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Varsågod!
En produktkatalog som innehåller ett urval
ur vårt sortiment av närproducerade
kvalitetsprodukter, direkt från vår nya
moderna och miljöcertifierade produktions
anläggning i hjärtat av Sörmland.
Alla våra produkter, rengörings och
desinfektionssystem är av mycket hög
kvalitet och svara bl.a. upp mot de extremt
höga hygienkrav som finns inom
exempelvis sjukvård och är därmed också
lämpade för storköksmiljöer.
Miljöarbete – vår vardag
Rekal har ända sedan företaget grundades
1987 arbetat intensivt för att ligga långt
framme i strävan mot en bättre miljö och
ett mer hållbart samhälle. Vår ambition är
att vara en föregångare i branschen när det
gäller att ta fram miljöanpassade produkter
och att hela tiden ligga före både
lagstiftning och krav från
miljömärkningsorganisationer.
Läs mer om vårt miljöarbete på rekal.se.

webbshoppen

I vår webbshop på rekal.se
kan du se hela vårt produkt
sortiment och ta del av all
nödvändig artikelinformation
samt ladda ner produkt- och
säkerhetsdatablad

egna produkter
fria från fosfater

Som ett av de första företagen
i branschen har vi tagit det
unika beslutet att helt a
 vskaffa
användandet av fosfater
och fosforsyra i våra egen
tillverkade produkter.

I N N EHÅ L L :

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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Diskmedel
Vårt sortiment av maskindiskmedel är
framtaget för att passa Sveriges olika
vattenkvaliteter.

DISKMEDEL

G R AN U L AT

R-ett Vega

R-ett Dione

R-ett Atlas

R-ett Alumi

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i alla vattenhårdheter. Ej
lämpligt för aluminiumgods.

För disk av glas, porslin, plast
och rostfritt. Avsedd för mjukt
vatten.

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i medelhårt och hårt vatten.
Ej lämpligt för aluminiumgods.

Speciellt anpassat för disk av
aluminiumgods i alla vattenhård
heter.

Ett högkoncentrerat och effek
tivt maskindiskmedel anpassat
för professionella maskiner med
slutna system och automatdose
ring. Miljömärkt med Svanen.

Ett högkoncentrerat och effek
tivt maskindiskmedel anpassat
för professionella maskiner med
slutna system och automatdose
ring. Miljömärkt med Svanen.

Ett högkoncentrerat och effektivt
maskindiskmedel anpassat för pro
fessionella maskiner med slutna
system och automatdosering.
Miljömärkt med Svanen.

Fosfatfritt och aluminiumsäkert
maskindiskgranulat för automa
tisk dosering via slutet säkerhets
system. Miljömärkt med Svanen.

10009 4 kg/kpsl 4 kpsl/krt

10002 4 kg/kpsl 4 kpsl/krt

10013 3,8 kg/kpsl 4 kpsl/krt

10018 3,8 kg/kpsl 4 kpsl/krt

R-ett Titan

Rekal Maskindisk

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i alla vattenhårdheter. Ej
lämpligt för aluminiumgods.

För diskning av glas, plast, rost
fritt och aluminium. Produkten
är avsedd för manuell dosering i
mindre maskiner av hushållstyp.

Columba
Maskindisktablett

Ett högkoncentrerat och effek
tivt maskindiskmedel anpassat
för professionella maskiner med
slutna system och automatdose
ring. Miljömärkt med Svanen.
10008 4 kg/kpsl 4 kpsl/krt

Miljömärkt med Bra Miljöval.

10475 1,9 kg/kpsl 6 kpsl/krt
10480 5 kg/hink

För diskning av glas, porslin,
plast och rostfritt i hushållsdisk
maskiner. Koncentrerat
maskindiskmedel i tablettform.
Miljömärkt med EU Ecolabel.

13701 100 st/fp 5 fp/krt

Vi hjälper dig att
säkerställa ett optimalt
diskresultat genom att
se till att du har rätt
produkter och system
som är anpassade efter
din verksamhet.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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DISKMEDEL

FLY TAN D E

Hercules

Hercules

Pollux 08

Libra 05

För disk av glas, porslin, plast
och rostfritt i medelhårt till hårt
vatten.
Flytande fosfatfritt
maskindiskmedel anpassat för
professionella maskiner med
automatdosering. Speciellt bra
mot kaffe- och tefläckar.
Miljömärkt med Svanen.

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i medelhårt till hårt vatten.

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i mjukt och medelhårt
vatten.

För disk av glas, porslin, plast och
rostfritt i mjukt vatten.

Flytande fosfatfritt maskindiskmedel
anpassat för professionella maskiner
med automatdosering. Speciellt bra
mot kaffe- och tefläckar. Miljömärkt
med Svanen.

10318 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

10320 5 liter/dunk 3 dunk/krt
10322 10 liter/dunk
10326 200 liter/fat

Aluminum

Fornax

Speciellt anpassat för disk av
aluminiumgods i alla vatten
hårdheter.

För disk av glas, plast, porslin,
rostfritt och aluminium. Lämpligt
för mindre maskiner med auto
matdosering.

Fosfatfritt och aluminiumsäkert
flytande maskindiskmedel för
automatisk dosering.

10190 10 liter/dunk

Miljömärkt, fosfatfritt flytande
maskindiskmedel till ett mycket
konkurrenskraftigt pris. För auto
matisk dosering.

Flytande fosfatfritt maskindisk
medel. Ger ren disk vid mycket
låga doseringar. För automatisk
dosering via slutet säkerhets
system. Miljömärkt med Svanen.

10350 5 liter/dunk 3 dunk/krt
10355 10 liter/dunk
10360 200 liter/fat

10150 5 liter/dunk 3 dunk/krt
10155 10 liter/dunk
10160 200 liter/fat

Lågalkaliskt, ej frätande,
korrisionssäkert och fosfatfritt
flytande maskindiskmedel.

11525 5 liter/dunk 3 dunk/krt

HAN D D I S K

Mira Citrus Handdisk

Mira Sensitive Handdisk

För handdisk av glas, porslin,
plast, rostfritt och aluminium.

För handdisk av glas, porslin,
plast, rostfritt och aluminium.

Koncentrerat diskmedel med god
smutsbärande förmåga. Miljö
märkt med Bra Miljöval.

Koncentrerat neutralt diskmedel
med god smutsbärande förmåga.
Oparfymerad. Miljömärkt med
Bra Miljöval.

10840 1 liter/fl 6 fl/krt
10845 5 liter/dunk 3 fl/krt

10850 1 liter/fl 6 fl/krt
10855 5 liter/dunk 3 fl/krt

 

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

Torkmedel
Genom att använda torkmedel i
diskprocessen får du en god avrinning
och en snabb och fläckfri självtorkning
av ditt diskgods.

Sirius Torkmedel

Aquila Surt Torkmedel

Rekal Spolglans

Neutralt skölj- och torkmedel för alla
typer av diskgods. Ger snabb och
fläckfri torkning i hårt belastade
disksituationer. Lämpar sig speciellt
för plastgods. Miljömärkt med
Svanen.

Skölj- och torkmedel för alla
typer av diskgods och
diskmaskiner. Speciellt anpassat
för sköljning av glas, porslin,
rostfritt, instrumentbrickor,
dentalt gods och
laboratorieutensilier.
Miljömärkt med Svanen.

Flytande skölj och torkmedel
för hushållsdiskmaskiner.
Manuell dosering.Ger snabb och
fläckfri torkning i konventionella
hushållsmaskinert.ex. i
personalrummet eller hemmet.
Miljömärkt med Bra Miljöval

10542 3,75 liter/kpsl 4 kpsl/krt
10544 5 liter/dunk 3 dunk/krt
10546 10 liter/dunk
10548 200 liter/fat

10722 3,75 liter/kpsl 4 kpsl/krt
10724 5 liter/dunk 3 dunk/krt

10565 500 ml/fl 6 fl/krt
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DISKTILLBEHÖR

D I S K KO R G AR

Diskkorg Koppar/glas
beige

Diskkorg Koppar/glas
svart

Avsedd för glas och koppar. Den
öppna bottenkonstruktionen
garanterar ett utmärkt disk
resultat.

Avsedd för glas och koppar. Den
öppna bottenkonstruktionen
garanterar ett utmärkt disk
resultat.

Beige diskkorg för 30-40 glas/
koppar. Storlek 500x500 mm.

Svart diskkorg för 30-40 glas/
koppar. Storlek 500x500 mm.

010B 1 st

Diskkorg bestick

Bestickcylinder

Avsedd för bestick och liknande.
Bottenkonstruktionen hindrar
besticken att falla igenom.

För bestick i serveringsdiskar
och i kök.

Silvergrå bestickkorg för ca 150 st
bestick. Storlek 500x500 mm.

Bestickcylinder i grå pp-plast.
Kapacitet 40-50 bestick. Höjd
130 mm.

010BL 1 st

040 1 st

118 1 st

Disklåda bestick 10 fack

Diskkorg Tallrikar

Diskkorg Brickor/Fat

För blötläggning och diskning av
bestick.

Avsedd för tallrikar, assietter.
Passande för såväl flata som
djupa tallrikar.

Avsedd för brickor samt kantiner.
En sida är öppen för diskning av
större brickor och fat.

Fack 52/64 Grön till
diskkorg

Blå tallrikskorg för 18 flata
eller 12 djupa tallrikar. Storlek
500x500 mm.

Grön brickkorg för ca 9 brickor.
Storlek 500x500 mm.

Kapacitet: 64 glas med max
diameter 52 mm.

030 1 st

060 1 st

008 1 st

Grå disklåda med 10 fack för
stående bestick.

121 1 st

För montage i diskkorg, snäppes
fast i diskkorgen utan verktyg.

HANTERINGSSYSTEM FÖR DISKGODS

Diskkorgsystem 50x50 cm
• Dubbla väggar med släta sidor – stabil konstruktion
• De greppvänliga handtagen är diagonalt placerade
vilket medför en bättre balans vid lyft
• Unik bottenkonstruktion för optimalt diskresultat
• Låg vikt
• Enda diskkorgen anpassad för insatskorg 46 cm
• Stapelbar – för säkra transporter
• Miljöanpassade färger
• Tallrikskorgen kan användas för 18 flata eller
12 djupa tallrikar
• Passar alla på marknaden förekommande
diskmaskiner
 

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

DISKTILLBEHÖR

D I S K KO R G AR

Fack 72/36 Vit till diskkorg

Fack 87/25 Blå till diskkorg

För montage i diskkorg, snäppes
fast i diskkorgen utan verktyg.

För montage i diskkorg, snäppes
fast i diskkorgen utan verktyg.

Kapacitet: 36 glas med max
diameter 72 mm.

Kapacitet: 25 glas med max
diameter 87 mm

007 1 st

006 1 st

005 1 st

004 1 st

Förhöjningsram Beige

Förhöjningsram Svart
Förhöjningsramen monteras på
en diskkorg med fackindelning.
Antal förhöjningsramar anpassas
till glasets höjd.

