
GJELDER TIL 30.06.2017

KVALITET koster – hos oss koster det bare mindre. 
- mer enn 50 år i det norske markedet!

RENHOLDSMASKINER



CT15 C35
CT15 C35 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra  
IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere.  
Den har ekstremt lav kostnad pr. kvadratmeter 
og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av  
materialer som er svært rustbestandige, tankene  
og karosseriet er av polyetylenplast. Børsteskift kan utføres  
uten bruk av verktøy. CT15 C35 har elektrisk drift og kan  
således brukes kontinuerlig. Maskinens konstruksjon  
gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet  
sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med  
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater  
svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser,  
linoleum, gummi og tregulv. CT15 C35 er en super  
maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker,  
kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer,  
industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er  
velegnet for mindre til mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal og 10 meter el.kabel.

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  1300 m²/time
Driftsspenning  230 volt 10 amp.
Arbeidsbredde børste 350 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug  1450 mm
Rentvannstank  16 liter
Skittenvannstank  19 liter
Vekt  37,5 kg
Dimensjoner  96 x 55 x 122 cm

Art.nr. 178145   

15.450,-+ mva
Veil kr. 22.230,- + mva
Leasingfinansiering: 455,- pr.mnd (36 mnd).
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CT15 B35
CT15 B35 er en profesjonell gulvvaskemaskin  
fra IPC Foma. Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. 
Den har ekstremt lav kostnad pr. kvadratmeter  
og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av  
materialer som er svært rustbestandige, og tankene og  
karosseriet er av polyetylenplast. Børsteskift kan utføres  
uten bruk av verktøy. CT15 B35 leveres med 2 x 12 volts  
batterier som gir meget lang driftstid i forhold til andre 
maskiner. Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker  
og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør den  
meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger  
for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med  
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer  
gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor,  
keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT15 B35 
er en super maskin for barer, kantiner, restauranter, 
butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjørings-
byråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for mindre til mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  1300 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet 2 x 12 volt / 29 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 350 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug  1450 mm
Rentvannstank  16 liter
Skittenvannstank 19 liter
Vekt  59 kg
Dimensjoner  96 x 55 x 122 cm

Art.nr. 178140    

20.950,-+ mva
Veil kr. 31.190,- + mva
Leasingfinansiering: 616,- pr.mnd (36 mnd).

HOVEDBØRSTE MYK NATUR
Naturbørste 350 mm / 13,5”
Art. nr. SPPV01269
1.030,- + mva
Veil. kr. 1.295,- + mva

PADHOLDER
Padholder 330 mm / 13” 
Art. nr. SPPV01268
1.135,- + mva
Veil. kr. 1.420,- + mva

RØD PAD
Rød pad er den mest effektive  
gulvpaden for fjerning av merker,  
og for å oppnå høy glans på  
behandlede gulv.  
Passer godt til daglig renhold  
og lett rengjøring.
Art.nr. 178441 342 mm / 13,5” = CT15B/C35
94,- + mva
Veil. kr. 130,- + mva

FLEKSIBEL PÅFYLLINGSSLANGE
Fleksibel påfyllingsslange for enkel  
påfylling av vann på gulvvaskemaskiner
Art. nr. ACE175
155,- + mva
Veil. kr. 305,- + mva

GULVVASKEMASKIN

GULVVASKEMASKIN



Art.nr. 178145   

15.450,-+ mva
Veil kr. 22.230,- + mva
Leasingfinansiering: 455,- pr.mnd (36 mnd).
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Art.nr. 178140    

20.950,-+ mva
Veil kr. 31.190,- + mva
Leasingfinansiering: 616,- pr.mnd (36 mnd).

CT45 B50
CT45 B50 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. Den er  
enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad pr. 
kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av  
materialer som er svært rustbestandige, tankene og karosseriet  
er av polyetylenplast. Børsteskift kan utføres uten bruk av verktøy.  
CT45 B50 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang  
driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren 
sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon gjør 
den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger for 
riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med sugenalen, vasker 
og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, 
marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT45 B50 er 
en super maskin for barer, kantiner, restauranter, butikker, kontorer, 
skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mindre til mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  1750 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt / 74 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 500 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug  730 mm
Rentvannstank  40 liter
Skittenvannstank  45 liter
Vekt  110 kg
Dimensjoner  82 x 58 x 122 cm

Art.nr. 178119  

33.950,-+ mva
Veil kr. 49.715,- + mva
Leasingfinansiering: 999,- pr.mnd (36 mnd).

CT45 BT50
CT45 BT50 er en profesjonell gulvvaskemaskin fra IPC Foma. 
Den er enkel å bruke og lett å manøvrere. Den har ekstremt lav kostnad 
pr. kvadratmeter og krever lite vedlikehold. Den er satt sammen av 
materialer som er svært rustbestandige, tankene og karosseriet er 
av polyetylenplast. Børsteskift kan utføres uten bruk av verktøy. 
CT45 BT50 leveres med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang 
driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren 
sørger for sikker og optimal ladesyklus. Maskinens konstruksjon 
gjør den meget enkel å betjene. 25 kg vekt på børstehodet sørger 
for riktig børstetrykk til enhver tid. Sammen med den bakmonterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært 
godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi 
og tregulv. CT45 BT50 er en super maskin for barer, kantiner, 
restauranter, butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, 
rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for mindre til mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet 1750 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt / 74 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 500 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug 730 mm
Rentvannstank  40 liter
Skittenvannstank 45 liter
Vekt  110 kg
Dimensjoner  82 x 58 x 122 cm

Art.nr. 178125   

38.950,-+ mva
Veil kr. 57.535,- + mva
Leasingfinansiering: 1.146,- pr.mnd (36 mnd).

HOVEDBØRSTE MYK NATUR
Naturbørste 500 mm / 19”
Art. nr. SPPV01334
1.550,- + mva
Veil. kr. 1.785,- + mva

PADHOLDER
Padholder 500 mm / 19” 
Art. nr. SPPV01335
1.550,- + mva
Veil. kr. 1.945,- + mva

RØD PAD
Rød pad er den mest effektive gulvpaden for 
fjerning av merker, og for å oppnå høy glans på 
behandlede gulv. Passer godt til daglig renhold 
og lett rengjøring.
Art.nr. 122100 483 mm / 19” = CT45B/BT50
182,- + mva
Veil. kr. 223,- + mva

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem for 
montering på CT45 sørger for automatisk 
og korrekt innblanding av vaskemidler 
i vaskevannet. Enkel å montere.
Art. nr. KTRI02140
4.150,- + mva
Veil. kr. 6.700,- + mva

GULVVASKEMASKIN

GULVVASKEMASKIN



CT40 BT50
CT40 BT50 er en selvgående gulvvaskemaskin med batteridrift, 
og har dermed stor arbeidsfrihet i møblerte lokaler. Maskinen 
har robust utførelse med karosseri i slagfast plast. CT40 BT50 
er selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på drift 
fremover og bakover. Maskinens konstruksjon gjør den meget 
enkel å betjene. CT40 BT50 leveres med 2 x 12 volts batterier 
som gir meget lang driftstid i forhold til andre maskiner. 
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og optimal 
ladesyklus. Maskinen har selvjusterende børstehode som sørger 
for riktig børstetrykk til enhver tid. Børsteskift kan utføres uten 
bruk av verktøy. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker 
og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. 
betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. 
CT40 BT50 er en super maskin for restauranter, butikker, kontorer, 
skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet 2250 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 500 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug  815 mm
Rentvannstank  40 liter
Skittenvannstank  50 liter
Vekt  73 kg uten batterier
Dimensjoner  123 x 68 x 96 cm

Art.nr. 178130  

41.450,-+ mva
Veil kr. 66.925,- + mva
Leasingfinansiering: 1.219,- pr.mnd (36 mnd).

