp

Fyrkantig hink 9,5 l med plasthandtag. Passar till de flesta städvagnarna på marknaden.

62531107 / 1 stBra plastgrepp 
Stabil 
Hög kvalitet

Lock, 6 l hinkar

Passar till 6 l hinkar 62531518 och 62531519.

62531517 / 1 stLock till 6 l hink 
Skyddar mot spill

Minisvabbpress

Press till minisvabbhink 14L 62531162.

62531171 / 1 stPress till 14L svabbhink 
Plast 
Konad korg

Wizzo Minisvabbhink 14L med press

Minisvabbhink med press. Grepp av plast. Praktisk tömningspip. 14 liter.

62531162 / 1 stStabil och stadig 
Bra handtag 
Lätt att hälla ut vätskan
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Övrigt
ClaraClean Go! Wet2Go Bag, 10 st
Förberedelsepåse
För transport och lagring av städklara ClaraClean Go! engångsmoppar. Påse för
fuktning upp till 10 ClaraClean Go! engångsmoppar. Enkel dosering tack vare
nivåindikatorn. Återanvändbar.

64401299 / 1 frpExtremt hög prestanda 
Exakt dosering

Dörrstopp

Dörrstopp utan handtag.

62531715 / 1 stEnkel 
Tåligt material 
Behändig

Dörrstopp med handtag

Dörrstopp med handtag för att ställa upp dörrar vid städning. Används främst till dörrar
med dörrstängare typ hotell.

62531714 / 1 stLångt handtag 
Stabil klack 
Passar olika dörrar

EcoNatural Waste Bin 23 l, 1 st
Återvinningskärl
Uppsamlingskärl för avfall som rymmer 23 liter. Kan användas för källsortering eller
återvinning av avfall. Fristående på golv eller för väggmontering. Tillverkad i återvunnen
plast AlPe. Låsbar. Fyra skruvar och plugg medföljer.

62892346 / 1 kartÅtervunnen plast 
Elegant 
Låsbar
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Övrigt
Lock till 62532220, 1 st
Förpackning

62532269 /

Självläns 3/4”

Självläns 3/4” för att underlätta tunga lyft. Både tömmer och fyller hinkar och
kombimaskiner med vatten. Passar de flesta kranar. Kapacitet ca 20l/minut.

62531498 / 1 stUndviker tunga lyft 
Passar de flesta kranar 
Fyller och tömmer snabbt

Spackelspade, 6 cm

Spackelspade med trähandtag. Utmärkt för att ta bort tuggummi, snus etc. 6 cm.

62531728 / 1 stTrähandtag 
Upphängningshål 
Hög kvalitet

Säkerhetsskylt

Vikbar säkerhetsskylt på engelska för golvvård.

62531725 / 1 stVarningstext 
På engelska 
Hopfällbar
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Övrigt
Toolflex redskapshållare 1-pack

Toolflex redskapshållare 20-30 mm som kan monteras direkt på vägg, 1-pack.

62532156 / 1 stHållare för skaft 
Väggmontering

Toolflex redskapshållare 2-pack 20-30 mm

Toolflex redskapshållare 20-30 mm 2-pack. Passar till väggskena 62531800 och
62532175.

62531734 / 1 frpSkafthållare 
För väggskena 
20-30 mm

Toolflex redskapshållare 2-pack 30-40 mm

Toolflex redskapshållare 30-40 mm 2-pack. Passar till väggskena 62531800 och
62532175.

62532176 / 1 frpLätt att montera 
2-pack med ryttare
Passar till Toolflex väggskena

Toolflexskena,  90 cm

Toolflexskena. För toolflex redskapshållare 62531734 eller 62532176.

62532175 / 1 stLätt att montera 
Aluminium 
Väggskena för toolflex
skafthållare
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Övrigt
Toolflexskena, 50 cm

Toolflexskena. För Toolflex redskapshållare 62531734 eller 62532176.

62531800 / 1 stEnkel att sätta upp 
Aluminium 
Skena för skafthållare vägg
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Lucart Professional erbjuder ett brett utbud av produkter och system. Olika lösningar för att 
tillgodose alla behov i den professionella världen med bara ett mål: att säkerställa tillförlitlig-
het, prestanda och hållbarhet. ’’Att ge konkret hållbarhet till ditt företag genom smart tänkande 
och genom att ständigt utmana hur saker görs.’’