Överläggsgaller för
50 cm-korg

Blötläggningskärl 9L

Förhöjningsramen monteras på
en diskkorg med fackindelning.
Antal förhöjningsramar anpassas
till glasets höjd.
Ram med korgen/fack skyddar
glasen under disk, lagring och
transport.

Ram med korgen/fack skyddar
glasen under disk, lagring och
transport.

020B 1 st

020BL 1 st

Fack 60/49 Röd till
diskkorg
För montage i diskkorg, snäppes
fast i diskkorgen utan verktyg.
Kapacitet: 49 glas med max
diameter 60 mm

Placeras på det lätta diskgodset
som redan står i diskkorgen.

Fack 110/16 Gul till
diskkorg
För montage i diskkorg, snäppes
fast i diskkorgen utan verktyg.
Kapacitet: 16 glas med max
diameter 110 mm.

Tvådelat blötläggningskar för
blötläggning av bestick.

Förhindrar att lätt diskgods
"flyger iväg" av vattentrycket.

N154 1 st

12500 1 st

HANTERINGSSYSTEM FÖR DISKGODS

Fackindelade korgar
50x50 cm
• Färgkodade fack – 5 olika fackstorlekar
• Rillor i fackinsatserna – reducerar
vattenfläckar = minimerar polering
• Korgarna är ombyggbara i höjd, med
hjälp av förhöjningsramar
• Korgarna är ombyggbara i fackstorlek
med de olika facken

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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TILLBEHÖR

S P O LU TR US TN I N G

Rekal Spolautomat

Spolautomat 2-Kem

Slang till Spolautomat

Spolpistol Blå

För en kostnadseffektiv ren
göring av stora ytor såsom
livsmedellokaler, chark, bageri,
bryggeri och storkök.

För en kostnadseffektiv ren
göring av stora ytor såsom
livsmedellokaler, chark, bageri,
bryggeri och storkök.

Slang till spolautomat.

Slagtålig spolpistol.

Tillbehör till spolautomat.
15 meter.

Tillbehör till spolautomat.

Rengöringsaggregat som monte
ras på vägg. Enkel att använda,
exakt dosering för bästa resultat.

Rengöringsaggregat för 2 kemi
kalier som monteras på vägg.
Enkel att använda, exakt dose
ring för bästa resultat.

25600 1 st

25801 1 st

25610 1 st

25810 1 st

Skumpistol

Pistolhandtag

Skumsprutekit

Skumspruta NITO 1,4 L

Skumpistol som blandar kem-
vatten-luft till ett extra rikt skum.

Pistolhandtag med ställbart
munstycke.

Tillbehör till spolautomat.

Tillbehör till spolautomat.

För skumrengöring i sanitetsrum,
mindre processområden samt
livsmedellokaler.

För skumrengöring i sanitetsrum,
mindre processområden samt
livsmedellokaler.

Ger ett skummande rengörings
medel som hänger kvar och
verkar på lodräta ytor. I paketet
ingår skumspruta, slanghylla och
hållare för skumspruta.

Ger ett skummande rengörings
medel som hänger kvar och
verkar på lodräta ytor.

25820 1 st

25102 1 st

23265 1 st

23240 1 st

Spollans med handtag

Kemspruta

Sprayflaska Epoca 2000

Duschhandtag

Spollans med handtag.

Tryckspruta med pumphus.

Tillbehör till spolautomat.

Av polypropylen. Packningar av
viton tål de flesta kemikalier.

Kraftig lågtryckspruta. Ger en
jämn dusch eller en fin dimma
vid appliceringen.

Duschhandtag till Ergoman
förspolningsdusch.

23221 1 st

 

23272 1 st

Packningar av viton tål de flesta
kemikalier.

23270 1 st

25048 1 st

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

HOS OSS HITTAR
DU ETT STORT
UTBUD AV DISKMASKINER FÖR
PROFESSIONELLT
BRUK.

Köksrengöring
Vårt breda och kvalitativa sortiment av
rengöringsmedel underlättar ditt arbete
med att upprätthålla en god hygienisk
standard. Tänk på att torra och rena ytor
minskar risken för bakterietillväxt.

KÖKSRENGÖRING

KÖ K S R E N G Ö R I N G

Stella Köksrent

Virgo Köksrent

Mimas Köksrent

Carpo Alkalisk Skumrent

För rengöring av köksutrustning
och arbetsytor.

För rengöring av köksutrustning,
fläktar, konvektionsugnar, im
kåpor, arbetsytor, golv m.m.

För rengöring av köksutrustning,
fläktar, konvektionsugnar, im
kåpor, arbetsytor, golv m.m

Koncentrerat flytande rengö
ringsmedel med god fettlösande
förmåga. Oparfymerad.

Koncentrerat flytande rengö
ringsmedel med god fettlösande
förmåga. Parfymerad.

För storstädning av golv, väggar
och utrustning inom storkök,
bageri, skolor, kontors- och
industrilokaler.

11160 1 liter/fl 6 fl/krt
11164 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11162 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

11170 1 liter/fl 6 fl/krt
11174 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11172 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

Carpo Rengöring &
Desinfektion

Dorado

Crater

För skumrengöring av produk
tionsutrustning samt arbets
bänkar, golv, väggar och tak i livs
medelsindustrin, storkök m.m.

För sur rengöring och avkalkning
av diskmaskiner och övrig köks
utrustning.

Effektivt rengöringsmedel med
hög fettlösande förmåga i färdig
brukslösning.

13820 500 ml/fl 6 fl/krt

Carpo Sur Skumrent
Surt skumrengöringsmedel
för rengöring av produktions
utrustning, maskiner, golv,
väggar m.m.

Flytande skumrengöringsmedel
som väter effektivt och hänger
kvar. Fett- och proteinlösande.
11764 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Avlägsnar effektivt kalk och
proteinhaltiga orenheter.

Kombinerad rengöring och
desinfektion. Golv, bardiskar,
toalettutrymmen etc i tex snabb
matservering och lokaler med
stor genomströmning.

32280 5 liter/dunk 3 dunk/krt

11754 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11752 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

11782 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11784 10 liter/dunk

11220 1 liter/fl 6 fl/krt
11225 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Pictor

Polaris

Cetus

Klorill

För rengöring av alla ytor i frysar
och frysrum i storkök och inom
livsmedelsindustrin.

För utvändig och invändig ren
göring av storköksdiskmaskiner.
Även lämplig för rengöring av
transportbanor och bänkar.

För rengöring och avkalkning
av kaffebryggare, vattenkokare,
rostfritt och porslin.

För desinfektion och blekning.
Klorbaserat pulver.

Kan användas ända ner till -25°C
utan att avfrosta frysen.

11150 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

Lågalkaliskt och korrosionssäkert
rengöringsmedel. Skummar ej.

14444 1 liter/fl 6 fl/krt

Alkalisk skumrengöring med
aktivt klor. Tar effektivt bort
föroreningar i livsmedelslokaler.

Surt flytande avkalkningsmedel.
Effektivt och skonsamt.

11260 500 ml/fl 12 fl/krt

Starkt surt flytande rengörings
medel med kalk- och smuts
lösande förmåga.

Lagringsstabilt lättdoserat pulver,
även rengörande effekt.

10950 1,7 kg/kpsl 6 kpsl/krt
Rekal Produktkatalog 2021 13

KÖKSRENGÖRING

KÖ K S R E N G Ö R I N G

Kaustiksoda

Skurcreme

Rekal Grillrent

För grovrengöring av skärbrädor,
huggkubbar golv och utrustning i
livsmedelsindustri, storkök.

För rostfritt, emalj, kakel och
porslin.

För grillar, fritöser, ugnar och
andra ytor med fastbränd smuts.

Flytande rengörings- och poler
medel med kalkstensmjöl.

Starkt alkaliskt. Innehåller ej
lösningsmedel.

13250 750 ml/fl 6 fl/krt

9600 500 ml/fl 6 fl/krt
9610 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Stark alkali med klumpföre
byggande tillsats och vätmedel.

13270 1,7 kg/kpsl 6 kpsl/krt

B LÖTL ÄG G N I N G

Hydra

BD-100

För blötläggning av svårt smutsat
diskgods. Lämpligt för alla mate
rial utom aluminium.

Blötläggningsmedel av granu
lerat pulver. För blekning och
blötläggning av glas, porslin,
aluminium och rostfritt. Kan även
användas för fläckborttagning
och blekning vid textiltvätt.

Högalkaliskt effektivt flytande
blötläggningsmedel.

10935 1 liter/fl 6 fl/krt
10937 10 liter/dunk

 

TIPS!
10915 1,7 kg/kpsl 6 kpsl/krt

Tänk på att diskgods
med stärkelser och
missfärgningar behöver
blötläggning innan
diskning.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

KÖKSRENGÖRING

UGNSRENGÖRING

Orion Ugnsrengöring

Lynx Ugnssköljmedel

Rational Grillrengöring

Rational Sköljmedel

Högeffektivt rengöringsmedel för
varmluftsugnar av alla fabrikat.

Sköljmedel för varmluftsugnar
med automatisk dosering.

Effektivt rengöringsmedel för
varmluftsugnar.

Sköljmedel för varmluftsugnar
med automatisk dosering.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.
Miljömärkt med Bra Miljöval.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.
Miljömärkt med Bra Miljöval.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

11340 5 liter/dunk 3 dunk/krt

11345 5 liter/dunk 3 dunk/krt

11320 10 liter/dunk

11325 10 liter/dunk

Rational
Avkalkningsmedel

Rational
Rengöringstabletter

Rational Sköljtabletter

Avkalkningsmedel för varmlufts
ugnar med automatisk dosering.

Disktabletter för rengöring av
varmluftsugnar.

För sköljning av varmluftsugnar
efter rengöring. För ugnar tillver
kade före okt 2008.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

11322 10 liter/dunk

11323 10 liter/dunk

11330 100 st/hink

11335 50 st/hink

Rational Specialrengöring
Specialrengöringsmedel för
varmluftugnar med automatisk
dosering.

Rational CareTabs Skölj
För sköljning av varmluftsugnar
efter rengöring. Med avkalk
ningseffekt. För ugnar tillverkade
efter okt 2008.
Dosering och användning sker
efter rekommendationer från
ugnstillverkaren.

Produkter
för underhåll
och rengöring
av ugnar.

11336 150 fp/hink

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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INDUSTRIRENGÖRING

CI P R E N G Ö R I N G

EW 4 CIP

EW 5 CIP

EW 35 CIP ACI

Rekal 13 CIP CL

Rengöringsmedel för CIP-disk
och backdisk inom bryggeri/
dryckes och livsmedelsindustrin.

Rengöringsmedel för tankar, rör
ledningar och övrig tillverknings
utrustning.