CT40 BT55 Roller
CT40 BT55 Roller er en selvgående gulvvaskemaskin med  
batteridrift, og har dermed stor arbeidsfrihet i møblerte  
lokaler. Maskinen har robust utførelse med karosseri  
i slagfast plast. CT40 BT55 Roller er selvgående og har  
trinnløs hastighetsregulering på drift fremover og bakover.  
Maskinens konstruksjon gjør den meget enkel å betjene.  
CT40 BT55 Roller leveres med 2 x 12 volts batterier  
som gir meget lang driftstid i forhold til andre maskiner.  
Den elektroniske batteriladeren sørger for sikker og  
optimal ladesyklus. Maskinen har selvjusterende børstehode  
som sørger for riktig børstetrykk til enhver tid. Børsteskift kan 
utføres uten bruk av verktøy. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater 
svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, 
linoleum, gummi og tregulv. CT40 BT55 Roller 
leveres med 2 stk. sylinderbørster i nylon samt 
feiesystem/avfallsbeholder.
CT40 BT55 Roller er den perfekte maskin for bilverksteder, 
industribedrifter, lager, osv. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørster, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  2475 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 550 mm
Børstetrykk  18,6 kg
Bredde for oppsug  815 mm
Rentvannstank  40 liter
Skittenvannstank  50 liter
Avfallsbeholder 2 liter
Vekt  100 kg uten batterier
Dimensjoner  119 x 64 x 96 cm

Art.nr. 178070   

51.950,-+ mva
Veil kr. 79.685,- + mva
Leasingfinansiering: 1.528,- pr.mnd (36 mnd).

HOVEDBØRSTE MYK NATUR
Naturbørste 500 mm / 19”
Art. nr. SPPV45469
1.760,- + mva
Veil. kr. 2.110,- + mva

PADHOLDER
Padholder 483 mm / 19”
Art. nr. SPPV00317
1.550,- + mva
Veil. kr. 1.945,- + mva

STØVSUGER KIT
Støvsuger kit for bruk sammen med  
gulvvaskemaskin, passer flere modeller.
Art.nr. KTRI02257
615,- + mva
Veil. kr. 735,- + mva

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem for 
montering på CT40 sørger for automatisk 
og korrekt innblanding av vaskemidler 
i vaskevannet. Enkel å montere.
Art. nr. KTRI02140
4.150,- + mva
Veil. kr. 6.700,- + mva
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CT70 BT60-1
CT70 BT60-1 er en selvgående gulvvaskemaskin 
med batteridrift, og har dermed stor arbeidsfrihet 
i møblerte lokaler. Maskinen har robust utførelse 
med karosseri i slagfast plast. CT70 BT60-1 er 
selvgående og har trinnløs hastighetsregulering på 
drift fremover og bakover. Maskinens konstruksjon 
gjør den meget enkel å betjene. CT60 BT60-1 leveres 
med 2 x 12 volts batterier som gir en meget lang 
driftstid i forhold til andre maskiner. Den elektroniske 
batteriladeren sørger for sikker og optimal ladesyklus. 
Et selvjusterende børstehode som sørger for riktig 
børstetrykk til enhver tid. Børsteskift kan utføres 
uten bruk av verktøy. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer 
gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, 
keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. 
CT70 BT60-1 er en super maskin for restauranter, 
butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, 
rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for 
mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  2700 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 600 mm
Børstetrykk  30,5 kg
Bredde for oppsug  1010 mm
Rentvannstank  70 liter
Skittenvannstank  75 liter
Vekt  93,7 kg uten batterier
Dimensjoner  121 x 68 x 96 cm

Art.nr. 178055  

47.950,-+ mva
Veil kr. 79.145,- + mva
Leasingfinansiering: 1.411,- pr.mnd (36 mnd).

CT70 BT70
CT70 BT70 er en selvgående gulvvaskemaskin 
med batteridrift, og har dermed stor arbeidsfrihet 
i møblerte lokaler. Maskinen har robust utførelse 
med karosseri i slagfast plast. CT70 BT70 er selvgående 
og har trinnløs hastighetsregulering på drift fremover 
og bakover. Maskinens konstruksjon gjør den meget 
enkel å betjene. CT60 BT70 leveres med 2 x 12 volts 
batterier som gir en meget lang driftstid i forhold til 
andre maskiner. Den elektroniske batteriladeren 
sørger for sikker og optimal ladesyklus. Et selvjusterende 
børstehode som sørger for riktig børstetrykk til enhver 
tid. Børsteskift kan utføres uten bruk av verktøy. 
Sammen med den patentertsugenalen, vasker og 
tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. 
Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, 
gummi og tregulv. CT70 BT70 er en super maskin 
for restauranter, butikker, kontorer, skoler, 
hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industri-
bedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er 
velegnet for mellomstore arealer. 

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, 
batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  3150 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 700 mm
Børstetrykk  31,5 kg
Bredde for oppsug  1010 mm
Rentvannstank  70 liter
Skittenvannstank  75 liter
Vekt  94,5 kg uten batterier
Dimensjoner  122 x 75 x 96 cm

Art.nr. 178051   

56.950,-+ mva
Veil kr. 89.635,- + mva
Leasingfinansiering: 1.675,- pr.mnd (36 mnd).

HOVEDBØRSTE MYK NATUR
Naturbørste 610 mm / 24” = CT70 BT60-1
Art. nr. SPPV01243
2.280,- + mva
Veil. kr. 2.725,- + mva

Naturbørste 340 mm / 13,5” = CT70 BT70 
(må ha 2 stk)
Art. nr. SPPV00424
1.030,- + mva
Veil. kr. 1.330,- + mva

PADHOLDER
Padholder 610 mm / 24” = CT70BT60-1
Art. nr. SPPV01244
2.070,- + mva
Veil. kr. 2.455,- + mva

Padholder 340 mm / 13,5” = CT70BT70  
(må ha 2 stk)
Art. nr. SPPV01228
1.450,- + mva
Veil. kr. 1.630,- + mva

UTSTYRSHOLDER
Utstyrsholder for moppeskaft,  
etc., passer flere modeller.
Art. nr. KTRI02274
510,- + mva
Veil. kr. 775,- + mva

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem 
for montering på CT70 sørger for 
automatisk og korrekt innblanding 
av vaskemidler i vaskevannet. 
Enkel å montere.
Art. nr. KTRI01763
4.670,- + mva
Veil. kr. 7.140,- + mva

GULVVASKEMASKIN

GULVVASKEMASKIN



CT80 BT55
CT80 BT55 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. Maskinen 
har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank på 85 liter som 
gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighets-
regulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og 
slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover. 
Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har standard 
programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere et 
program med kjemidoseringssystem. 1-standard hvor børstetrykk 
og vannmengde er forhåndsprogrammert (kan justeres), 2-automatic
hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres etter hastighet 
(kan justeres), 3-economy hvor maskinen bruker minimalt med vann 
(kan justeres) og 4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde 
automatisk justeres etter hastighet (kan justeres) og hvor 
maskinen automatisk blander inn riktig mengde vaskemiddel med vann. 
Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært 
godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi 
og tregulv. CT80 BT55 er en perfekt maskin for butikker, kontorer, 
skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. 
Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet 3300 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  2 x 12 volt /105 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 550 mm
Børstetrykk  22 kg
Bredde for oppsug 710 mm
Rentvannstank  80 liter
Skittenvannstank  83 liter
Vekt  204 kg
Dimensjoner 131 x 68 x 103 cm

Art.nr. 178090  

61.950,-+ mva
Veil kr. 103.275,- + mva
Leasingfinansiering: 1.823,- pr.mnd (36 mnd).