Nordexia AB
Box 3044 · 143 3 Vårby · Sverige
Tel.: 08-31 62 31 · order.se@nordexia.com 
www.nordexia.com

Kontakta oss så 
berättar vi mer om 

vår syn på grön 
rengöring!

ECONATURAL
Framtidens hållbarhet
EcoNatural är en innovativ linje i Fiberpack ®, det råmaterial som erhålls från 
återvunna cellulosafibrer, som finns i dryckesförpackningar. Ett miljö-och tek-
nologiskt genombrott från samarbetet mellan Lucart Group och Tetra Pak®. En 
rad högkvalitativa produkter med exceptionell prestanda, kännetecknade av den 
ljusbruna färgen, som härrör från användningen av oblekta cellulosafibrer. Alla 
produkter i EcoNatural-serien är certifierade med EU Ecolabel.

ECONATURAL
Från dryckeskartonger, till hållbarhet du faktiskt kan se

Från förpackningens olika skikt får man:
74% Cellulosafibrer
22% Polyethylen
4% Aluminium

Aluminium + Polyethylen = 
pappersbehållare

ECONATURAL-SYSTEM

Cellulosafibrer =
papper
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Nordexia AB
Box 3044 · 143 3 Vårby · Sverige
Tel.: 08-31 62 31 · order.se@nordexia.com 
www.nordexia.com

ECONATURAL – ett brett sortiment av produkter för alla behov

Miljövänliga fördelar
Fördelarna är uppenbara: återvinning av dryckeskartonger, lägre CO2e-utsläpp i atmosfären 
och besparingen av träd. Till exempel, med 576 paket EcoNatural “Z” vikta pappershand-
dukar, motsvarande en pall, är det möjligt att:

* Gäller 1-liters dryckeskartonger. ** Källa: United Nations Environment Programme, Rapport 2001: Towards a Green Economy. 
*** Källa: European Union Life Cycle Database (ELCD).

ÅTERVINNA

10.240

dryckeskartonger* medelstora träd** av CO2e-utsläpp***

SPARA

5
UNDVIKA

267,2 kg

ECONATURALS CIRKULÄRA EKONOMI

Den innovativa produktionsprocessen gör det möjligt 
att få ett 100% ekologiskt papper med god prestanda. 
Kvaliteten på återvunna cellulosafibrer som finns i 
dryckeskartonger är jämförbar med nya fibrer, vilket 
garanterar utmärkt motstånd, absorption och mjukhet 
hos de färdiga produkterna.
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Pappershanddukar
EcoNatural V 2.25, 20 kassetter
V-vikt Torkpapper
Handtorkpapper för dispenser. Ett mjukt 2-skiktspapper som erbjuder bästa känsla,
funktion och komfort med största hänsyn till miljön. Kassett med 190 st ark i storlek 253
x 210 mm. V-vikt torkpapper i ark ger en hygienisk utmatning för en optimal ekonomi och
minskat avfall. Används tillsammans med EcoNatural Dispenser och passar utmärkt i
mindre toalettutrymmen med lägre besöksfrekvens.

62863049 / 1 kartHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Enkel påfyllnad
EcoNatural Z 20, 15 st kassetter
Vikt Torkpapper
Handtorkpapper för dispenser. Ett mjukt 2-skiktspapper som erbjuder bästa känsla,
funktion och komfort med största hänsyn till miljön. Kassett med 200 st ark i storlek 240
x 200 mm. Z-vikt torkpapper i ark ger en hygienisk utmatning för en optimal ekonomi och
minskat avfall. Används tillsammans med EcoNatural Dispenser och passar utmärkt i
mindre toalettutrymmen med lägre besöksfrekvens.

62864052 / 1 kartHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Enkel påfyllnad
EcoNatural Z, 15 kassetter
Z-vikt Torkpapper
Handtorkpapper för dispenser. Ett mjukt 2-skiktspapper som erbjuder bästa känsla,
funktion och komfort med största hänsyn till miljön. Kassett med 200 st ark i storlek 240
x 225 mm. Z-vikt torkpapper i ark ger en hygienisk utmatning för en optimal ekonomi och
minskat avfall. Används tillsammans med EcoNatural Dispenser och passar utmärkt i
mindre toalettutrymmen med lägre besöksfrekvens.

