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BORSTAR &
DISKTRASOR

LIVSMEDELSGODKÄNDA
RENGÖRINGSBORSTAR OCH TORKDUKAR

Städa smart



Rengöringsborste Hård Mjuk
Rengöringsborste Grovis hård & mjuk är en mycket 
kraftig produkt med en hög kvalitet och som har 
HAACP standard. Den vänder sig till den professionella 
användaren inom många områden såsom restua-
rang/storkök/processindustri & lokalvård samt privat 
när man rengör båten/bilen/cykeln/trädgårdsmöbler 
mm. Produkten har ett ergonomiskt greppvänligt 
handtag, bra upphängnings hål och längre frontborst. 
Diskborsten tål temperaturer upp till 140°C och kan 
diskas i maskin.

 

 

Sopset halvl HACCP
Halvlångt färgkodat sopset med smarta funktioner. Renstaggar, 
tömningsveck och uppsamlingsnivå för vätskor, gör produkten allsidig 
och användarvänlig. Borsten har dessutom en effektiv frontskapa. 
Skonsam för ryggen.

Kort smidig färgkodad sopborste 
med högkvalitativt borstmaterial 
och effektiv nosskrapa.

Hygien: Tvättbar < 140 grader C
Miljö: Brännbar - Återvinningsbar
Material: Polypropylen & polyester

18 225 2    Röd
18 225 3    Blå
18 225 4    Gul
18 225 5    Grön

18 559 2    Röd
18 559 3    Blå
18 559 4    Gul
18 559 5    Grön

Art.nr  Produkt Art.nr  Produkt
16 170 0  Mjuk vit
16 170 2  Mjuk röd
16 170 3  Mjuk blå
16 170 4  Mjuk gul
16 170 5  Mjuk grön

16 180 0  Hård vit
16 180 2  Hård röd
16 180 3  Hård blå
16 180 4  Hård gul
16 180 5  Hård grön



12 160 2   Röd
12 160 3   Blå
12 160 4   Gul
12 160 5   Grön

Diskborste Storkök är en mycket rejäl produkt med en hög 
kvalitet och som har HAACP standard. Den vänder sig till 
den professionella användaren inom restuarang/storkök 
och har ett ergonomiskt greppvänligt handtag, bra 
upphängningshål samt frontkrapa. Diskborsten tål tempe-
raturer upp till 140°C och kan diskas i maskin.

Diskborste Storkök HACCP

12 135 2   Röd
12 135 3   Blå
12 135 4   Gul
12 135 5   Grön

Bra, effektiv, färgkodad Diskborste av hög 
kvalitet. I första hand tänkt att användas inom
restsurang/storkök av den professionella 
användaren eller av den kräsne privatkonsu-
menten. Borsten har ett greppvänligt handtag, 
upphängningshål och frontskrapa, och tål 
temperaturer upp till 140 grader C.  

Diskborste SoftGrip HACCP

- Högsta kvalité med utbytbara blad.
- Klarar att tvättas i höga temperaturer. 

Färgkodning kan göras på många sätt. 
Cejms system gör det enligt era önskemål och med hänsyn 
till personer som har svårt att skilja på färger. 

Användarens önskemål är våran utveckling.

Golvborstar/Sopborstar/Gummirakor
Färgkodade skaft med flexibel orådesdokumentation
enligt HACCP 

Borstar och skrapor i olika färger 
(se bild) finns att beställa.

Art.nr  Produkt
29625  Skaft vita 1500 mm
SER010  Etikett Röd
SEB010  Etikett Blå
SEG010  Etikett Gul
SEGR010 Etikett Grön

29205  Golvborste 530mm Extra hård (Vit)

31785  Sopborste Mjuk splittrande (Vit)

70605  Vägg och golvskrubb305mm hård (Vit)

77625  Golvskrapa m utbyteskassett (Vit)
77725  Utbytes kassett, 400 mm, Vit

77645  Golvskrapa m/utbyteskassett och vridled, 600 mm (Vit)
77745  Utbytes kassett, 600 mm, Vit



System med färgkodade disktrasor
Bakterier sprid i första hand inte själva. 
Utan mänskor och djur förflyttar dessa och på så sätt ökar 
risken för ohygien.

Ett sätt att minska risken för smittspridning är att begrän-
sa och separera olika områden, ytor eller lokaler från att 
bli kontaminerade.

Cejm arbetar aktivt med färgkodning både på kemisk nivå, 
redskapsnivå men även med CTQ systemet där dispensrar 
monteras och 20 diskrtrasor laddas i form av 
högtryckspressade plattor som doppas i vatten och då 
förblir en stor och effektiv trasa som absorberar och 
avlägsnar vätska och smuts. 

CTQ´s 5 olika färger gör det möjligt att separera andvän-
dingen på toaletter, diskrum, förvaringsutrymmen, kök, 
köksutrustning, restaurangen eller liknande. schema kan 
göras på olika sätt och monteras som rutin för personalen.  

Enkel separering av olika områden, ytor eller lokaler.
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Genomgående konsekvent färgkodning
från medel till utrustning
Färgkodningen är till stor hjälp för att skilja olika avdelningar, städredskap, 
kemikalier åt då man arbetar med ett HACCP-system, i syfte att minimera 
risken för korskontaminering.