CT80 BT70
CT80 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet.
 Maskinen har rentvannstank på hele 80 liter og skittenvannstank 
på 83 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har 
trinnløs hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn 
av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet 
kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. 
Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram med 
mulighet for ytterligere et program med kjemidoseringssystem. 
1-standard hvor børstetrykk og vannmengde er forhåndsprogrammert 
(kan justeres), 2-automatic hvor børstetrykk og vannmengde 
automatisk justeres etter hastighet (kan justeres), 3-economy 
hvor maskinen bruker minimalt med vann (kan justeres) og 
4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres 
etter hastighet (kan justeres) og hvor maskinen automatisk 
blander inn riktig mengde vaskemiddel med vann. Dette gjør 
maskinen meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte 
sugenalen, vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater 
svært godt. Eks. betonggulv, marmor, keramikkfliser, linoleum,
gummi og tregulv. CT80 BT70 er en perfekt maskin for 
butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, rengjøringsbyråer, 
industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4200 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  4 x 6 volt /180 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 500 mm
Børstetrykk  25 kg
Bredde for oppsug 942 mm
Rentvannstank  80 liter
Skittenvannstank  83 liter
Vekt  283 kg
Dimensjoner  131 x 76 x 103 cm

Art.nr. 178092   

82.950,-+ mva
Veil kr. 130.990,- + mva
Leasingfinansiering: 2.440,- pr.mnd (36 mnd).

AUTOMATISK VANNPÅFYLLINGSKIT
Automatisk vannpåfyllingskit for 
ettermontering på CT80. Gjør det mulig 
å koble vannslange med Gardena kobling 
rett på maskinen. Flottøren sørger for 
automatisk stegning.
Art. nr. KTRI02247
1.760,- + mva
Veil. kr. 2.375,- + mva

LOFILTER CT80
Lofilteret samler opp partikler som 
maskinen suger opp, slik at dette 
ikke havner i skittenvanntanken.
Art. nr. KTRI02236
2.590,- + mva
Veil. kr. 3.445,- + mva

UTSTYRSHOLDER
Utstyrsholder for moppeskaft, 
etc., passer flere modeller.
Art.nr. KTRI02235
1.030,- + mva
Veil. kr. 1.475,- + mva

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem 
for montering på CT80 sørger for 
automatisk og korrekt innblanding 
av vaskemidler i vaskevannet. 
Enkel å montere.
Art. nr. KTRI02232
4.670,- + mva
Veil. kr. 7.140,- + mva
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CT110 BT70
CT110 BT70 er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 110 liter og skittenvannstank 
på 115 liter som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs 
hastighetsregulering på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, 
filtre og slanger er svært enkelt, fordi hele karosseriet kan vippes bakover 
og til siden. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. Maskinen har 
standard programmert 3 stk. vaskeprogram med mulighet for ytterligere 
et program med kjemidoseringssystem. 1-standard hvor børstetrykk og 
vannmengde er forhåndsprogrammert (kan justeres), 2-automatic hvor 
børstetrykk og vannmengde automatisk justeres etter hastighet 
(kan justeres), 3-economy hvor maskinen bruker minimalt med vann 
(kan justeres) og 4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde automatisk 
justeres etter hastighet (kan justeres) og hvor maskinen automatisk 
blander inn riktig mengde vaskemiddel med vann. Dette gjør maskinen 
meget enkel i bruk. Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og 
tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, marmor, 
keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT110 BT70 er en perfekt 
maskin for butikker, kontorer, skoler, hoteller, kirker, 
rengjøringsbyråer, industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4550 m²/time
Driftsspenning  24 volt
Batterikapasitet  4 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 700 mm
Børstetrykk  45 kg
Bredde for oppsug  940 mm
Rentvannstank  110 liter
Skittenvannstank  115 liter
Vekt  214 kg uten batterier
Dimensjoner  150 x 76 x 102 cm

Art.nr. 178053  

103.950,-+ mva
Veil kr. 156.415,- + mva
Leasingfinansiering: 1.939,- pr.mnd (60 mnd).

CT160 BT75 Roller Sweep
CT160 BT75 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy 
effektivitet. Maskinen har rentvannstank på hele 145 liter 
og skittenvannstank på 170 liter som gir lang operasjonstid. 
Maskinen er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering 
på drift forover og bakover. På CT160 BT75 Roller Sweep er 
trykket på skurebørstene fast innstilt i de 3 programmene, 
men dette kan regulerers i programvaren. Ettersyn av batterier,
filtre og slanger er svært enkel, fordi hele karosseriet kan 
vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. 
Maskinen har som standard 3 stk. vaskeprogram: 1 - for 
rengjøring av glatte gulv som ikke er altfor skitne. 2 - for 
rengjøring av glatte gulv som er merkbart skitne. 3 - for 
svært skitne og grove betong gulv og lignende. Under kjøring 
i de ovennevnte programmer kan vannmengden trinnløst 
reguleres. Børster, sugemotor og pålegging av vann/
vaskemiddel stopper automatisk når maskinen 
stopper. Dette gjør maskinen meget enkel i bruk. 
Sammen med den patenterte sugenalen, vasker og tørker 
maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, 
marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. 
CT160 BT75 Roller Sweep leveres med 2 stk. sylinderbørster i nylon 
samt feiesystem/avfallsbeholder. CT160 BT75 Roller Sweep er en 
perfekt maskin for butikker, rengjøringsbyråer, industribedrifter, bilforretninger, 
parkeringshus, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Gulvbørste, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  4875 m²/time
Driftsspenning  36 volt
Batterikapasitet  6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste  750 mm
Børstetrykk  35 kg
Bredde for oppsug  1010 mm
Rentvannstank  140 liter
Skittenvannstank  170 liter
Avfallsbeholder 13 liter
Vekt  300 kg uten batterier
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 176728   

144.950,-+ mva
Veil kr. 239.835,- + mva
Leasingfinansiering: 2.703,- pr.mnd (60 mnd).

AUTOMATISK 
VANNPÅFYLLINGSKIT
Automatisk vannpåfyllingskit 
for ettermontering på CT110. 
Gjør det mulig å koble 
vannslange med Gardena 
kobling rett på maskinen. 
Flottøren sørger for 
automatisk stegning.
Art. nr. KTRI02247
1.760,- + mva
Veil. kr. 2.375,- + mva

LOFILTER CT110
Lofilteret samler opp partikler som
maskinen suger opp, slik at dette 
ikke havner i skittenvanntanken.
Art. nr. KTRI02040
1.240,- + mva
Veil. kr. 1.715,- + mva

UTSTYRS- OG 
SØPPELSEKKHOLDER
Holder for søppelsekk 
og utstyr for CT110.
Art.nr. KTRI01806
2.070,- + mva
Veil. kr. 3.285,- + mva

KJEMIPÅFØRINGSSYSTEM
Chem dose kjemipåføringssystem 
for montering på CT110 sørger for 
automatisk og korrekt innblanding 
av vaskemidler i vaskevannet. 
Enkel å montere.
Art. nr. KTRI01711
4.460,- + mva
Veil. kr. 6.230,- + mva