62864043 / 1 kartHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Enkel påfyllnad
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Toalettpapper
EcoNatural 150, 12 st
Toalettpapper i jumborulle
Ett toalettpapper i jumborulle för bättre ekonomi inom områden där besöksvolymen är
större. Mjukt och skönt präglat 2-skiktspapper av traditionell typ som erbjuder bästa
känsla och funktion med största hänsyn till miljön. Jumborulle 150 meter med 625 ark i
storlek 85 x 240 mm.

62812158 / 1 balHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Lägre kostnad
EcoNatural 180, 12 st
Toalettpapper i jumborulle
Ett toalettpapper i jumborulle för bättre ekonomi inom områden där besöksvolymen är
större. Mjukt och skönt präglat 2-skiktspapper av traditionell typ som erbjuder bästa
känsla och funktion med största hänsyn till miljön. Jumborulle 180 meter med 750 ark i
storlek 85 x 240 mm. Passande dispenser är 62892372.

62812149 / 1 balHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Lägre kostnad
EcoNatural 350, 6 st
Toalettpapper i jumborulle
Ett toalettpapper i jumborulle för bästa ekonomi inom områden där besöksvolymen är
stor. Mjukt och skönt präglat 2-skiktspapper av traditionell typ som erbjuder bästa känsla
och funktion med största hänsyn till miljön. Jumborulle om 350 meter med 1458 ark i
storlek 85 x 240 mm. Passande dispenser är 62892372.

62812150 / 1 balHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Lägsta kostnad
EcoNatural 400, 30 st
Toalettpapper i standard rulle
Ett mjukt och skönt präglat 2-skiktspapper av traditionell typ som erbjuder bästa känsla
och funktion med största hänsyn till miljön. Rulle 44 meter med 400 ark i storlek 96 x
110 mm.

62811832 / 1 balHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Enkel påfyllnad
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Torkpapper
EcoNatural 3.1000 XL, 1 st
Torkpapper
Ett mjukt och starkt torkpapper för de dagliga uppgifterna i alla miljöer. Ett präglat 3-
skiktspapper med bästa absorbtion som erbjuder god ekonomi och funktion med största
hänsyn till miljön. Rulle om 360 meter med 1000 ark i storlek 360 x 360 mm.

62851250 / 1 stHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt - Godkänt för
livsmedel 
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Kökspapper
EcoNatural Maxi 3, 24 st
Köksrulle
Ett mjukt och skönt torkpapper för de dagliga uppgifterna i köket. Ett präglat 2-
skiktspapper av traditionell typ som erbjuder bästa känsla och funktion med största
hänsyn till miljön. Rulle om 33 meter med 150 ark i storlek 228 x 220 mm.

62821378 / 1 balHållbart och innovativt
papper 
För en Cirkulär ekonomi 
Hygieniskt 
Drygt, 150 ark



Dispenser
Econatural Dispenser Handduk, 1 st
Dispenser för vikta handdukar
Dispenser för vikta handukar i Professional Econatural serien. Avsedd för Z-, V- och M-
vikta handdukar med bredd upp till 225 mm. Rymmer upp till 4 paket. Passande
handdukar är 62864043 och 62864052. Låsbar. Installeras med fyra skruvar och plugg.

62892343 / 1 kartÅtervunnen plast 
För en Cirkulär ekonomi 
Låsbar

Econatural Dispenser Jumbo, 1 st
Dispenser för toalettpapper i jumborulle
Dispenser för jumbo toalettpappersrullar i Professional Econatural serien, individuellt
packade. Kompatibel med Jumbo toalettpappersrullar med diameter upp till 290 mm.
Passande jumborullar är 62812158, 62812150 och 62812149. Låsbar. Monteras med
medföljande 4 st plugg och skruv.

62892372 / 1 kartÅtervunnen plast 
För en Cirkulär ekonomi 
Låsbar

Identity Dispenser Slim Handduk, 1 st
Dispenser för vikta handdukar
Dispenser för vikta handukar i Professional Econatural serien. Avsedd för "C", "V" och
"Z" -vikta handdukar med bredd upp till 225 mm. Rymmer upp till 3,5 paket. Passande
handdukar är 62864043 och 62864052. Låsbar. Installeras med medföljande fyra
skruvar och plugg.

62892986 / 1 kartSlim 
Elegant 
Låsbar
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Rengöring för PROFFS
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 2019-11

Nordexia AB
Fågelviksvägen 18-20 · 145 53 Norsborg · Sverige
Tel.: 08-31 62 31 · order.se@nordexia.com 
www.nordexia.com  
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