Moppar och städutrustning
Helhetskoncept för städningen

Städa smart och miljövänligt
Vi vet att det ställs stora krav på professionell städning idag.
Därför har vi utvecklat ett helhetskoncept för moppar och
microfiberdukar som passar alla typer av branscher och lokaler.
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Hos oss får du tillgång till städprodukter från marknadens ledande tillverkare. Samtidigt är du
kostnadseffektiv – du slipper göra egna investeringar i utrustning och behöver inte lägga resurser
på tvätt. Med vår prisvärda hyr- och tvättservice tar vi ansvar för att det alltid finns hygieniskt rena
och hela moppar och microfiberdukar på plats. Vi hämtar de smutsiga i speciella nätsäckar, tvättar
och levererar rena.
Du som ställer miljökrav på dina leverantörer kan lita på oss. Vi väljer miljövänliga produkter som
minimerar användningen av både vatten och kemikalier. Det är bra för både dig och dina kunder.
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Två olika moppsystem
Täcker alla städbehov
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Rationellt och
ergonomiskt

Innovativt och
resurssnålt

Med mer än 100 år i branschen är Vikan idag
världsledande när det gäller att utveckla
höghygieniska rengöringsredskap. Det breda
utbudet är anpassat för alla typer av
branscher och ett tätt samarbete med
användarna garanterar hög funktionalitet.
Stor del av tillverkningen sker i Sverige
och samtliga moppar och microfiberdukar
är Svanencertifierade. Mopp-sortimentet
kompletteras av smarta stativ och städvagnar
utvecklade med fokus på ergonomi och
rationell städning.

Schweiziska Avet ligger i framkant när det
gäller innovationer som effektiviserar städprocessen utan att göra avkall på kvalitet,
hygien och miljöhänsyn. Ett exempel är det
unika och patenterade konceptet ClaraClean
2.0 där moppen redan i tvättprocessen
impregneras så att inga kemikalier behöver
tillsättas vid städningen. Vetenskapliga tester i
sjukhusmiljö har visat att det ger en jämn och
kontrollerad dosering av kemisk rengöring.
Konceptet ger också en markant tidsbesparing
i städprocessen.

> Svanenmärkta moppar

> Svanenmärkta moppar

> Fokus på ergonomi

> Innovativa lösningar

> Brett sortiment

> Minskar behov av kemikalier & vatten

> Rationaliserar städprocessen

> Samma mopp för större ytor
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Toppreglerad | klicksystem | Aluminium 1800mm | grå |
Utvecklad i samarbete med experter inom ergonomi |
Längden justeras genom ett enkelt tryckpå skaftets topp

Avets sortiment

Vikans sortiment
Teleskopskaft Proffs

Moppstativ, kardborre
Mycket lätt stativ i hållfast kompositmaterial | Vridbar
led | Kopplingen kan förskjutas | Lämpad för de flesta
utrymmen | Stativets hakar byts enkelt ut från undersidan
utan behov av verktyg | Längd: 25cm, 40cm, 60cm

Mopphållare Ecoquick

ClaraClean kardborremopp C60

Lätt och ergonomisk | Längd: 28cm, 40cm, 60cm

Ett extra lager för extra absorption | Passar till hållare
som Ecoquick | Längd: 60cm

ClaraClean kardborremopp C25 & C40

ClaraClean Microfiberdukar

Ett extra lager för extra absorption | Passar till hållare
som Ecoquick och Drizz F-460 | Längd: 25cm, 40 cm

Perfekt komplement till rengöring av mindre ytor | Blå
och röd | Fäller ej | 32 x 32cm

Vikan Original cloth
Vikan Dry21
Torrmopp i ACTEX ® mikrofiber, 60 cm | Grå | Håller kvar
de minsta damm- och smutspartiklarna med hjälp av statisk
elektricitet | Ökotex certifikat Ö98-069. Svanenlicens 383008

Original mikrofiberduk tillverkad i ACTEX ®
ultramikrofiber | 32*32cm | Finns i grön, röd och blå |
Allmän rengöring, torr damning, fuktig avtorkning | Håller
kvar minsta damm- och smutspartiklar med hjälp av statisk
elekticitet | Duken avlägsnar 99,9% av bakterier fuktad
med vatten | Kan användas på alla typer av ytor

Vikan Damp42
Fuktmopp för allroundbruk med hög rengöringseffektivitet
| 25cm, 40cm, 60cm | Grå | Passar för städning i sporthallar,
kontor, skolor och andra institutionsbyggnader | Ökotex
certifikat Ö98-069. Svanenlicens 383008