GULVVASKEMASKIN
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CT230 BT100 Roller Sweep
CT230 BT100 Roller Sweep er en sittbar gulvvaskemaskin med høy effektivitet. 
Maskinen har rentvannstank på hele 205 liter og skittenvanntank på 225 liter 
som gir lang operasjonstid. Den er selvgående, og har trinnløs hastighetsregulering 
på drift forover og bakover. Ettersyn av batterier, filtre og slanger er svært enkelt, 
fordi hele karosseriet kan vippes bakover. Karosseriet er i slagfast polypropylenplast. 
Maskinen har standard programmert 3 stk. vaskeprogram og  et program 
med kjemidoseringssystem. 1-standard hvor børstetrykk og vannmengde 
er forhåndsprogrammert (kan justeres), 2-automatic hvor børstetrykk og 
vannmengde automatisk justeres etter hastighet (kan justeres), 
3-economy hvor maskinen bruker minimalt med vann (kan justeres) 
og 4-chem-dose hvor børstetrykk og vannmengde automatisk justeres 
etter hastighet (kan justeres) og hvor maskinen automatisk blander 
inn riktig mengde vaskemiddel med vann. Dette gjør maskinen meget 
enkel i bruk. Sammen med den patenterte sugenalen, de to sidebørstene, 
vasker og tørker maskinen alle typer gulvflater svært godt. Eks. betonggulv, 
marmor, keramikkfliser, linoleum, gummi og tregulv. CT230 BT100 Roller 
Sweep leveres med 2 stk. sylinderbørster i nylon samt feiesystem/
avfallsbeholder. CT230 BT100 Roller Sweep er en perfekt maskin for 
større lagerlokaler, parkeringshus, store kjøpesentre, rengjøringsbyråer, 
industribedrifter, osv. Rengjøringskapasiteten er velegnet for store arealer.

Leveres med: Gulvbørster, sugenal, batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  7500 m²/time
Driftsspenning  36 volt
Batterikapasitet  6 x 6 volt /222 amp. GEL
Arbeidsbredde børste 1000 mm
Børstetrykk  35 kg
Bredde for oppsug  1280 mm
Rentvannstank  205 liter
Skittenvannstank  225 liter
Avfallsbeholder 23 liter
Vekt  382 kg uten batterier
Dimensjoner 195 x 117 x 147 cm

Art.nr. 178157  

238.450,-+ mva
Veil kr. 339.710,- + mva
Leasingfinansiering: 4.447,- pr.mnd (60 mnd).

BESKYTTELSESTAK
Beskyttelses tak for ettermontering 
på CT230. Sikrer operatør mot å få 
gjenstander i hodet ved vask på høylager.
Art. nr. KTRI01944
25.950,- + mva
Veil. kr. 43.435,- + mva

HOVEDBØRSTER
Hovedbørste med medium stiv bust. 
Disse børstene har stivere bust en 
de som standard levert.
Art. nr. SPPV01331 (må ha 2 stk)
3.110,- + mva
Veil. kr. 3.560,- + mva

SIDEBØRSTER
Sidebørste med mix bust av  
PPL og stål. Tar vesentlig 
kraftigere enn de børstene 
som er standard levert.
Art.nr. SPPV00019 (må ha 2 stk)
1.350,- + mva
Veil. kr. 1.675,- + mva

VASKEMIDDEL
FLO 130 - Spesialavfettingsmiddel til steingulv, 
malte gulv og keramisk fliser.
Et alkoholbasert rengjøringsmiddel som ikke 
etterlater rester, og det er ikke nødvendig 
å skylle. Polerer bonede gulv. Tilsatt duft. 
Kompatibelt med alle typer metallpolisher. Kan 
bones og kan brukes sammen med high speed 
maskiner. Danner en skinnende overflate og en 
transparent film på gulvet uten at det trekker til 
seg skitt og støv. Alkalisk middel for mikroporø-
se gulvfliser. Fjerner også skitt som har lagt seg 
dypere i flisene.
Art. nr. 148702 – 10 liter
925,- + mva
Veil. kr. 1.115,- + mva
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ES 430 Oppskuringsmaskin

EU 430/510 High-speed maskin

ES 430 er en sterk og robust oppskuringsmaskin, samtidig som den er letthåndterlig 
og enkel å frakte. Dette er en lavhastighetsmaskin 165 o/min. som egner seg til 
profesjonell rengjøring av alle typer gulv og til oppskuring. Den er ergonomisk 
designet og har justerbart T-håndtak, slik at brukeren kan jobbe i en behagelig posisjon 
over lengre tid. Den har ekstra kraftfull motor som er utstyrt med overbelastningsvern. 
P.g.a. at maskinen er beltedrevet, er støynivået meget lavt. Motorens plassering gjør 
at maskinene arbeider stabilt. ES 430 er velegnet til alt fra alminnelig vedlikehold, til 
stripping, sprayrengjøring og sliping. Det finnes dessuten et stort sortiment av børster 
og pads som gjør at maskinen kan skreddersys til den enkelte oppgave.

EU 430/510 er robuste high-speed maskiner som dekker de fleste 
behov for polering. Maskinene er letthåndterlige og er utstyrt med 
dobbel startsperre for sikker betjening.
Modellene har et innebygd støvavsug. De er ergonomisk designet 
og har justerbart håndtak. Med sine 1500 omdreininger gjør den 
poleringsjobben unik.

TEKNISKE DATA:
Børste/pad størrelse  430 mm / 17” 
Padholder  430 mm / 17”
Rotasjonshastighet  165 o/min.
Driftsspenning  230 volt
Høyde på maskin  150 mm
Motoreffekt  1200 watt
Vekt  34 kg
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

TEKNISKE DATA:
Børste/pad størrelse 430/510 mm / 17/20” 
Padholder  430/510 mm / 17/20”
Rotasjonshastighet 1500 o/min.
Driftsspenning  230 volt
Høyde på maskin  150 mm
Motoreffekt  1600 watt
Vekt  41 kg
Dimensjoner 181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 178030  

10.995,-+ mva
Veil kr. 13.025,- + mva 
Leasingfinansiering: 323,- pr.mnd (36 mnd).

* Padholder 608465 må bestilles separat

Art.nr. 178036 EU430  

15.450,-+ mva
Veil kr. 19.650,- + mva 
Leasingfinansiering: 455,- pr.mnd (36 mnd).

Art.nr. 178035 EU510  

16.450,-+ mva
Veil kr. 23.235,- + mva 
Leasingfinansiering: 484,- pr.mnd (36 mnd).

BRUN GULVPAD
Gulvpad spesielt beregnet for tørr
oppskuring. Med sin åpne konstruksjon
kan paden brukes lenger før den må
rengjøres. Egner seg bra til grovskuring
og polishfjerning. Svært effektiv.
Art.nr. 122107 
Brun gulvpad 435mm - 17” 
120,- + mva
Veil. kr. 161,- + mva

LYS BLÅ HIGH SPEED PAD
Myk pad for høyglanspolering
600-3000 rpm. 
Art.nr. 178487 
Lys Blå high speed pad 435mm - 17”
94,- + mva
Veil. kr. 190,- + mva

SORT GULVPAD 
Dette er en gulvpad av grovere type.
Egner seg bra til grovskuring og
polishfjerning. Svært effektiv.
Art.nr. 122108 
Sort gulvpad 435mm - 17”
120,- + mva
Veil. kr. 161,- + mva

PADHOLDER 
Padholder for lavt turtall opp til 165 o/min.
Passer for maskin ES430.
Art.nr. 608465  
795,- + mva
Veil. kr. 1.135,- + mva

LYS BLÅ HIGH SPEED PAD
Myk pad for høyglanspolering
600-3000 rpm. 
Art.nr. 178488 
Lys Blå high speed pad 530mm - 21”
234,- + mva
Veil. kr. 327,- + mva
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Gulv pads 
for alle typer gulv
IPC Foma sitt sortiment av gulvpads spenner fra pads for daglig bruk, 
oppskuring, polering eller høyglanspolering. Våre gulvpads passer til 
alle typer maskiner og vi lagerfører alle dimensjoner.
Materialet i våre gulvpads er 100 % resirkulert polyester og 
tilfredsstiller de høye kvalitets- og miljøkrav som kreves i Europa. 
Polyester kommer først og fremst fra gjenvinnbare plastflasker
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SORT GULVPAD 
Dette er en gulvpad av grovere type.
Egner seg bra til grovskuring og
polishfjerning. Svært effektiv.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