För KEG-diskning, jäst- och
lagertankar med svårdiskade
jästränder.

Avsedd för kalkrika vatten. Kan
med fördel användas i disk
desinfektorer.

Starkt alkaliskt CIP-rengörings
medel.

Flytande sur diskprodukt med
kalklösande egenskaper för CIPsystem.

CIP-rengöringsmedel för tankar,
rörledningar, maskiner med
mera, inom dryckes- och livs
medelsindustrin.

32402 10 liter/dunk

32000 10 liter/dunk
32005 200 liter/fat
32008 800 liter/kont

32342 10 liter/dunk
32346 200 liter/fat

33012 10 liter/dunk

YTRENGÖRING

Skumrent ALK

Carpo Sur Skumrent

Dorado

Octans

Alkaliskt skumrengöringsmedel
för rengöring av produktions
utrustning, maskiner, golv,
väggar m.m.

Surt skumrengöringsmedel
för rengöring av produktions
utrustning, maskiner, golv,
väggar m.m.

För skumrengöring av produk
tionsutrustning samt arbets
bänkar, golv, väggar och tak i livs
medelsindustrin, storkök m.m.

Flytande rengöringsmedel för
rengöring av aluminiumgods i
livsmedelsindustrin.

Löser effektivt upp svår smuts
som fett, olja, äggviteämnen,
blod, proteiner m.m.

Avlägsnar effektivt kalk och
proteinhaltiga orenheter.

Alkalisk skumrengöring med aktivt
klor. Tar effektivt bort föroreningar
i livsmedelslokaler.

32302 10 liter/dunk
32305 200 liter/fat

32281 10 liter/dunk

11782 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11784 10 liter/dunk

32405 10 liter/dunk

Velox

B&T Intens O

Carbocid

Carbocid Progress

För alkalisk rengöring av fastbrända
rester av tjära, fett och p
 roteiner,
samt smuts på grillar, ugnar,
konvektomater, fettfilter, fritöser.

Kan användas till alla typer av
flask- och backtransporter inom
livsmedels- och dryckesindustrin.

För desinfektion av utrustning
inom livsmedelsindustin.

För CIP-disk inom dryckes- och
livsmedelsindustrin.

Flytande bandolja.

Flytande pH-neutralt desinfek
tionsmedel. Effektivt mot bakte
rier, jästsvamp och mögel.

Flytande surt rengörings- och
desinfektionsmedel.

32500 10 liter/dunk

32510 10 liter/dunk

32520 10 liter/dunk

Starkt alkaliskt högskummande
rengöringsmedel för syrafasta
och rostfria ytor i rökerier m.m.
32420 10 liter/dunk
32428 200 liter/fat

 

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

INDUSTRIRENGÖRING

D E S I N FE K TI O N SM E D E L

Hydrosan Stabil

Ecosept Desinfektion 70%

Kalldesinfektion av tankar, led
ningar och fat, samt dopp- eller
spraydesinfektion av flaskor.

Flytande pH-neutralt desinfek
tionsmedel för ytor och utrust
ning inom livsmedelsindustri,
storkök och offentliga utrymmen.

Kan även användas för desinfek
tion av ytor och annan utrustning
inom livsmedelsindustrin.
32490 10 liter/dunk
32495 200 liter/fat

11892 5 liter/dunk

Refillflaska

Spraypistol

Fyllningsflaska till Ecosept
Desinfektion 70%.

Spraypistol till refillflaska.

11895 1 st/fp

25-7209 1 st/fp

Carpo Rengöring &
Desinfektion
För ytor, utrustning och skydds
utrustning inom livsmedels
industri samt i storkök, sanitetsoch offentliga utrymmen.
11752 3,75 liter/kapsel 2 kpsl/krt
11754 5 liter/dunk 3 dunk/krt
11756 10 liter/dunk

TÄNK PÅ!

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

Använd desinfektions
medel på ett säkert sätt.
Läs alltid etikett och
produktinformation före
användning.

Rekal Produktkatalog 2021 17

Lokalvård
Med rätt produktval och en bra kunskap
om rengöring säkerställer du en god
lokalvård.
Ta del av vårt utbildningsprogram
på sid 54.

LOKALVÅRD

LO K ALVÅR D

Stella Snabbrent

Mimas Allrent

Virgo Allrent

Effektivt allrengöringsmedel för
alla ytor som tål vatten.

För daglig skonsam rengöring av
alla ytor som tål vatten.

För daglig skonsam rengöring av
alla ytor som tål vatten.

Färdig brukslösning. Spraya,
torka. Ingen eftersköljning.

Flytande allrengöringsmedel.

Flytande allrengöringsmedel
utan färg och parfym.

13826 500 ml/fl 6 fl/krt

14110 1 liter/fl 6 fl/krt
14114 5 liter/dunk 3 dunk/krt

14150 1 liter/fl 6 fl/krt
14154 5 liter/dunk 6 fl/krt

Stella Sanitetsrent
Kalkbort

Mimas Sanitetsrent
Kalkbort

Virgo Sanitetsrent
Kalkbort

För WC, sanitetsutrymmen,
kranar, duschväggar, kakel och
porslin.

Ett surt sanitetsrent för WC- och
sanitetsutrymmen.

Ett surt ofärgat sanitetsrent för
WC- och sanitetsutrymmen.

Surt rengöringsmedel i färdig
brukslösning. Effektivt mot kalk-,
och manganbeläggningar.

Flytande surt sanitetsrent.
Effektivt mot kalkbeläggningar
samt missfärgningar av järn och
mangan.

Flytande surt sanitetsrent.
Effektivt mot kalkbeläggningar
samt missfärgningar av järn och
mangan. Oparfymerad.

13822 500 ml/fl 6 fl/krt

14130 1 liter/fl 6 fl/krt

14180 1 liter/fl 6 fl/krt
14184 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Stella Sanitetsrent Bad

Mimas Sanitetsrent Bad

Virgo Sanitetsrent Bad

För WC, sanitetsutrymmen,
kranar, duschväggar, kakel och
porslin.

Ett alkaliskt rengöringsmedel för
dusch- och sanitetsutrymmen.

Ett alkaliskt rengöringsmedel för
dusch- och sanitetsutrymmen.

Flytande svagt alkaliskt sanitets
rent. Effektivt mot tvålrester,
smuts och hudavlagringar.

Flytande svagt alkaliskt sanitets
rent. Effektivt mot tvålrester,
smuts och hudavlagringar. Utan
färg och parfym.

Alkaliskt rengöringsmedel i färdig
brukslösning. Effektivt mot tvål
rester, smuts och hudavlagringar.

13830 500 ml/fl 6 fl/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

14120 1 liter/fl 6 fl/krt

14160 1 liter/fl 6 fl/krt
14164 5 liter/dunk 3 dunk/krt
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LOKALVÅRD

LO K ALVÅR D

Mimas Grovrent

Virgo Grovrent

Skumdämpare

Spica

För storstädning av golv, väggar
och soprum inom storkök, skolor,
kontors- och industrilokaler.

För storstädning av golv, väggar
och soprum inom storkök, skolor,
kontors- och industrilokaler.

Flytande rengöringsmedel med
goda avfettande egenskaper.

Flytande rengöringsmedel med
goda avfettande egenskaper.
Utan färg och parfym.

För användning i smutsvatten
tanken i vattensugar, kombi
maskiner och extrationsmaskiner
samt för skumdämpning i disk
maskiner.

För rengöring av golv, väggar
och målade ytor som tål vatten.
Rekommenderas för användning
i kombiskurmaskiner.

14140 1 liter/fl 6 fl/krt
14144 5 liter/dunk 3 dunk/krt

14170 1 liter/fl 6 fl/krt
14174 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Rekal Gul Såpa
Används på alla ytor som tål
vatten. Speciellt lämpad för golv
som kräver återfettning t.ex. trä
och sten.
Klassisk oparfymerad gulsåpa
baserad på tallolja. För allmän
rengöring.

Klassisk såpa med mandeldoft
baserad på tallolja. För allmän
rengöring.

13662 1 liter/fl 6 fl/krt
13660 5 liter/dunk 3 dunk/krt

13670 5 liter/dunk 3 dunk/krt

13824 500 ml/fl 6 fl/krt

14214 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Vela WC-rent

Proxima

Urinoarblock Citron

Super Sorb Citron

För toalett- och sanitets
rengöring.

För rengöring blekning och des
infektion i kök, tvättrum, dusch
rum, textiltvätt m.m.

Aktivt rengörande block för alla
typer av urionarer och urinrännor.
Biologiskt nedbrytbar. Tar bort
dålig lukt. Med fräsch citrondoft.

Absorberingsmedel som suger
upp spill eller läckage som t.ex.
spyor, blod och urin. Omvandlar
vätskan till hantertbar gelé som
kan sopas upp. Absorberar 60
gånger sin egen vikt. Fräsch
citrondoft.

13812 1,1 kg/hink

11790 352 gram/fl 6 fl/krt

Flytande surt rengöringsmedel
med god vidhäftningsförmåga.
Löser järn och manganbelägg
ningar. Innehåller ej fosfor.

13906 750 ml/fl 9 fl/krt

 

Livsmedelsgodkänd skumdäm
pare som snabbt och effektivt
eliminerar skummet.

Koncentrerat lågskummande
allrengöringsmedel.

10333 5 liter/dunk 3 dunk/krt

13090 1 liter/fl 6 fl/krt
13095 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Rekal Grön Såpa

Stella Glasrent

Mimas Glasrent

Används på alla ytor som tål
vatten. Speciellt lämpad för golv
som kräver återfettning t.ex. trä
och sten.

Glasrengöring för speglar,
fönster, glas och andra blanka
ytor.

För speglar, fönster, glas och
andra hårda ytor.

Flytande rengöringsmedel med
aktivt klor som lösgör, oxiderar
och bryter ner fläckar och smuts.

13450 1 liter/fl 6 fl/krt

Högeffektivt glasrengörings
medel i färdig brukslösning.

Flytande glasrengöringsmedel i
färdig brukslösning.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

LOKALVÅRD

LO K ALVÅR D

Cirrus Stålglans

Kylspray

Nu-Smell Plus Luktbort

Rekosept

Idealisk till rostfria vitvaror, disk
bänkar, kranar, köksmaskiner och
liknande ytor. Ger en skyddad yta
med långvarig glans.

Kylspray är en stor hjälp vid bort
tagning av tuggummi från t.ex.
textilier, golv och alla andra frys
tåliga ytor. Tuggummit kyls ned,
krossas och sopas enkelt upp.

Nu-Smell Plus är en bio
teknologisk produkt som snabbt
och effektivt tar bort dålig lukt
orsakad av urin eller fekalier.

Rekosept används för att mot
verka stopp i avloppsrör och för
att eliminera obehagliga odörer
från golvbrunnar.

Tar bort urinlukt och efterlämnar
en ren doft. Långtidsverkande,
ger inga fläckar.