Rengöringsduk
Duk för rengöring av glasytor, fönster etc. | 40 x 40cm

Spraymopp Drizz F-460/560
Moppstativ med kardborre |
Sprayflaska med rengöringsmedel på
stativet | 600ml flaska | Mopphållarens
längd: F-460: 40 cm och F-560: 60 cm

Vikan Damp43
Fuktmopp med öglor i mikrofiberblandning | 25cm,
40cm, 60cm | Grå | Samlar effektivt stora mängde smuts
och partiklar | Snabb och hög uppsugningsförmåga
| Passar för grövre golvrengöring te.x. klinker, kakel,
trappor och slitna golv | Svanenlicens 383008
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Slimliner Rengöringsvagn
Rengöringsvagn med teleskopfunktion | 40cm, Grå | Kan
utökas på längden men bibehålla bredd | Utvecklad för
trånga ytor | Lämplig på restauranger, butiker, apotek,
vårdavdelningar, kök

Teleskopskaft Alu T140
Skaft i aluminium. | Passar till mopphållare Ecoquick
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Bekymmersfritt

1

Service att lita på
4

2

Med vårt genomarbetade servicekoncept kan vi garantera att du och dina kollegor alltid har
tillgång till effektiv och kvalitetskontrollerad städutrustning. Vinsterna är flera. Rätt produkter
och rätt utrustning sparar tid och tid är pengar. Med den bästa utrustningen kan ni göra ett
professionellt, rationellt jobb, utan att behöva lägga tid på att inventera städförrådet – det tar
vi ansvar för.

Nätsäck för säker tvätt och transport
För säker, rationell hantering och tvätt av moppar levererar vi dem i speciella nätsäckar.
Smutsiga moppar läggs tillbaka i samma säck och plomberas av kunden. Varje nätsäck förses
med en streckkod där man kan avläsa vilken kund den tillhör, antal och vilken typ av moppar
säcken innehåller. Säcken med mopparna tvättas i ett specialanpassat tvätt och torkprogram,
plomberingen sitter kvar under hela denna process. Säcken scannas både inför och efter tvätt
så att vi hela tiden har full koll på mopparna.

3

> Säker hantering
> Hygieniskt
> Lätt att inventera
> Mindre svinn
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1. Nätsäckar

2. Hämtning

3. Tvätt

4. Leverans

Mopparna levereras i speciella
nätsäckar, säckarna är märkta
med en streckkod. Streckkoden
innehåller bl.a. information om
kunden och leveransadress.

När mopparna är använda
läggs de tillbaka i nätsäcken
och plomberas med den
medskickade förseglingen.
Rikstvätts chaufför kommer
och hämtar säcken enligt
överenskommet intervall.

När säcken kommer till
tvätteriet scannas streckkoden.
Därefter tvättas säcken med
mopparna i ett specialanpassat
tvätt-och torkprogram,
plomberingen sitter kvar under
hela denna process.

När mopparna är tvättade
och klara för leverans scannas
streck-koden och chauffören
levererar säcken med mopparna
till rätt plats, på rätt tid!
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Smidigt

1

Kontakt
Beställning
Leverans
Faktura

Mer med samma leverans
Samtidigt som du hyr moppar och städutrustning från oss kan du få komplett service för hygienprodukter, entrémattor, arbetskläder och skyddsutrustning. Detta innebär flera fördelar. Du får
en kontaktperson som hjälper dig oavsett behov och du får allt på samma faktura. Dessutom blir
det kostnadseffektivt och bättre för miljön. Allt går med samma leverans.

En kontakt

En beställning

En leverans

En faktura

Hos Rikstvätt håller vi det

Vi vill förenkla din vardag så

Miljön är viktig för oss och

Färre fakturor och färre

enkelt. Därför har du alltid

att du får mer tid till annat.

därför samordnar vi alla

leverantörer betyder minskad

en och samma kontaktperson

Som hyrkund slipper du kost-

transporter och väljer tran-

administration och bättre

som förutom städutrustning

nader för inköp, lager, räntor,

sportalternativ med minsta

totalekonomi. Kostnaden för

kan hjälpa dig med arbets-

löner, inkurans, svinn,

möjliga miljöpåverkan. Våra

att handlägga en leverantörs-

kläder, entrémattor, hygien-

leverans bevakning och så

logistiksystem ser till att

faktura brukar uppskattas till

och skyddsprodukter.

vidare. Via vårt onlinesystem

dina leveranser är korrekta

mellan 150 och 500 kronor.