178456        Sort gulvpad 310mm - 12”  103,-
178407        Sort gulvpad 330mm - 13”  120,-
178444        Sort gulvpad 340mm - 13,5” 125,-
122111        Sort gulvpad 356mm - 14”  132,-
178376        Sort gulvpad 381mm - 15” 142,-
122110        Sort gulvpad 410mm - 16”  149,-
122108        Sort gulvpad 435mm - 17”  161,-
122124        Sort gulvpad 460mm - 18”  190,-
122109        Sort gulvpad 486mm - 19” 217,-
178405        Sort gulvpad 500mm - 20”  239,-
178377        Sort gulvpad 530mm - 21”  266,-
178566        Sort gulvpad 610mm - 24” 366,-

BEIGE/HVIT GULVPAD
Supermyk pad for høyglanspolering. 
Anbefales på myke og middels harde gulv. 
Lett rengjøring. Opptil 3000 rpm.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

174489        Beige/hvit gulvpad 435mm - 17”  190,-
178548        Beige/hvit gulvpad 500mm - 20”  249,-
178490        Beige/hvit gulvpad 530mm - 21”  327,-

LYS BLÅ GULVPAD 
Supermyk pad for høyglanspolering. 
Anbefales på myke gulv. Lett rengjøring.
Opptil 3000 rpm.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

178487        Lys Blå gulvpad 435mm - 17” 190,- 
178547        Lys Blå gulvpad 500mm - 20” 249,-
178488        Lys Blå gulvpad 530mm - 21”  327,-

NATUR LIGHT GULVPAD
Supermyk pad for høyglanspolering. 
Anbefales på myke gulv. Lett rengjøring.
Opptil 3000 rpm.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

178446        Natur Fiber Light gulvpad 340mm - 13,5” 125,- 
178493        Natur Fiber Light gulvpad 435mm - 17”  190,-
178474        Natur Fiber Light gulvpad 460mm - 18”  212,-
178550        Natur Fiber Light gulvpad 500mm - 20”  249,-
178494        Natur Fiber Light gulvpad 530mm - 21”  327,-
178516        Natur Fiber Light gulvpad 610mm - 24” 420,-

NATUR GULVPAD 
Grov naturpad for mer aggresiv
sprayrengjøring og høyglanspolering.
Lett rengjøring. Opptil 3000 rpm.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

178517        Natur gulvpad 340mm - 13,5”  125,-
178497        Natur gulvpad 435mm - 17”  190,-
178518        Natur gulvpad 460mm - 18”  212,-
178552        Natur gulvpad 500mm - 20”  249,-
178498        Natur gulvpad 530mm - 21”  327,-
178566        Natur gulvpad 610mm - 24” 420,-

RØD GULVPAD
Den mest effektive gulvpaden for fjerning  
av merker, og for å oppnå høy glans på 
behandlede gulv.Passer godt til daglig renhold. 
Lett rengjøring.

Art. nr.        Beskrivelse  Veil. pris

178455        Rød gulvpad 310mm - 12”  103,- 
178411        Rød gulvpad 330mm - 13”   120,-
178441        Rød gulvpad 340mm - 13,5”   125,-
122105        Rød gulvpad 356mm - 14”   132,-
178370        Rød gulvpad 381mm - 15”   142,-
122102        Rød gulvpad 410mm - 16”   149,-
122106        Rød gulvpad 435mm - 17”   161,-
122122        Rød gulvpad 460mm - 18”   190,-
122100        Rød gulvpad 483mm - 19”   217,-
178404        Rød gulvpad 500mm - 20”   239,-
178371        Rød gulvpad 530mm - 21”   266,-
178562        Rød gulvpad 610mm - 24”  366,-

BRUN GULVPAD
En gulvpad spesielt beregnet for tørr oppskuring. 
Med sin åpne konstruksjon kan paden brukes 
lenger før den må rengjøres. Egner seg bra 
til grovskuring og polishfjerning. Svært effektiv.

Art. nr.        Beskrivelse Veil. pris

178450        Brun gulvpad 310mm - 12” 103,- 
178454        Brun gulvpad 330mm - 13”  120,-
178438        Brun gulvpad 340mm - 13,5” 125,- 
122104        Brun gulvpad 356mm - 14” 132,- 
178364        Brun gulvpad 381mm - 15” 142,-
122103        Brun gulvpad 410mm - 16”  149,-
122107        Brun gulvpad 435mm - 17”  161,-
122125        Brun gulvpad 460mm - 18” 190,-
178439        Brun gulvpad 486mm - 19” 217,-
178401        Brun gulvpad 500mm - 20” 239,-
178363        Brun gulvpad 530mm - 21”  266,-
178565        Brun gulvpad 610mm - 24” 366,-
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Diverse tilbehør 
til renholdsbransjen
  IPC Foma har et bredt sortiment av diverse sikkerhets produkter for de som 
arbeider med vaskemidler og kjemikalier. Det viktig å beskytte hud og øyne 
mot sprut fra vaskemiddel kanner. Skulle uhellet være ute så er det meget 
viktig å hja øyeskyll stasjon i nærheten, slik at man får nøytralisert væsken 
i øyet ved et kjemisk uhell.    

STØVMASKE OX-ON M/VENTIL FFP2
Filtrerende halvmasker av høy kvalitet, oppfyller kravene i EN
149:2001+A1:2009. Utåndingsventil for å få en tørrere maske samt øke 
komforten. Sammenleggbar konstruksjon for enkel oppbevaring. Beskytter 
mot flytende og ikke-giftige aerosoler. Brukes mot tørre eller væskeformede 
partikler, som f.eks. helsefarlig støv, slipestøv og dyrestøv, men ikke mot 
giftige gasser eller damp. 12 x HGV (hygienisk grenseverdi). Brukes der 
hvor det er foreskrevet i forhold til Ph eller faremerking på kjemi.

Art.nr. 139090 – pk a’10 stk
242,- + mva
Veil. kr. 302,- + mva

VERNEBRILLER SGI ANTIDUGG KLAR
SGI er en vernebrille som beskytter mot partikler og gnister med middels 
hastighet. Beskytter også mot smeltet metall og sprut fra væsker. 
Vernebrillen er produsert med linser i polykarbonat. Den har en ramme 
i myk, klar PVC med 6 ventilasjonshull. Beregnet til beskyttelse ved sliping 
med slipemaskiner, ved stålbørsting, arbeide med motor- og båndsag  
og væskesprut ved spraying. Brukes der hvor det er foreskrevet i forhold til 
Ph eller faremerking på kjemi.