Innehåller selektivt anpassade
icke-patogena mikrober för
kontroll av dålig lukt.

6-39010 520 ml/fl 6 fl/krt

11640 630 ml/fl 12 fl/krt

11643 5 liter/dunk 2 dunk/krt

Rengör och polerar rostfria ytor.
Tar bort fett, smuts och motverkar
fingeravtryck utan att efterlämna
repor och flammighet.
13340 400 ml/fl 6 fl/krt

G O LV VÅR D

Storfix Rengöringsmedel

I-Vax Golvvårdsmedel

Golvrengöring för daglig
städning samt periodiskt
underhåll. Löser effektiv sot, fett
och olja. Miljömärkt med
Svanen.

Rengöring till alla typer av hårda
golv såsom linoleum, plast och
sten. Dubbelverkade effekt som
både rengör och skyddar golvet.

1021 1 liter/fl 12fl/krt
1025 5 liter/dunk 3 dunk/krt

1161 1 liter/fl 12fl/krt
1165 5 liter/dunk 3 dunk/krt

D O F T PR O D U K TE R

Dispenser Airfreshener

Airfreshener Tranquil Sense

Airfreshener Expressions

Smelloff

Doftdispenser som enkelt kan
programmeras efter hur mycket
doft som behövs.

Koncentrerad luftfräschare som
dröjer sig kvar länge på toaletten
för att förstärka intrycket av renhet.

Koncentrerad luftfräschare som
dröjer sig kvar länge på toaletten
för att förstärka intrycket av renhet.

Oparfymerad luftförbättrare
som effektivt tar bort oönskade
lukter.

Batteridriven. Passar med
refillerna Tranquil Sense och
Expressions. (Batterier ingår ej.)

Ger en naturligt fräsch doft
med inslag av citrus, mango och
persika. OBS! Säljs endast i hela
kartonger. (12 st)

Ger en krispig och fräsch doft
med inslag av citrus, apelsin och
grape. OBS! Säljs endast i hela
kartonger. (12 st)

Smelloff tar bort den dåliga
lukten utan att ersätta den med
en annan doft.

14-17131 1 st/fp

14-60043 75 ml/fl 12 st/krt

14-60004 75 ml/fl 12 st/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

32380 60 ml/fl 50 fl/krt
32385 500 ml/fl 12 fl/krt
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RF-system
Med rätt produktval och en bra kunskap
om rengöring säkerställer du en god
lokalvård.
Ta del av vårt utbildningsprogram
på sid 54.

RF-SYSTEM

Mimas Sanitetsrent
Kalkbort

Virgo Glasrent
Koncentrat

Mimas Sanitetsrent Bad

Mimas Allrent

Ett alkaliskt rengöringsmedel för
dusch- och sanitetsutrymmen.

För daglig skonsam rengöring av
alla ytor som tål vatten.

Flytande svagt alkaliskt sanitets
rent. Effektivt mot tvålrester,
smuts och hudavlagringar. Ingår i
Rekals RF-system.

Flytande allrengöringsmedel.
Ingår i Rekals RF-system.

14132 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

14122 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

14112 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

14210 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

Virgo Köksrent

Mimas Köksrent

Mimas Grovrent

För rengöring av köksutrustning,
grov handdisk, fläktar, konvek
tionsugnar, imkåpor, arbetsytor,
golv m.m.

För rengöring av köksutrustning,
fläktar, konvektionsugnar, im
kåpor, arbetsytor, golv m.m

För storstädning av golv, väggar
och soprum inom storkök, skolor,
kontors- och industrilokaler.

Carpo Rengöring &
Desinfektion

Koncentrerat rengöringsmedel
med god fettlösande förmåga.
Rekommenderas till spol
automater. Oparfymerad.

Koncentrerat flytande rengörings
medel med god fettlösande
förmåga. Rekommenderas till
spolautomater. Parfymerad. Ingår
i Rekals RF-system.

Flytande rengöringsmedel med
goda avfettande egenskaper.
Ingår i Rekals RF-system

Kombinerad rengöring och des
infektion. Golv, bardiskar, toalett
utrymmen etc i tex snabbmat
servering och lokaler med stor
genomströmning.

11162 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

11172 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

14142 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

11752 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

Ett surt sanitetsrent för WC- och
sanitetsutrymmen.
Flytande surt sanitetsrent. Effek
tivt mot kalkbeläggningar samt
missfärgningar av järn och man
gan. Ingår i Rekals RF-system.

Refillflaska

Spraypistol

Fyllningsflaska till Rekal’s RF-system.

Spraypistol till refillflaska.

14250
14251
14252
14253
14254
14255
14256
14257

1 st/fp Mimas Sanitetsrent Kalkbort
1 st/fp Mimas Sanitetsrent Bad
1 st/fp Mimas Allrent
1 st/fp Mimas Glasrent
1 st/fp Virgo Köksrent
1 st/fp Mimas Köksrent
1 st/fp Mimas Grovrent
1 st/fp Carpo Rengöring &
Desinfektion

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

För speglar, fönster, glas och
andra hårda ytor.
Flytande glasrengöringsmedel i
koncentrat. Ingår i Rekals RFsystem. Utan färg och parfym.

Ett bra miljöval som
är framtaget för att ge
en jämn dosering, låg
driftskostnad och en
effektiv rengöring.

25-7209 1 st/fp
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Stella
Stella är en komplett serie produkter
för effektiv rengöring. Flera av dem är
miljömärkta med Bra Miljöval.

STELLA

Stella Köksrent
För rengöring av köksutrustning
och arbetsytor.
Effektivt rengöringsmedel med
hög fettlösande förmåga i färdig
brukslösning.

Stella Sanitetsrent
Kalkbort
För WC, sanitetsutrymmen,
kranar, duschväggar, kakel och
porslin.
Surt rengöringsmedel i färdig
brukslösning. Effektivt mot kalk-,
och manganbeläggningar.

13820 500 ml/fl 6 fl/krt

13822 500 ml/fl 6 fl/krt

Stella Snabbrent

Stella Ytdesinfektion

Effektivt allrengöringsmedel för
alla ytor som tål vatten.

För rengöring och desinficering
av alla ytor som tål vatten inom
exempelvis kök, livsmedelsindu
stri och lokalvård.

Färdig brukslösning. Spraya,
torka. Ingen eftersköljning.

13826 500 ml/fl 6 fl/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

Desinficerande och rengörande
produkt i färdig brukslösning

13828 500 ml/fl 6 fl/krt

Stella Sanitetsrent Bad

Stella Glasrent

För WC, sanitetsutrymmen,
kranar, duschväggar, kakel och
porslin.

Glasrengöring för speglar, föns
ter, glas och andra blanka ytor.

Alkaliskt rengöringsmedel i färdig
brukslösning. Effektivt mot tvål
rester, smuts och hudavlagringar.

13830 500 ml/fl 6 fl/krt

Högeffektivt glasrengörings
medel i färdig brukslösning.

13824 500 ml/fl 6 fl/krt

Stella är en komplett
serie produkter som
tillgodoser ditt behov
av rengöring på ett
enkelt och smidigt sätt.

Rekal Produktkatalog 2021 25

Personlig hygien
Ett bra sätt att undvika smittspridning
och att hålla sig frisk är att regelbundet
tvätta händerna med tvål och varmt
vatten samt torka dem torra med en
pappershandduk.

PERSONLIG HYGIEN

Norma Tvål Oparfymerad

Norma Tvål

Mild och skonsam flytande tvål,
speciellt lämplig för upprepad
handtvätt för personer med
känslig eller torr hud.

Mild och skonsam flytande tvål,
speciellt lämplig för upprepad
handtvätt för personer med
känslig eller torr hud.

Även lämplig som duschtvål.
Oparfymerad.

Även lämplig som duschtvål.

11851 600 ml/fl 12 fl/krt

11856 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Norma Schampo &
Duschkräm

Norma Hudkräm
Oparfymerad

Ett milt doftande universalschampo
för duschtvätt av hår och kropp.

Hudkräm att användas till händer
eller över hela kroppen.

Innehåller återfuktande, mjuk
görande och berikande ämnen.
Hjälper hud att bevara naturliga
pH-balansen/fuktigheten.

Mjukgörande hudkräm för torr
hud. Utan parfym.

11857 5 liter/dunk 3 dunk/krt

11861 600 ml/fl 12 fl/krt

Katrin Tvål Sunny 1 L

Katrin Tvål Natural 1 L

Katrin Skumtvål Sunny 1 L

Effektiv, mild och behagligt
doftande tvål som är mycket
skonsam mot huden. Lämnar en
lyxig känsla av rena, återfuktade
händer. Räcker till 500
doseringar. Dermatologiskt
testad och godkänd. Miljömärkt
med Svanen och EU-Blomman.

Effektiv, mild och fuktgivande
tvål. Innehåller ej färgämnen
eller parfym. Ger en lyxig känsla
av rena och återfuktade
händer. Räcker till 500
doseringar. Miljömärkt med
Svanen och EU-Blomman.

Effektiv, mild och väldoftande
skumtvål som är mycket
skonsam mot huden. Ger en
behaglig skumkänsla. Räcker till
2 500 doseringar. Miljömärkt
med Svanen och EU-Blomman.

1-47444 1 liter/fl 6 fl/krt

1-47444 1 liter/fl 6 fl/krt

1-473321 1 liter/fl 6 fl/krt

Tork Premium Tvål Mild

Tork Premium Duschtvål

Tork Extra Mild Skumtvål

Tork Premium Tvål Exklusiv

Idealisk för normal handtvätt på
t.ex. toaletter på kontor, hotell,
restauranger och andra offent
liga miljöer.

Kombinerad duschtvål och
schampo. Passar speciellt bra i
t.ex. hotellduschar, på sportan
läggningar och på skolor.

Ekonomisk, lite underhållsarbete.
Lätt parfymerad. Mild, förhindrar
hudirritationer.

Ekonomisk, lite underhållsarbete.
Lätt parfymerad. Mild, förhindrar
hudirritationer.

Oparfymerad och ofärgad skum
tvål för mild och behaglig hand
tvätt. Innehåller ej sulfat, irriterar
inte ögonen. Mild mot huden.
Dermatologiskt testad. pH 5.

420501 1 liter/fl 6 fl/krt
420502 475 ml/fl 8 fl/krt

420601 1 liter/fl 6 fl/krt
420602 475 ml/fl 8 fl/krt

Innehåller ett silverextrakt som
mjukgör och vårdar din hud.
Tvålen löddrar extra snabbt vilket
vi vet uppfattas som kvalitet och
lyx för användaren. Ekonomisk,
lite underhållsarbete. Lätt parfy
merad. Mild, förhindrar hud
irritationer.

520701 1 liter/fl 6 fl/krt

420901 1 liter/fl 6 fl/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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Desinfektion
En god hygien och rutinmässig
användning av desinfektionsmedel
är mycket viktigt för att förebygga
smittspridning.