Vi gör personliga besök,

eller telefon beställer du

och kommer i rätt tid till

Lägg därefter till kostnaden

behovsanalyser och ser

snabbt och enkelt:

rätt plats. I samma stund

för att hantera flera

som vi hämtar din smutstvätt,

kontaktvägar, beställnings-

levererar vi nya fräscha

och leveransrutiner, så blir det

moppar och textilier, helt

snabbt pengar. En tydlig

till att du får en fungerande
helhetslösning. Vi hjälper

> Arbetskläder

dig också med uppstartsplan

> Entrémattor

samt utprovning av städ-

> Hygienprodukter

efter dina önskemål. Du har

faktura ger dig snabbt en bra

> Linne & Frotté

aldrig någon väntetid och din

överblick över dina beställda

egen lagerhållning är valfri.

produkter och tjänster.

utrustning, arbetskläder och
annat. Dessutom ombesörjer
vi inköp och uppmärkning
av produkterna.

> Skor & Handskar
> Moppar
> Städutrustning

= Bättre totalekonomi
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Trygga leveranser
från norr till söder
1

Rikstvätt / CWS-boco
säljkontor:
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CWS-boco Varberg
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CWS-boco Sweden AB
Batterivägen 1
432 32 Varberg
Tel: 0340 - 66 68 80
Fax: 0340 - 67 84 65
info.varberg@cws-boco.com

CWS-boco Sweden AB
Murmansgatan 120
212 25 Malmö
Tel: 040 - 23 97 23
Fax: 040 - 23 97 25

Industrigatan 2
666 31 Bengtsfors
Tel: 0531 - 722 70
Fax: 0531 - 100 77
info@kapi.se
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2

3

CWS-boco Sandby
CWS-boco Sweden AB
Möllevägen 1
247 31 Södra Sandby
Tel: 046 - 509 50
Fax: 046 - 570 84
info.sandby@cws-boco.com
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CWS-boco Stockholm
CWS-boco Sweden AB
Fyrgatan 2
195 61 Märsta
Tel: 08 - 520 22 500
Fax: 08 - 591 20 108
info.stockholm@cws-boco.com

CWS-boco Avesta, depå
CWS-boco Sweden AB
Brunnsvägen 6, Box 522
774 27 Avesta
Tel: 0226 - 570 55
Fax: 0226 - 540 55
info.avesta@cws-boco.com
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Storsjö Tvätt
Förläggarvägen 16
830 21 Tandsbyn
Tel: 063 - 10 67 50
Fax: 063 - 220 50
info@storsjotvatt.se
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Vithalatvätten
Magasingatan 14
574 38 Vetlanda
Tel: 0383 - 76 11 85
Fax: 0383 - 108 81
info@vithalatvatten.se

Skräddarens
Ekorrvägen 6
Box 3740
903 14 Umeå
Tel: 090 - 20 06 400
Fax: 090 - 31 086
info@skraddarens.se

Lindbytvätten
Lindbyvägen 116
387 94 Borgholm
Tel: 0485 - 56 40 57
Fax: 0485 - 56 40 59
info@lindbytvatten.se

Forslunds Tvätt
Vivelgatan 3
721 35 Västerås
Tel: 021 - 13 45 20
Fax: 021 - 38 28 15
info@forslunds.nu

Lima Tvätten
Västra Ärnäs 220a
780 60 Lima
Tel: 0280 - 320 01
Fax: 0280 - 322 01
hans@limatvatten.se

Mattab Norrköping
Mattab AB
Svärmaregatan 4
603 61 Norrköping
Tel: 020 - 36 51 55
info@mattab.se

CWS-boco Skara
CWS-boco Sweden AB
Skaraborgsgatan 60
532 37 Skara
Tel: 0511 - 134 20
Fax: 0511 - 187 02
info.skara@cws-boco.com
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CWS-boco Sweden AB
Box 73
313 21 Oskarström
Tel: 035 - 17 64 00
Fax: 035 - 17 64 29
info.oskarstrom@cws-boco.com
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6

CWS-boco Oskarström

KåPI Tvätt
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Tvättjänst Stockholm
Hantverkarvägen 5
145 63 Norsborg
Tel: 08 - 531 881 20
Fax: 08 - 531 839 60
patrik@tvattjanst.se
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www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se
www.rikstvatt.se

Med reservation för tekniska ändringar.
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