Art.nr. 139091
61,- + mva
Veil. kr. 76,- + mva

VERNEBRILLER SGI ANTIDUGG KLAR GRO
Svært gunstig pris i kombinasjon med et moderne og funksjonelt design gir 
denne brillen særpreg. Den omsluttende designen på linsen gir uhindret 
synsfelt og god beskyttelse. Den lave vekten, 23 gram, i kombinasjon med 
de flate og fleksible brillestengene sørger for god bærekomfort.  
De flate brillestengene gjør også at brillen er godt egnet til bruk 
i kombinasjon med øreklokker. Brukes der hvor det er foreskrevet i forhold 
til Ph eller faremerking på kjemi. 
Brillestang: klar / Linse: klar / Merking: 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE 

Art.nr. 139092
61,- + mva
Veil. kr. 76,- + mva

KJEMIKALIEHANSKE, VINYL, ANTI-ALLERGISK

Hansker i Non Latex. Fri for Ftalater. 
Antiallergisk, mykt velourfôr.
Standard: EN 388, 374, 420. Kategori: 3. 
Fôr: Velour. Lengde: 31-33 CM 
Materiale: Non Latex. Tykkelse: 0,45 MM 
Til profesjonelt renhold, storhusholdning etc. 
Svært myke og behagelige. Gir meget høy 
varmeisolasjon, hanskene kan benyttes 
i svært varmt vann. Antiallergitestet. 
Inneholder ingen kjente allergifremmede stoffer. 
Inneholder ikke Ftalater (mykningsstoffer).  
Sanprotec behandlet fôr – hindrer dårlig lukt 

Art.nr. 139094
46,- + mva
Veil. kr. 58,- + mva

PAPIRRULL 2-LAG HVIT (2 STK)
Papirrull 2-lag hvit - 2 x 5 kg 
Middels stor papirrull med 2-lags papir 
bestående av ren ny cellulose. Brukes til 
vindusvask og interiørvask. Papiret gir en 
god absorpsjon og klutfølelse. Inneholder 
808 perforerte ark.

Art.nr. 222234
650,- + mva
Veil. kr. 845,- + mva

PAPIRRULL 2-LAG HVIT (2 STK)
Papirrull 3-lag blå - 2 x 5 kg 
Stor papirrull med 3-lags blått papir. 
En kraftig tørkeklut med en grov og en 
fin side. Passer utmerket til grovere 
avtørking og vannbasert rengjøring. 
Brukes til vindusvask, interiør og 
håndtørk. Absorberer svært godt. 
Inneholder 859 perforerte ark. 

Art.nr. 222232
750,- + mva
Veil. kr. 1.005,- + mva

ØYEDUSJSTASJON 
Øyeskyllemiddel har samme saltspenning som øyet 
og er derfor egnet til langvarende øyeskyllinger.                                                                                               
1. 1 stk CE-merket flaske med 0,9% steril natriumklorid. 
Den er utstyrt med ergonomisk øyekopp, støvhette og en 
utførlig bruksanvisning på etiketten. 
2. 1 stk liten og handy CE-merket flaske med 4,9% steril 
fosfatbuffer, som nøytraliserer væsken i øyet ved kjemiske 
uhell. Den er utstyrt med ergonomisk øyekopp, støvhette 
og en utførlig bruksanvisning på etiketten. Er utstyrt med 
piktogram på front og speil innvendig i lokket. 

Art.nr. 222306
690,- + mva
Veil. kr. 920,- + mva

SHOWA 620 PVC HANSKE
Brun/oransje PVC hanske mot oljer og syrer,  
kornet grep, myk, 30 cm mansjett. 
Str.: L, Materiale: PVC, Fôr: Uforet,  
Standard: EN 388, 374-3, Kategori: CE III 
Bruksområde: Petrokjemisk,  
Bygg-anlegg/Havbruk/fiske

Art.nr. 139093
80,- + mva
Veil. kr. 100,- + mva



IPC Foma distribuerer Wetrok vaskemidler i Norge. 
Wetrok vaskemidler passer for daglig renhold, i bruk sammen 
med gulvvaskemaskiner og til polering. Vi har også et bredt 
spekter av spesialprodukter, se egen produktliste. Alle Wetrok 
vaskemidler er konsentrerte. De leveres i konsentrat og skal 
blandes med vann før bruk. For eksempel når du kjøper en liter 
med Wetco Floor for daglig rengjøring, får du 100 liter med normal 

Wetco Floor
Et svært effektivt, skånsomt, allsidig, allrent, lavt-
skummende og svakt alkalisk rengjøringsmiddel. 
Brukes på alle gulv og steder som tåler vann. 
Godt egnet for både gulvvaskemaskin og manuell 
rengjøring. Pleiende. Parfymefri. Svanemerket. 
pH ca. 10 (konsentrat)

Art. nr. 173037 – 1 liter 
Forpakning 6 x 1 liter
61,- + mva
Veil. kr. 68,- + mva
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Wetco Surf
Alkoholbasert lett alkalisk, nøytralt allrent for en skånsom og 
effektiv rengjøring av steder som tåler vann (gulv og overflater). 
Passer alle manuelle vaskemetoder, også impregnering i 
vaskemaskin. Fjerner smuss effektivt uten å etterlate noen 
rester, striper eller render. Tørker raskt. (Vinduer, speil, bord etc). 
Høytskummende. Parfymert. Svanemerket. pH 7,5-8,5 (konsentrat)

Art. nr. 173043 – 1 liter 
Forpakning 6 x 1 liter
57,- + mva
Veil. kr. 63,- + mva

Reocid
Et frisk duftende sanitærrengjøringsmiddel
for rengjøring av alle syresikre steder  
og flater som tåler vann. Skummende. Holder 
overflatene rene for kalk hvis det brukes daglig. 
Etterlater en glatt, ren og fin overflate. 
pH ca 4,5 (konsentrat).

Art. nr. 173061 – 1 liter 
Forpakning 10 x 1 liter
54,- + mva
Veil. kr. 60,- + mva

Wetco San Nøytral
Nøytralt rengjøringsmiddel til vedlikeholdsrengjøring på 
syrefølsomme sanitæroverflater av bl.a. sanitærporselen, klinker, 
flis og porselen. Fungerer utmerket med We Foam-metoden. 
Løser effektivt opp inngrodd smuss og fett. Etterlater en blank 
overflate. Har en god og behagelig parfymert duft. 
Høytskummende. pH ca. 7,5 (konsentrat). Svanemerket.

Art. nr. 173049 – 1 liter 
Forpakning 6 x 1 liter
59,- + mva
Veil. kr. 65,- + mva

Biosan
Biologisk sanitærrengjøringsmiddel. Spesielt egnet 
for toaletter som har problemer med dårlig lukt. Biosan 
eliminerer dårlig lukt gjennom biologisk nedbryting av blant 
annet urin. Et biologisk produkt formulert med bakterier og 
enzymer. Etterlater en behagelig lukt etter vask. Ristes før 
bruk/blanding. Kan også brukes i søppelrom/avfallsrom. 
Har parfymert frisk lukt. pH ca 6,5 (konsentrat) og 
ca 7 (i bruksløsning). 

Art. nr. 173006 – 1 liter 
Forpakning 10 x 1 liter
217,- + mva
Veil. kr. 241,- + mva

Remop
Kan brukes på alle overflater som tåler vann, med eller uten 
behandling. Remop er et syntetisk, lavtskummende rengjørings- 
og vedlikeholdsmiddel. Er ikke lagdannende. Gir en blank 
overflate. Fjerner statisk elektrisitet og forebygger med det 
tilsmussingen av overflatene. Ingen skylling. Lavtskummende. 
pH ca 6,0 (konsentrat) og ca 7,0 (i bruksløsning). 

Art. nr. 173068 – 1 liter 
Forpakning 10 x 1 liter
77,- + mva
Veil. kr. 86,- + mva

Speed-clean
Polishfjerning ved bruk av gulvvaskemaskin 
som er pH-nøytral i bruksløsningen. Ikke 
egnet for lettskuring. Ikke merkepliktig. 
Passer for PVC, linoleum, stein, fliser, etc. 
Passer ikke på syrefølsomme steinbelegg. 
Meget tidsbesparende 
ved kjøring med gulvvaskemaskin. 
pH ca. 8,5 (konsentrat).