 

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

DESINFEKTION

Stella Ytdesinfektion

Ecosept Ytdes 45+

För rengöring och desinficering
av alla ytor som tål vatten inom
exempelvis kök, livsmedels
industri och lokalvård.

Ecosept Ytdesinfektion är ett
flytande desinfektionsmedel
med rengörande verkan.

Ecosept Handdesinfektion
75%

Ecosept Handdesinfektion
Gel 85%
För användning inom hälso-, sjuk
och tandvård, livsmedelsproduk
tion, barnomsorg etc. Baserat
på etanol som effektivt avdödar
mikroorganismer och därmed för
hindrar smittspridning via händer.
11876 150 ml/fl 12 fl/krt
11877 600 ml/fl 12 fl/krt

Desinficerande och rengörande
produkt i färdig brukslösning

Produkten levereras i färdig
brukslösning. Testad och god
känd enligt EN1276, EN1650,
EN14348

För användning inom hälso-, sjuk
och tandvård, livsmedelsproduk
tion, barnomsorg etc. Baserat
på etanol som effektivt avdödar
mikroorganismer och därmed för
hindrar smittspridning via händer.

13828 500 ml/fl 6 fl/krt

11891 1 liter/fl 12 fl/krt

11872 600 ml/fl 12 fl/krt
11874 5 liter/dunk 3 dunk/krt

Alcogel Plus Rubbermaid

Autofoam Soap Dispenser

Alcogel refill baserat på etanol
för att förebygga och förhindra
mikrobiologisk smittspridning via
händer.

Effektiv beröringsfri dispenser
som används tillsammans med
Rubbermaids Alcogel eller Foam
Soap.

Återfettande. Ger 2500 dose
ringar. OBS! Säljs endast hela
kartonger.

Refillerna levereras med ny
pump för att undvika bakterietill
växt eller smuts. Doserar 0,4 ml/
gång. Batterier medföljer.

14-69697 1000 ml/st 4 st/krt

14-51397 1 st/ft

Golvställ Autofoam
Dispenser
Golvställ till beröringsfria Auto
foam Soap Dispenser.
Utmärkt att ha stående utanför
entrén till restaurang, matsal
eller läkarmottagning.
14-50824 1 st/ft

TÄNK PÅ!

Använd desinfektions
medel på ett säkert sätt.
Läs alltid etikett och
produktinformation före
användning.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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Tvättmedel
I vårt tvättmedelssortiment finner du
ett antal fosfat- och NTA-fria produkter,
i både flytande och pulverform.

TVÄTTMEDEL

FL-S YS TE M

Rekolex FL-12

Rekolex FL-10

Rekolex FL-14

Rekolex FL-30

Flytande lågalkaliskt tvättmedel
med en effektiv enzymblandning.
Högeffektivt med maximal enzym
verkan vid låga temperaturer. Pro
dukten är avsedd till både manuell
och automatisk dosering. Kan ingå
i ett flerkomponentsystem eller
användas som enkomponettvätt
medel. Bevarar lystern i både kulöroch vittvätt.

Flytande effektivt tvättalkali med
komplexbildare och disperger
medel. För yrkesmässigt bruk,
avsett för automatisktdosering i
flerkomponentsystem.

Flytande effektivt lågalkaliskt
tvättmedel med tensid
kombination. Produkten är
avseddtill både manuell och
automatisk dosering. Kan ingå i
ett flerkomponentsystem eller
användas som ett enkomponent
tvättmedel.

Flytande effektiv tvättförstärkare.
Tensidkoncentrat med kraftfull
emulgerande verkan på hårt
smutsade plagg från bl.a. verk
stads- och livsmedelsindustrin.
Avsett för automatdosering i
flerkomponentsystem.

12814 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

12692 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

12830 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

12680 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

RekoSoft Breeze
Sköljmedel
Flytande sköljmedel med en mild
doft som mjukgör effektivt många
olika typer av textilier. Produkten är
avsedd till både manuell och auto
matisk dosering.

12874 3,75 liter/kpsl 2 kpsl/krt

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

Rekals FL-system
bygger på en rad tvätt
komponenter som enskilt
eller i kombination
klarar av alla sorters
tvättutmaningar.
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TVÄTTMEDEL

T VÄT TM E D E L

Rekolex FL-12

Rekolex FL-10

Rekolex FL-14

Rekolex FL-30

Flytande lågalkaliskt tvättmedel
med en effektiv enzymblandning.
Högeffektivt med maximal en
zymverkan vid låga temperaturer.

Flytande effektivt tvättalkali med
komplexbildare och disperger
medel. För yrkesmässigt bruk,
avsett för automatisktdosering i
flerkomponentsystem.

Flytande effektivt lågalkaliskt
tvättmedel med tensidkombi
nation. Produkten är avsedd till
både manuell och automatisk
dosering.

12810 10 liter/dunk
12816 60 liter/dunk
12817 200 liter/fat

12690
12694
12821
12699

Flytande effektiv tvättförstär
kare. Tensidkoncentrat med
kraftfull emulgerande verkan på
hårt smutsade plagg från bl.a.
verkstads- och livsmedelsindu
strin. Avsett för automatdosering
i flerkomponentsystem.

Rekolex Color

Rekolex White

Rekolex Super

Volans Mopptvätt

Kompakt pulvertvättmedel med
enzymer speciellt lämpat för
kulörtvätt. Oparfymerat. Innehål
ler ej blekmedel.

Kompakt pulvertvättmedel med
blekmedel och enzymer speciellt
lämpat för vittvätt. Oparfymerat.

Pulvertvättmedel med effektiv
rengörande effekt på speciellt
hårt smutsade plagg från tex.
livsmedelsindustrin.

Flytande lågskummande tvätt
medel speciellt framtaget till
moppar. Kan användas till annat
grövre tvättgods.

12797 10 kg/hink

12630
12632
12634
12638

12678
12684
12685
12688

1 liter/fl 6 fl/krt
10 liter/dunk
25 liter/dunk
200 liter/fat

12790 4 kg/hink
12795 8 kg/hink

 

12780 4 kg/hink
12785 8 kg/hink

1 liter/flaska 6 fl/krt
5 liter/dunk 3 st/krt
10 liter/dunk
200 liter/fat

12838 10 liter/dunk
12840 200 liter/fat

5 liter/dunk 3 dunk/krt
10 liter/dunk
25 liter/dunk
200 liter/fat

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

TVÄTTMEDEL

S KÖ L J M E D E L

RekoSoft Breeze
Sköljmedel
Flytande sköljmedel med en
mild doft som mjukgör effektivt
många olika typer av textilier.
Produkten är avsedd till både
manuell och automatisk dosering.
12871 1 liter/fl 6 fl/krt
12876 5 liter/dunk 3 dunk/krt
12878 10 liter/dunk

RekoSoft Sensitive

RekoSoft Sours

Rekolex Preserve

Flytande sköljmedel som mjuk
gör effektivt många olika typer
av textilier. Produkten är avsedd
till både manuell och automatisk
dosering. Oparfymerad

Flytande surt sköljmedel med
effektiv neutralisering av kvar
varande alkalinitet i sköljvattnet
och på textilier. Förhindrar gul
färgning av textiler, underlättar
efterbehandling.

Flytande sköljmedel med
bakteriedödande effekt. Speciellt
framtaget för städsystem med
konserverade moppar.

12882 10 liter/dunk
12884 60 liter/dunk
12886 200 liter/fat

12852 1 liter/flaska 6 fl/krt
12850 5 liter/dunk 3 dunk/krt

12640 10 liter/dunk
12646 200 liter/fat

B LE K M E D E L

Bd-100

Peroxid 12%

Peroxid 19%

Fläckborttagning och blekning
av textilier. Tillsätts tillsammans
med tvättmedlet vid maskintvätt.
Lämpligt även som blötläggning
vid svårare fläckar. Kapseln är
försedd med barnsäker kapsyl.

Stabiliserad väteperoxid för
textilblekning, främst för yrkes
mässigt bruk.

Stabiliserad väteperoxid för
textilblekning, främst för yrkes
mässigt bruk.

10915 1,7 kg/kpsl 6 kpsl/krt

12890 5 liter/dunk 3 dunk/krt

12895 25 liter/dunk

TÄNK PÅ!

Använd skydds
utrustning och
tillämpaaktsamhet vid
hantering av kemiska
produkter.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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Hygienpapper
Att investera i fräscha hygienutrymmen
lönar sig alltid. Med en snygg och fräsch
lösning får du nöjda gäster som mår bra
och känner sig uppskattade.

HYGIENPAPPER

HAN D D U K S PAPPE R

System Handtorkbox Svart

System Handtorkbox Vit

Driftsäker och användarvänlig
handtorkbox för besökstoaletter
med många besökare.

Driftsäker och användarvänlig
handtorkbox för besökstoaletter
med många besökare.

Handtork Classic System
M2

Hållare i ABS-plast. Ett orört ark
i lagom storlek för handtorkning
portioneras fram.

Hållare i ABS-plast. Ett orört ark
i lagom storlek för handtorkning
portioneras fram.

1-92025 1 st/fp

1-90045 1 st/fp

1-460104 160 m/rl 6 rl/kolli

Handuksbox M Svart

Handduksbox M Vit
Handdukshållare för Non Stop
och One Stop handdukar.

Handduk Plus Non Stop
M2

Handduk Plus Non Stop L3

Handdukshållare för Non Stop
och One Stop handdukar.

Pappershandduk 2-lagers, vit.

Handdukshållare av svart ABSplast. Flexibel låskonstuktion.
Enkel att använda, ladda och
montera på väggen. Stark och
robust konstruktion.

Handdukshållare av vit ABS-plast.
Flexibel låskonstuktion. Enkel
att använda, ladda och mon
tera på väggen. Stark och robust
konstruktion.

Vitt, starkt och mjukt 2-lagers
handtorkpapper med god
absorptionsförmåga.
20,3x25,5 cm. Handy Pack.

Vitt, starkt och extra mjukt
3-lagers handtorkpapper. Hög
effektiv och absorberande för
krävande hygien. 20,3x34cm.
Handy Pack.

1-92063 1 st/fp

1-90168 1 st/fp

1-343146 15x135 st/kolli

1-343085 15x90 st/kolli

Hög styrka för effektiv torkning.
Vitt, tjock och mjukt 2-lagers
handtorkpapper. Bredd 210 mm.

Pappershandduk 3-lagers, vit.

TO R K R U LL AR

Centerbox S Svart

Centerbox S Vit

Torkrulle Classic S

Torkrulle Mini Standard

Lättplacerad dispenser för
torkrulle S, passar till mindre
utrymmen.

Lättplacerad dispenser för
torkrulle S, passar till mindre
utrymmen.

Hög styrka för effektiv torkning.

Hållare av ABS-plast. Flexibel lås
konstruktion. Säker avrivnings
kant med tänder som sitter skyd
dade. Lätt att ladda.