Art. nr. 173022 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
788,- + mva
Veil. kr. 875,- + mva

173045 SKUMFLASKE WETCO SURF
Dosering 
10 ml/10 L vann for vedlikeholdende rengjøring 
200 ml/10 l vann for grovrengjøring 
50 ml/400 ml for skumflasken
50 ml/10l vann som skyllemiddel 
i moppvaskemaskinen

Art. nr. 173045
79,- + mva
Veil. kr. 88,- + mva

173063 SKUMFLASKE WETCO REOCID
Dosering 
20–100 ml/10 l vann ved normal tilskitning 
1,5–4 dl/10 l vann ved grov tilskitning
100 ml/400 ml for skumflasken 
Ufortynnet for fjerning 
av fast sittende skitt 

Art. nr. 173063
79,- + mva
Veil. kr. 88,- + mva

Art. nr. 173039 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
270,- + mva
Veil. kr. 300,- + mva

Art. nr. 173044 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
257,- + mva
Veil. kr. 285,- + mva

Art. nr. 173062 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
326,- + mva
Veil. kr. 362,- + mva

Art. nr. 173050 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
257,- + mva
Veil. kr. 285,- + mva

Art. nr. 173069 – 5 liter 
Forpakning 3 x 5 liter
338,- + mva
Veil. kr. 375,- + mva

blanding for daglig rengjøring av gulvet. Prinsippet om konsen- 
trerte produkter og lav dosering gjelder for alle produktene 
i Wetrok serien. Wetrok produktene er derfor meget drøye og 
økonomiske i bruk. Midlene er biologisk nedbrytbare og de er 
spesialutviklet for å beskytte miljøet best mulig.
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Mimo
Mimo er en smidig og praktisk rensemaskin som passer til mindre 
arbeidsoppgaver. Den er ypperlig for rensing av tepper, møbler og 
bilseter. Mimo har innebygget trykkpumpe for dybderensing, som 
på større rensemaskiner. Dette er den eneste effektive 
rensemetoden for tepper og tekstiler.

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt  1200 maks W
Sugeeffekt  2470 mmVs
Luftmengde  60 l/sek.
Pumpemotor  48 W
Rentvannstank  4,5 liter
Skittenvannstank  8,5 liter
Pumpekapasitet  0,8 l/min.
Pumpetrykk  2,0 bar
Vekt  9 kg
Dimensjoner  181 x 105 x 136 cm

Art.nr. 131310  

2.590,-+ mva
Veil kr. 3.690,- + mva 

173063 SKUMFLASKE WETCO REOCID
Dosering 
20–100 ml/10 l vann ved normal tilskitning 
1,5–4 dl/10 l vann ved grov tilskitning
100 ml/400 ml for skumflasken 
Ufortynnet for fjerning 
av fast sittende skitt 

Art. nr. 173063
79,- + mva
Veil. kr. 88,- + mva
 

K300/12
K 300/12 er en liten, hendig rensemaskin som passer til mellom og 
store arbeidsoppgaver. Den er ideell til rengjøring av tepper, tekstiler, 
møbler, bilseter m.m. Maskinen er rask å klargjøre til bruk, og er lett 
å bære i trapper p.g.a. maskinens utforming.

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt  1400 maks. W
Sugeeffekt  2470 mmVs
Luftmengde  60 l/sek.
Pumpemotor  48 W
Rentvannstank  11 liter
Skittenvannstank  32 liter
Pumpekapasitet  0,8 l/min.
Pumpetrykk  2,0 bar
Vekt  13 kg

Art.nr. 174060  

4.150,-+ mva
Veil kr.6.565,- + mva

G700/12
G 700/12 er en rensemaskin med ekstra stor beholder og den 
passer derfor til mellom og store arbeidsoppgaver. Beholderen 
i rustfritt stål har egen tappeslange for tømming av skittenvannstanken. 
Maskinen er rask å klargjøre til bruk og rengjør svært effektiv på 
tekstiler, møbler, bilseter m.m. Med sin store vanntank er den en 
ypperlig maskin til rensing av større flater, f.eks. konferanserom.

TEKNISKE DATA:
Motoreffekt  2600 W
Sugeeffekt  2470 mmVs
Luftmengde  120 l/sek.
Pumpemotor  90 W
Rentvannstank  25 liter
Skittenvannstank  60 liter
Pumpekapasitet  1,8 l/min.
Pumpetrykk  3,5 bar
Vekt  35 kg

Art.nr. 174050  

10.390,-+ mva
Veil kr. 14.705,- + mva

RENSEVÆSKE 1 LITER
IPC Foma rensevæske er et  
miljøvennlig spesialmiddel med 
meget god renseeffekt og er 
spesielt godt egnet for rengjøring 
av tepper, møbler, gulv, 
bilinteriør m.m. Benytt kaldt eller 
varmt vann. Varmt vann øker 
rengjøringseffekten. 
Vanntemperatur på 30 - 60°C 
anbefales. Kan benyttes på de 
fleste konkurrerende maskiner. 
Leveres i 1 liters flasker á 12 flasker 
i kartongen.
Art.nr. 147501
83,- + mva
Veil. kr. 116,- + mva

RENSEVÆSKE 5 LITER
IPC Foma Fibrex rensevæske  
er et profesjonelt rensemiddel  
spesielt utviklet for bruk på  
tekstiler og inneholder  
innovative tilsetningsstoffer  
som fjerner alle typer flekker  
og smuss. Fibrex er et 
profesjonelt vaskemiddel 
spesielt utviklet for bruk 
på tekstiler som bilinteriør, 
tepper, sofaer, vegg-til-vegg tepper. 
Fortynn 1 del vaskemiddel i 3-5 deler vann 
og bland godt. IPC Foma Fibrex rensevæske 
gjenoppretter og frisker opp fargene samt 
frigir en behagelig frisk duft.
Art.nr. 149233
259,- + mva
Veil. kr. 347,- + mva

SKUMDEMPER 1 LITER
Skumdemper skal alltid benyttes 
ved oppsug av rensemiddel. 
IPC Foma skumdemper er et 
spesialmiddel som motvirker 
skumming av rengjøringsmidler. 
Bør benyttes i alle typer 
rensemaskiner. Skumdemperen 
vil skåne maskinen mot 
overskumming og forlenge 
levetiden på maskinen. Skal også 
brukes selv om det benyttes en 
støv-/vannsuger. Leveres i 1 liters 
flasker á 12 flasker i kartongen.
Art.nr. 147502
103,- + mva
Veil. kr. 202,- + mva

HÅNDMUNNSTYKKE
Håndmunnstykke i plast  
med 1 dyse og Ø38mm.  
Leveres med ventilhåndtak. 
Dyse størrelse 020/80° i plast.
Art.nr. SPPV28251
399,- + mva
Veil. kr. 615,- + mva

RENSEMASKIN

RENSEMASKIN

RENSEMASKIN



G464E
Feiemaskin G 464 E er en batteridrevet feiemaskin  
med små ytter mål for innendørs bruk. Maskinen  
har sidebørste som feier avfallet inn mot midten  
foran, og en tverrgående hovedbørste som feier  
avfallet videre inn i avfallsbeholderen. Maskinen  
leveres med 2 stk. feieprogram for lett og normal
feiing. Innebygget støvsuger fanger opp alt støv  
som virvles opp. Hovedbørsten er selvjusterende.  
Dette gjør totalt sett G 464 E til en effektiv  
og helsevennlig feiemaskin. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for små og mellomstore arealer.

Leveres med: Batteri, batterilader, beskyttelseshjul 
for sidebørste og elektrisk filterrister.

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet  2000 m²/time
Driftsspenning  12 volt
Batterikapasitet  1 x 12 volt /31 amp.
Arbeidsbredde børste 625 mm
Arbeidsbredde hoved børste 460 mm
Filter flate  1 m²
Avfallsbeholder  35 liter
Vekt  54 kg uten batterier
Dimensjoner  64 x 87 x 56 cm

Art.nr. 121280  

22.450,-+ mva
Veil kr. 25.545,- + mva 
Leasingfinansiering: 660,- pr.mnd (36 mnd).

G1250E 2SP
Feiemaskin G1250E 2SP er en profesjonell kraftig 
feiemaskin, som leveres i batteri versjon for 
innen- og utendørs bruk. Den har drift fremover 
og bakover og alle nødvendige betjeningsorganer 
for sikker og effektiv drift. Maskinen har med de 
doble sidebørstene en effektiv feiebredde på hele 
1200 mm. Sidebørstene og hovedbørsten kan 
enkelt heves ved transport. Den innebygde 
støvsugeren kan valgfritt kobles inn hvis fint støv 
ønskes fjernet fra panelfilteret. G1250E 2SP har 
selvjusterende hovedbørste og hastigheten på 
sidebørstene kan reguleres trinnløst. Maskinen 
har et patentert tømmesystem for avfallsbeholderen 
og tømmehøyden er på hele 900 mm. Maskinen blir 
levert med 3 stk. ferdig programmerte feieprogrammer 
for lett, medium og hard feiing. Rengjøringskapasiteten 
er velegnet for mellomstore og store arealer.

Leveres med: Hovedbørste, 2 x sidebørster, 
batterier og batterilader

TEKNISKE DATA:
Rengjøringskapasitet    7700 m²/time
Driftsspenning    24 volt
Batterikapasitet    4 x 6 volt /250 amp.
Arbeidsbredde børste    1200 mm
Arbeidsbredde hoved børste 700 mm
Filter flate    4,0 m²
Avfallsbeholder    85 liter
Vekt    244 kg uten batterier
Dimensjoner    162 x 91 x 121 cm

Art.nr. 121269   

113.950,-+ mva
Veil kr. 147.450,- + mva
Leasingfinansiering: 2.125,- pr.mnd (60 mnd).

PANELFILTER I POLYESTER
Polyesterfilter for G464E maskin
Art. nr. FTDP00228
1.760,- + mva
Veil. kr. 2.195,- + mva
 

HOVEDBØRSTE
Myk hovedbørste for G464E maskin
Art. nr. PMVR02228
1.190,- + mva
Veil. kr. 1.720,- + mva

PANELFILTER I POLYESTER
Polyesterfilter for G1250E maskin
Art. nr. FTDP76070
2.800,- + mva
Veil. kr. 3.230,- + mva

HOVEDBØRSTE
Hovedbørste hard, mix PPL/stål 
for G1250E maskin
Art. nr. SPPV75793
3.630,- + mva
Veil. kr. 4.665,- + mva
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SIDEBØRSTE
Sidebørste hard, 
mix PPL/stål for G1250E maskin
Art. nr. SPPV00019 (må ha 2 stk)
1.350,- + mva
Veil. kr. 1.675,- + mva

FEIEMASKIN

FEIEMASKIN
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GREEN TUBE HIGHPURE
IPCs HighPure er basert på det siste innen vannrensingsteknologi og utformet for å tilfredsstille to grunnleg-
gende behov: Behovet for å nå vinduer i betydelige høyder uten å måtte bruke stige eller stillas og behovet 
for perfekt rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler.
Med HighPure-systemet kan rengjøringstiden bli så lite som 75 prosent av rengjøringstiden med konven-
sjonelle metoder. Operatøren kan rengjøre over 200 m² vinduer på bare én time (erfarne operatører), og 
besparelsene i arbeidskostnader er enorme. HighPure rengjør ikke bare vinduer, men alle ikke-porøse over-
flater (f.eks. metall). Vinduene blir også perfekt renset og forblir krystallklare lenger siden det ikke etterlates 
kjemikaler eller salt som kan danne flekker når vinduene tørker.

HighPure bruker det mest effektive vannrensesystemet på markedet. 
I systemet inngår fire rensetrinn:
• Et sediment forfilter fjerner svevepartikler over 5 mikrometer.
• Aktive kullfiltre fjerner alle spor av klor (klor kan skade omvendt osmosemembranen).
• En omvendt osmosemembran eliminerer 98 prosent av alle salter og andre urenheter.
• Et avioniserende filter med harpikspatron fjerner de resterende to  
 prosentene salt og reduserer saltkonsentrasjonen til 0 ppm (deler pr. million).

Green tube High Pure vindusvaskersystem finnes i to utgaver, med GTE elektrisk motor/pumpe og uten motor/
pumpe GTO. GTO benyttes seg kun av trykkvann, dvs. det trykket du har i vannkranen.

GTO HighPure med firetrinns vannrensesystem (omvendt osmose og avionisering),
Leveres med: 30,5 m slange, konduktivitetssensor og filtersett.
GTE HighPure med elektrisk vannpumpemodul, firetrinns vannrensesystem (omvendt osmose og avionisering)
Leveres med: 30,5 m slange, konduktivitetssensor og filtersett.

TEKNISKE DATA GTO:
Vekt:  12,7 kg 
Dimensjoner: 33 x 28 x 145 cm

Art.nr. APTA40008  

25.950,-+ mva
Veil kr. 28.645,- + mva
Leasingfinansiering: 763,- pr.mnd (36 mnd).

TEKNISKE DATA GTE:
Vekt:  23,4 kg
Dimensjoner: 33 x 41 x 145 cm

Art.nr. APTA40009  

35.950,-+ mva
Veil kr. 40.265,- + mva
Leasingfinansiering: 1.058,- pr.mnd (36 mnd).

GREEN TUBE HIGHPURE
HighPure-systemet har teleskopiske eller modulære forlengelsesstenger og kan brukes til rengjøring av vinduer, vinduskarmer og vertikale overflater 
generelt ved høyder på opptil 16 m over bakken. Glass- eller kullfiberstengene er lette og praktiske å bruke, samtidig som de sørger for utmerket 
strukturell styrke. Sammenkoblingssystemet for de modulære stengene er det raskeste og mest praktiske på markedet i dag.

SAMMENLEGGBARE STENGER

Sett Quick Lock 10
- 10 meters sammenleggbare  
   karbonfiber stenger 
- 6 deler av 1.5 m (LCPR40022),
- 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art.nr. KTRI40280
21.950,- + mva
Veil. kr. 25.950,- + mva

Sett Quick Lock 16
- 16 meters sammenleggbare  
   karbonfiber stenger 
- 10 deler av 1.5 m (LCPR40022),
- 1 del av 0.75 m (LCPR40083)
Art.nr. KTRI40281
29.950,- + mva
Veil. kr. 35.310,- + mva

TELESKOPSTENGER

Sett teleskop 6
PGG07 - 6 meter  
teleskopstenger i glassfiber 
Art.nr. LCPR40097
4.350,- + mva
Veil. kr. 5.150,- + mva

Sett teleskop 10,5
PGG12 - 10.5 meter  
fusion teleskopstang 
Art.nr. LCPR40098
10.350,- + mva
Veil. kr. 12.430,- + mva

Sett teleskop 13,5
PGG15 - 13.5 meter  
teleskopstenger i karbonfiber 
Art.nr. LCPR40099
18.950,- + mva
Veil. kr. 22.830,- + mva

VASKEBØRSTE
Speedbørste myk
Green Tube 35 cm  
nylonbørste med 0° dyser 
For ømfintlige overflater.
Art.nr. SPID40006
975,- + mva
Veil. kr. 1.145,- + mva

0°

25°

GTO GTE

VINDUSVASKERSYSTEM

VINDUSVASKERSYSTEM