Hållare av ABS-plast. Flexibel lås
konstruktion. Säker avrivnings
kant med tänder som sitter skyd
dade. Lätt att ladda.

Torkpapper av returfiber.
1-lag. 120m/rulle. 12rl/kolli.
Miljömärkt med Ecolabel.
Livsmedelsgodkänd.

1-92100 1 st/fp

1-90106 1 st/fp

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 

Vitt, 1-lagers torkpapper. Hylslös
rulle.

1-448257 116 m/rl 12 rl/kolli

28-6172 120 m/rl 12 rl/kolli
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HYGIENPAPPER

TO R K R U LL AR

Centerbox M Svart

Centerbox M Vit

Torkrulle Classic M

Torkrulle Maxi Standard

Lättplacerad dispenser, passar
särskilt bra till industrin.

Lättplacerad dispenser, passar
särskilt bra till industrin.

Torkrulle med hög styrka för
effektiv torkning.

Torkpapper av nyfiber. 1-lag.
300 m per rulle.

Hållare av ABS-plast. Flexibel lås
konstruktion. Säker avrivnings
kant med tänder som sitter
skyddade. Lätt att ladda.

Hållare av ABS-plast. Flexibel lås
konstruktion. Säker avrivnings
kant med tänder som sitter
skyddade. Lätt att ladda.

Vitt 1-lagers torkpapper. Hylslös
rulle.

1-92124 1 st/fp

1-90120 1 st/fp

1-448311 320 m/rl 6 rl/kolli

Miljömärkt med Ecolabel.
Livsmedelsgodkänd.

28-6177 300 m/rl 6 rl/kolli

TOALE T T PAPPE R

System Toalettbox Svart

System Toalettbox Vit

Toalett System Classic 800

Passar i de flesta miljöer, hög
kapacitet gör att det alltid finns
papper.

Passar i de flesta miljöer, hög
kapacitet gör att det alltid finns
papper.

Vitt, mjukt 2-lagers toalettpap
per.

Hållaren rymmer 2 rullar, och går
att fylla på innan rullen är slut.
Automatisk pappersbroms.

Hållaren rymmer 2 rullar, och går
att fylla på innan rullen är slut.
Automatisk pappersbroms.

1-104605 1 st/fp

1-104582 1 st/fp

1-156007 100 m/rl 36 rl/kolli

Gigantbox S Toalett Svart

Gigantbox S Toalett Vit

Toalett Basic Gigant S

Toalett Classic Gigant S 2

Hållarens kompakta design gör
den lättplacerad även på små be
sökstoaletter.

Hållarens kompakta design gör
den lättplacerad även på små
besökstoaletter.

Enklare toalettpapper passande
till Gigantbox S.

Klassiskt toalettpapper passande
till Gigantbox S.

Av ABS-plast med flexibel lås
konstruktion. Hållarna har
kontrollfönster som visar när
papper behöver fyllas på.

Av ABS-plast med flexibel lås
konstruktion. Hållarna har
kontrollfönster som visar när
papper behöver fyllas på.

1-lagers returbaserat toalett
papper.

Vitt, mjukt 2-lagers
toalettpapper.Hudvänligt och
behagligt att använda.

1-92148 1 st/fp

1-90069 1 st/fp

1-117873 265 m/rl 12 rl/kolli

1-106101 200 m/rl 12 rl/kolli

 

Hudvänligt och behagligt att
använda.

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se

HYGIENPAPPER

TOALE T T PAPPE R

Gigantbox M/L Toalett Svart

Gigantbox M/L Toalett Vit

Toalett Basic Gigant M

Toalett Classic Gigant M 2

Hållarens kompakta design gör
den lättplacerad även på små
besökstoaletter.

Hållarens kompakta design gör
den lättplacerad även på små
besökstoaletter.

Enklare toalettpapper passande
Gigantbox M/L.

Klassiskt toalettpapper passande
Gigantbox M/L.

Av ABS-plast med flexibel lås
konstruktion. Hållarna har
kontrollfönster som visar när
papper behöver fyllas på.

Av ABS-plast med flexibel lås
konstruktion. Hållarna har
kontrollfönster som visar när
papper behöver fyllas på.

1-lagers returbaserat toalett
papper.

Vitt, mjukt 2-lagers toalettpap
per. Hudvänligt och behagligt att
använda.

1-92162 1 st/fp

1-90083 1 st/fp

1-102060 435 m/rl 6 rl/kolli

1-106252 340 m/rl 6 rl/kolli

Toalett Basic 360

Toalett Basic 640

Toalett Classic 400

Toalett Plus 360

Enklare toalettpapper.

Enklare toalettpapper.

Klassiskt toalettpapper.

Exklusivt toalettpapper.

2-lagers returbaserat toalett
papper.

1-lagers returbaserat toalett
papper.

Vitt, mjukt 2-lagers toalettpap
per. Hudvänligt och behagligt att
använda.

Vitt, 2-lagers toalettpapper av
högsta kvalitet. Hudvänligt och
behagligt att använda. Extra
mjukt papper.

1-102930 50 m/rl 42 rl/kolli

1-111505 80 m/rl 42 rl/kolli

1-104834 50 m/rl 42 rl/kolli

1-181003 50 m/rl 42 rl/kolli

I N D US T R ITO R K

Golvställ Industritork

Väggställ Industritork

Industritork Plus XL

Industrirulle Craft Super

För industritorkrullar.

För industritorkrullar.

Praktiskt golvställ svart metall
försett med hjul. Avrivning i
bekväm höjd.

Hållare i svart metall som kan
hängas på vägg eller placeras på
bänk.

För krävande användning inom
olika branscher.

Industri/köksrulle av nyfiber.
Vit, 1-lag.

Vitt, starkt 1-lagers torkpapper.
Snabb och hög uppsugnings
förmåga.

Miljömärkt med Ecolabel.
Livsmedelgodkänd.

1-54909 1 st/fp

1-54930 1 st/fp

1-452233 1110 m/rl 1 rl/kolli

28-25900 900 m/rl 1 rl/kolli

Se senaste utbudet och beställ på www.rekal.se 
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Redskap & tillbehör
I vårt redskapssortiment finner du
ett brett utbud av skrapor, borstar,
skaft, och trasor. Genom att använda
färgkodade rengöringsredskap
minimeras risken för korskontaminering,
det vill säga smittspridning mellan
olika utrymmen.

REDSKAP & TILLBEHÖR

Wettex Classic

Wettex Maxi

Svampduk

Mikroduk

Till allmän rengöring, kök,
toaletter och sanitet. Finns i flera
färger.

Används till allmän rengöring,
kök, toaletter och sanitet.

Används till allmän rengöring,
kök, toaletter och sanitet. Finns i
flera färger. Färgkodning minime
rar risken för bakteriespridning.

Används på hårda ytor och ger
ett repfritt resultat.

Klarar att suga upp till 15 gånger
sin egen vikt. Lätt att skölja ur,
luddar inte.
111665 10 st/fp 14 fp/krt Röd
111664 10 st/fp 14 fp/krt Blå
111663 10 st/fp 14 fp/krt Gul

En större duk än originalet med
samma överlägsna uppsugnings
förmåga! Klarar att suga upp till
15 gånger sin egen vikt. Lätt att
skölja ur, luddar inte.
111672 10 st/fp 12 fp/krt Blå

312223
312222
312221
312220

50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp
50 st/fp

Gul
Blå
Röd
Blå/Gul/Röd

Mikroduk Glas

Alltorkduk

Rengöringsduk för glas och rost
fria ytor. Perfekt att putsa vinglas
med.

Nonwoven-duk med hög upp
sugningsförmåga. Lämplig till all
män avtorkning och rengöring.

40x50 cm.

Storlek 38x40 cm

6-20084B 10 st/fp 10 fp/krt Blå

6-20009 10 st/fp Röd
6-20007 10 st/fp Blå

Kökssvamp gul/grön

Rostfri Stålboll 60gr

Stålboll 60gr

För rengöring av reptåliga
material.

Stålboll för grovrengöring av
diskgods.

Stålboll för grovrengöring av
diskgods.

Stabil och greppvänlig svamp för
rengöring av hårt smutsade ytor.
25 % slipmedel.

Mjuk och formbar boll av rostfri
metall. Kan repa mjuka metaller.

Enklare, bunden boll av metall.
Knuten i båda ändar. Kan repa
mjuka metaller.

12844 10 st/fp 10 fp/krt

12960 10 st/fp 10 fp/krt

12954 10 st/fp 10 fp/krt
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Skurduk
Våffelmönstrad skurduk av
bomull. 50x60 cm.

P54021 25 st/fp

32x32 cm.

6-20903B 10 st/fp Blå
6-20907R 10 st/fp Röd

Rengöringssvamp gul/vit
För rengöring av sanitetsporslin,
glas och målade ytor.
Stabil och greppvänlig svamp för
rengöring av hårt smutsade ytor.
0 % slipmedel.

12845 10 st/fp 10 fp/krt

Svinto
Rengör effektivt utan att repa.
Gjort av finspunnen stålull och
ren såpa.

P64233 2 kg
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REDSKAP & TILLBEHÖR

Skaft 150 cm

Skaft 150 cm

Skaft 150 cm

Skaft 150 cm

Skaft med ett materialval som
ger hög komfort vid användning
i olika temperaturer, även i kalla
utrymmen som t.ex. kylrum och
kalla produktionslokaler.

Skaft med ett materialval som
ger hög komfort vid användning
i olika temperaturer, även i kalla
utrymmen som t.ex. kylrum och
kalla produktionslokaler.

Skaft med ett materialval som
ger hög komfort vid användning
i olika temperaturer, även i kalla
utrymmen som t.ex. kylrum och
kalla produktionslokaler.

Skaft med ett materialval som
ger hög komfort vid användning
i olika temperaturer, även i kalla
utrymmen som t.ex. kylrum och
kalla produktionslokaler.

Den hygieniska designen minskar
risken för att bakterier och smuts
fastnar på skaftets yta.

Den hygieniska designen minskar
risken för att bakterier och smuts
fastnar på skaftets yta.

Den hygieniska designen minskar
risken för att bakterier och smuts
fastnar på skaftets yta.

Den hygieniska designen minskar
risken för att bakterier och smuts
fastnar på skaftets yta.

26-29625 1 st/fp 10 fp/krt Vit

26-29624 1 st/fp 10 fp/krt Röd

26-29623 1 st/fp 10 fp/krt Blå

26-29622 1 st/fp 10 fp/krt Grön

Golvskurborste
Spolautomat

Golvskurborste
Spolautomat

Golvskurborste
Spolautomat

Golvskurborste
Spolautomat

Hård skurborste med vatten
genomlöp för rengöring av golv i
livsmedelsindustrin.

Hård skurborste med vatten
genomlöp för rengöring av golv i
livsmedelsindustrin.

Hård skurborste med vatten
genomlöp för rengöring av golv i
livsmedelsindustrin.

Hård skurborste med vatten
genomlöp för rengöring av golv i
livsmedelsindustrin.

Lämplig för hårt sittande smuts.

Lämplig för hårt sittande smuts.

Lämplig för hårt sittande smuts.

Lämplig för hårt sittande smuts.

26-70415 1 st/fp 10 fp/krt Vit

26-70414 1 st/fp 10 fp/krt Röd

26-70413 1 st/fp 10 fp/krt Blå

26-70412 1 st/fp 10 fp/krt Grön

Golvskrapa ledad 60 cm

Golvskrapa ledad 60 cm

Golvskrapa ledad 60 cm

Golvskrapa ledad 60 cm

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

60 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

60 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

60 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

60 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

26-77645 1 st/fp 10 fp/krt Vit

26-77644 1 st/fp 10 fp/krt Röd

26-77643 1 st/fp 10 fp/krt Blå

26-77642 1 st/fp 10 fp/krt Grön
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REDSKAP & TILLBEHÖR

Golvskrapa ledad 40 cm

Golvskrapa ledad 40 cm

Golvskrapa ledad 40 cm

Golvskrapa ledad 40 cm

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

Anpassad för att ta bort vatten
från golv med fogar.

40 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

40 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

40 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

41 cm klassisk skrapa med
dubbelt cellgummiblad och med
vridled.

26-77625 1 st/fp 10 fp/krt Vit

26-77624 1 st/fp 10 fp/krt Röd

26-77623 1 st/fp 10 fp/krt Blå

26-77622 1 st/fp 10 fp/krt Grön

Ersättningsgummi Vit

Bänkskrapa 24,5 cm

Väggupphäng Vit

Diskborste

Utbyteskassett till Golvskrapa
40/60 cm.

Det mjuka flexibla bladet rengör
bord och andra ytor effektivt och
lämnar ytan ren och torr.

Väggupphängning för rengörings
redskap som säkrar en god
hygien och förlänger redskapens
livslängd.

Diskborste med skrapkant och
greppvänligt handtag.

Ultrahygienisk enkelbladig hand
skrapa levereras med miniskaft.

26-77745 60 cm 1 st/fp 20 fp/krt
26-77725 40 cm 1 st/fp 20 fp/krt

26-71255 1 st/fp 20 fp/krt Vit
26-71254 1 st/fp 20 fp/krt Röd
26-71253 1 st/fp 20 fp/krt Blå

Fogborste hård

Tankborste

Fogborsten är lämplig rengöring i
svårtillgängliga områden under
och emellan utrustning då skaftet
kan vinklas nästan parallellt med
golvet. Bredd 35 mm. Höjd 90 mm.
Längd 225 mm

Medium tankborste för ren
göring av tankar, hinkar och
behållare i livsmedelsindustrin.

26-70405 1 st/fp 10 fp/krt Vit
26-70403 1 st/fp 10 fp/krt Blå
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205 mm.

26-70395 1 st/fp 10 fp/krt Vit

Enkel att rengöra och alla lösa
delar kan steriliseras i en auto
klav.
26-10185 4–6 prod, 1 st/fp 5 fp/krt
26-10175 1–3 prod, 1 st/fp 5 fp/krt

Art.nr 12146 1 st/fp 40 fp/krt Vit
Art.nr 12142 1 st/fp 40 fp/krt Blå

Kombiborste Vinklad
26,5 cm

Ultrahygienisk Golvskrapa
Rosa

Den vinklade designen gör att
borsten passar bra till rengörning
av både horisontella och vertikala
ytor samt i hörn där t.ex. golv och
vägg möts.

Denna ultrahygieniska golvskrapa
har ett mjukt och effektivt gummi
som säkrar en effektiv rengöring
av golv och andra plana ytor.

26-70475 1 st/fp 10 fp/krt Vit

26-71401 1 st/fp 15 fp/krt

Gummit är vinklat så rengöring
i närheten av väggar och utrust
ning sker på ett enkelt sätt. 40 cm.
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REDSKAP & TILLBEHÖR

Kardborrestativ

Mopp Wetloop

Mopp Damp

Mopp Star

Passar till skaft 111380,
N62531483.

Torr-/fukt och våtmopp för
normalt smutsade ytor.

Torrstädning/fuktstädning.

Torrstädning/fuktstädning/våt
städning.

Polyester/viskos.

Mikrofiber. Miljömärkt med
Svanen.

114549 60 cm 1 st/fp 10 fp/krt
114548 40 cm 1 st/fp 10 fp/krt

6-12043 60 cm 1 st/fp 5 fp/krt
6-12041 40 cm 1 st/fp 5 fp/krt

6-12234 60 cm 1 st/fp 5 fp/krt
6-12232 40 cm 1 st/fp 5 fp/krt

6-12304 60 cm 1 st/fp 5 fp/krt
6-12302 40 cm 1 st/fp 5 fp/krt

Minisvabbgarn

Minisvabbhink 15 L

Minisvabbvagn

Minisvabbskaft

Minisvabbgarn som används
tillsammans med med mini
svabbhink.

Stabil minisvabbhink med kraftig
urvridningskorg.

Praktisk vagn för minisvabbhink.
Lättrullad med skafthållare.

Skaft i plastöverdragen aluminium
med skruvgänga. 145 cm.

P70486 1 st/fp 5 fp/krt

6-16064 1 st/fp

6-29001 1 st/fp

6-24019 1 st/fp 12 fp/krt

Svabbhållare i plast

Svabbgarn

Svabbvagn med press

Svabbhållare i plast med
universallåsning. Passar de flesta
skaft.

För våtmoppning/svabbning.
Används tillsammans med svabb
hållare.

Klassisk svabbvagn med
svabbpress, 15-liters hink samt
trådkorg.

Svabbgarn av bomull. 250 gr med
band.

Lättmonterad utan verktyg.
Stabil och lättrullad.

6-11009 1 st/fp 10 fp/krt

6-29013 1 st/fp

Högkvalitativt kardborrestativ i
eloxerad aluminium. Slät ovan
sida, vilket eliminerar smutsfällor.

Mikrofiberblanding. Miljömärkt
med Svanen.

25 cm. 230 gram.

6-11001 1 st/fp 10 fp/krt
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Säckar
I vårt sortiment finner du ett brett utbud
av sopsäckar, påsar och tillbehör.
Se hela sortimentet i vår
webbshop på rekal.se.

SÄCKAR

Säckvagn Stabil

Papperssäck

Sopsäck Extra stark

Sopsäck 125 L

Rejält säckställ med gummihjul
som är utmärkt för de verkligen
tuffa miljöerna. Passar för 125
liters säckar. Utrustad med 4
gummihjul som gör den smidigt
att flytta.

Papperssäck av oblekt kraft
papper. 2-blad.

Stark blåsvart sopsäck.
Tillverkad enligt COEX-metoden.

Svart sopsäck i hög kvalitet
för diverse sopor och avfall.

50 st/bunt.

125 L 40 my
160 L 41 my
240 L 42 my

Tjocklek: 33 my

11605 125 L 1 st/fp

15490 125 L 50 st/bunt/fp

29-6473 125 L 10 st/rl 15 rl/krt
29-64740 160 L 10 st/rl 12 rl/krt
29-64750 240 L 10 st/rl 12 rl/krt

Matavfallsäck

Biosäck

Sopsäck transparent

Hygienpåse i Box

För insamling av matavfall
och annat organiskt avfall. För
sopkärl 140 resp 37 liter.

Transparent sopsäck i hög
kvalitet.
Tjocklek:40 my

30 x 25 st

Extra tjock sopsäck för
matavfall.
Tjocklek: 80 my

29-7429 125 L 10 st/rl 6 rl/krt
29-5334 60 L 10 st/rl 12 rl/krt

Insatspåse 30 L
Vit soppåse för
papperskorg.
Tjocklek:9 my

29-41601 125 L 25 st/rl 6 rl/krt

Uppbyggda av alifatisk polyester
och förnybar stärkelse. Fullstän
digt bionedbrytbara och kompos
terbara.
18-8583 37 L 25 st/rl 16 rl/krt
18-7628 140 L 16 st/rl 12 rl/krt

Sopsäckställ Longopac
Mini
Laddas med säckkassett Longo
pac Mini. Byte och förslutning
sker från säckens utsida, ingen
kontakt med avfallet.

29-4240 125 L 10 st/rl 20 rl/krt
29-3562 70 L 25 st/rl 6 rl/krt

7-1328 1 st/fp

Longopac Mini 60 m Svart
Säckkassett till säcksystem
Longopac®
Tillverkad av 3-skikts polyeten
vilket ger hög styrka. Diameter:
357 mm. Längd 60 m. Svart.

Bottenplatta i ABS och kassett
hållare i PP-plast. Ben i alumini
um och hjul i galvaniserat stål.
29-5302 30 L 100 st/rl 10 rl/krt
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13-31400 1 st/fp

13-10701 1 st/fp
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Handskar
Nitril eller vinyl – välj den handske som passar dig. Generellt
sett passar nitril bra i de flesta sammanhang i såväl livsmedels
industrin som i sjukhusmiljöer. Vinyl ger ett visst skydd till ett lågt
pris, men passar inte i alla sammanhang. Se tabellen nedan.
Livsmedel
Sallad (frukt och grönsaker)
Matbröd
Avokado
Fett (smör, olja, ost, grädde)
Fet fisk (t.ex. lax, makrill, sill)
Kött (köttfärs, kyckling, korv)
Bakverk (choklad, kaffebröd, nötter)

Nitrilhandske

Vinylhandske

3
3
3
3
3
3
3

3
3
✗
✗
✗
✗
✗

HANDSKAR

Engångshandske Nitril Svart

Engångshandske Nitril
opudrad Vit

Engångshandske Nitril
opudrad

Lämpliga för storkök, livsmedels
industri, catering samt städ- och
rengöring.

Lämpliga för storkök, livsmedels
industri, catering samt städ- och
rengöring.

16111S Small 100 st/fp 10 fp/krt
16111M Medium 100 st/fp 10 fp/krt
16111L Large 100 st/fp 10 fp/krt
16111XL X-large 90 st/fp 10 fp/krt

16130S Small 200 st/fp 10 fp/krt
16130M Medium 200 st/fp 10 fp/krt
16130L Large 200 st/fp 10 fp/krt
16130XL X-large 180 st/fp 10 fp/krt

16120S Small 200 st/fp 10 fp/krt
16120M Medium 200 st/fp 10 fp/krt
16120L Large 200 st/fp 10 fp/krt
16120XL X-large 180 st/fp 10 fp/krt

Engångshandske Vinyl
pudrad

Engångshandske Vinyl
opudrad

Handskhållare 1-fack

Handskhållare 3-fack

Engångshandske i vinyl med pud
rad insida. Livsmedelsgodkänd.

Opudrad engångshandske av
vinyl. Livsmedelsgodkänd.

Vägghållare i metall för en handsk
förpackning.

Vägghållare i metall för tre
handskförpackningar.

16100S Small 100 st/fp 10 fp/krt
16100M Medium 100 st/fp 10 fp/krt
16100L Large 100 st/fp 10 fp/krt
16100XL X-large 100 st/fp 10 fp/krt

16110S Small 100 st/fp 10 fp/krt
16110M Medium 100 st/fp 10 fp/krt
16110L Large 100 st/fp 10 fp/krt
16110XL X-large 100 st/fp 10 fp/krt

51221 1 st/fp

51223 1 st/fp

Diskhandske Vinyl

Diskhandske Latex

Kemikalieskyddshandske

Bomullsvante

Lämplig inom livsmedelindustrin,
storkök, lokalvård osv.

En bra allroundhandske i många
miljöer där kemikalier kan före
komma.

Lämplig vid rengöring av ugnar m.m

Används under gummi- eller
vinylhandske för behagligare
användning.

Slitstark och smidig engångs
handske i puderfri nitril. Lämpliga
för storkök, livsmedelsindustri,
catering, städ- och rengöring,
vårdsektorn, tatuering, frisör, lab.

Räfflad greppyta och flossad
insida. Helt fri från ftalater.
16200S Small 1 par/fp
16200L Large 1 par/fp
16200XL X-large 1 par/fp
16200M Medium 1 par/fp
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Flossad gul handske med bra
grepp genom den räfflade ytan.
16210S Small 1 par/fp
16210M Medium 1 par/fp
16210L Large 1 par/fp
16210XL X-large 1 par/fp

En 60 cm lång handske som är
doppad i nitrilgummi, skyddar
mot genomstickning och mot
flera kemikalier. Sandad greppyta
och foder i bomull.
16230M Medium 1 par/fp
16230L Large 1 par/fp
16230XL X-large 1 par/fp

Mjuk vante i bomullstrikå.

16250 Strl 10 12 par/fp
16251 Strl 8 12 par/fp
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Skyddsutrustning
Rekal har ett brett utbud av skyddsutrustning
och första hjälpen-produkter för dig som arbetar
inom livsmedelsindustrin eller sjukvård.

SKYDDSUTRUSTNING

Första Hjälpen Station
Cederroth

Burn Gel Kompress 2-pack
Cederroth

Blodstoppare (stor)
Cederroth

Blodstoppare (liten)
Cederroth

Med en komplett Första Hjälpen-
utrustning på din arbetsplats hop
pas vi att fler ska kunna och våga
hjälpa när olyckan är framme.

Används vid ytliga och delvis djupa
brännskador, skållningar, solbränn
skador, elektriska brännskador.

Tryckförband, täckförband,
brännskadeförband, stöd
förband.

Ett litet smidigt sterilt första för
band speciellt lämpligt för skador
på fingrar och tår.

Överskådlig, hög beredskap, lätt
att ladda.

Kylande effekt i upp till 2 timmar.
Kompressen kan placeras utanpå
brända kläder. 10x10 cm.

Innehåller 1 st kompress 14x23
cm och 2 st elastiska bindor 10
cm x 3 m.

Innehåller 1 st kompress
8x12 cm och 1 st elastisk binda
6 cm x 3 m.

490900 1 st/fp

901900 1 st/fp

1910 1 st/fp 5 st/fp

1911 1 st/fp 5 st/fp

LTX Plåster Blå

Ögondusch Cederroth

Burn Gel

Diskförkläde blå

LTX Fingerförband kan användas
på alla typer av sår oavsett
värme, kyla, vått eller torrt.

En personlig ögonduschflaska
i fickformat som bekvämt kan
bäras i fickan eller i tillhörande
hölster.

Vattenbaserad gel för mindre
brännskador, skållningar och sol
sveda. Fungerar som en tillfälligt
skyddande barriär som kyler och
lugnar huden och därmed mins
kar smärtan. Enkel att applicera
(gel i en aerosolflaska)

Bröstlappsförkläde. 115 cm.
Modell utan fickor. Reglerbart
nackband.

Ett tätsittande hudvänligt och
tvärtelastiskt limfritt plåster/
förband. Självhäftande och
fastnar inte på hud eller i såret.
6x500 cm.

Liten lätthanterlig flaska med
ergonomisk ögonkopp och gene
röst flöde av vätska. Snabb och
enkel att öppna.

6-75085 1 st/fp 96 fp/krt

7221 235 ml/fl 18 fl/krt

6-75546 100 ml/fl 6 fl/krt

12231 1 st/fp 25 fp/krt

Skoskydd Blå plast

Hårnät

Skyddsglasögon Flexy

Andningsmask Korttid

Används som skydd mot infektio
ner, bakterier och smuts.

Hårnät med resår. Lämplig för
kökspersonal.

Korgglasögon med sex ventiler.

Korttidsmask med stor
utandningsventil.

14632 200 st/fp 6 fp/krt

12240 1 st/fp 12 fp/krt

Längd: 41 cm. Tjocklek: 35 my.
Material: LDPE.

12235 100 st/fp 20 fp/krt
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Tillverkad av mjukplast med sikt
skiva av imfri acetat.

12243 1 st/fp 15 fp/krt
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Servetter & ljus
Se hela sortimentet i vår
webbshop på rekal.se.

SERVETTER & LJUS

Servett 3-lag

Servett 2-lag 1/8-vikt Vit

SystemOne Högdispenser

SystemOne Borddispenser

Finare lunch och middagsservett.

Lunch och middagsservett.

Högabsorberande. Blekta utan
klorin. 40x40 cm.

Upplevs tjockare tack vare
att den är 1/8-vikt. 40x40 cm.
2-lagers.

Högdispenser för placering
på disk. Passar till SystemOne
dispenserservett.

Bordsdispenser till SystemOne
servett.

4-2733
4-2623
4-2593
4-2503

1000 st/krt
1000 st/krt
1000 st/krt
1000 st/krt

Vinröd
Blå
Grön
Vit

SystemOne
dispenserservett
Lämplig för restauranger med
hög omsättning.

Svart/transparent. Användaren
rör endast en servett åt gången.

Svart/transparent. Användaren
rör endast en servett åt gången.

4-214032 1200 st/krt

122014 1 st/fp

122015 1 st/fp

Dispenser till servett

Dispenserservett 1-lag

Servett 1-lag Vit

Enkel och användarvänlig
servettdispenser.

1-lagers dispenserservett till
frukost, lunch eller enklare
maträtter.

1-lagers servett till frukost, lunch
eller enklare maträtter.

Svart metall. Utmärkt kvalitet.

32 x 32 cm.

2-lagers kedjevikt. 16x27 cm.

122051 5250 st/krt

4-271600 1 st/fp

7-95132 7200 st/krt

4-95130 5000 st/krt

Värmeljus 6 tim

Stora värmeljus 10 tim

Kronljus 20 cm

Blockljus Vit

Värmeljus med 6 timmars brinn
tid. Ljuset brinner hela kvällen,
idealisk för restauranger.

Värmeljus för större lyktor och
ljusbärare. 10 timmars brinntid.

Svanenmärkt kronljus som är
tillverkade av 100% stearin.
Brinntid 7 timmar.

Blockljus av hög kvalitet
med lång brinntid. Brinntid
40 tim, klar låga. 100 %
paraffin. 6x13cm. 12st/fp.

19151 500 st/krt

4-610 100 st/krt

19122 150 st/krt

4-148439 12 st/krt
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Engångsmaterial
Se hela sortimentet i vår
webbshop på rekal.se.

ENGÅNGSMATERIAL

Aluminiumfolie

Plastfilm

Dispenser för folie och film

Lämpligt vid förpackning av pro
dukter som tål mycket höga och
låga temperaturer.

Lämpligt vid förpackning av pro
dukter som tål mycket höga och
låga temperaturer.

Dispenser med sågklinga

2-3602457 0,45x150 m 3 st/krt
2-3602307 0,30x150 m 3 st/krt

2-3060 0,45x300 m 4 st/krt
2-3050 0,30x300 m 4 st/krt

2-2625 45 cm 1 st/fp
2-2620 30 cm 1 st/fp

Kassarulle 75 m

Kassarulle 50 m

Kassarulle 14 m Ej kvitto

Kassarulle 25 m Ej kvitto

Kvittorulle av thermopapper för
kassapparater och terminaler.
Bredd 80 mm, ytterdiameter
80 mm, innerdiameter 12 mm.

Kvittorulle av thermopapper för
kassapparater och terminaler.
Bredd 57 mm, ytterdiameter
64 mm, innerdiameter 12 mm.

Kassarulle av thermopapper för
kassapparater och terminaler.
Bredd 57 mm, ytterdiameter
35 mm, innerdiameter 12 mm.

Kassarulle av thermopapper för
kassappareter och terminaler.
Bredd 57 mm, ytterdiameter
46 mm, innerdiameter 12 mm.

2-7000 30 st/krt

2-7003 50 st/krt

2-7001 100 st/krt

2-7002 100 st/krt

I vår webbshop
på rekal.se finner du en
rad olika förpackningar
för bland annat
Take away.
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Utbildningar
Vi erbjuder kompetenshöjande
utbildningar inom hygien och
rengöring. Genom våra utbild
ningar ger vi dig och din personal
kunskap om våra olika produkters
funktioner och användnings
områden, hur du ska hantera
och dosera dessa för att få bästa
hygieniska resultat och drifts
ekonomi samt vilka metoder som
lämpar sig bäst i just din verk
samhet. Alla våra utbildningar
kundanpassas efter dina behov
och önskemål.
disk

Utbildningen tar upp viktiga arbetsmoment
i olika disk- och rengöringsprocesser och ger
deltagarna en god kunskap i hur man uppnår en
god ekonomi och ett optimalt slutresultat.
tvätt

Utbildningen ger deltagarna grundläggande
teoretiska kunskaper i tvätt- och rengörings
kemi och berör bland annat olika tvättmetoder,
textilier, material samt efterbehandling.
rengöring

Utbildningen ger deltagarna grundläggande
teoretiska kunskaper i städ- och rengöringskemi
och berör bland annat olika rengöringsmetoder,
arbetsmiljö, personalsäkerhet samt produkt
märkning.
livsmedelshygien

Utbildningen ger deltagarna kunskap om och
förståelse för fastlagda rutiner och kontroller.
Vi hjälper dig kvalitetssäkra hygienarbetet i din
verksamhet.
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Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta
Kontaktuppgifter
Tel: 0158-339 00
Kundtjänst: 0158-339 00
Ordermail: order@rekal.se
Övrigt: info@rekal.se
Besöksadress:
Kontor: Industrigatan 7, 646 35 Gnesta
Centrallager: Marielundsgatan 4, 646 34 Gnesta
Produktionsanläggning:
Vackerby Industriväg 13, 646 34 Gnesta
www.rekal.se

