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StepGate I/II/dry

StepGate dry

StepGate II

 är tillverkad i rostfritt stål och speciellt 

lämplig i passager in till känsliga produktions-

områden. Vid passage får sulorna både en 

mekanisk och våt rengöring genom de vinklade 

patenterade borstarna. Genom att tillsätta 

rengörings- eller desinfektionsmedel 

förbättras rengöringen även kemiskt. 

Vätskenivån i tråget avgör vilken 

typ av rengöring man eftersträvar. 

Fyller man vätska över kanten på 

det rostfria gallret får man en våt 

rengöring med mycket vätska. Om 

vätskenivån istället ligger under kanten 

på gallret hålls borstarna våta genom kapil-

lärkrafterna, vilket ger en rengöring där sulorna 

endast blir lätt fuktade.

The stainless steel  interlock systems 

are ideal for entrances to sensitive produc-

tion areas. When entering, the soles are both 

mechanically and wet cleaned by obliquely 

arranged patented brush strips. The 

cleaning process is chemically 

supported by the addition of 

disinfection and/ or cleaning 

agents. The !lling level of 

cleaning liquid in the stainless 

steel tray determines the type of 

cleaning. If the !lling level is above 

the top edge of the grate, the soles 

are intensively wet cleaned whereas if 

the !lling level is below the edge of the grate, 

thanks to the capillary action of the brushes, 

the soles of the shoes are only wetted.

 med dubbel längd ger en ännu intensivare 
rengöring / The double length of  enables even 

more intensive wet cleaning.

*Garantin gäller för tråg och galler / Guarantee applies to trays and grates
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Den speciella utformningen på  gör 

det möjligt för användaren att ta $era steg på 

rengöringsytan. Handtagen i rostfritt stål ger ett 

bra stöd vid passage och ser samtidigt till att 

rengöringsytans hela längd används.

 används vid sidoingångar 

där upp till 30 personer per dag 

passerar. Enheten skall placeras där 

efterföljande väta från sulorna inte är 

något problem.

 är den optimala lösningen för hu-

vudingångar och passager med mycket tra%k. 

Den dubbla längden gör att $er steg tas på 

rengöringsytan och man får en ännu intensi-

vare rengöring. 

 dry ger inte bara samma effektiva 

rengöring som , utan den 

torkar dessutom sulorna och minskar 

därigenom den efterföljande vätan 

som kommer från sulorna. Detta är 

möjligt genom DryPad, en högab-

sorberande non-wovenmatta som 

sträcks över ett galler i rostfritt stål. Genom 

kapillärkrafterna drar den tandade micro%bern 

aktivt bort vätskan från sulan.

The special design of the  obliges 

the user to take several steps on the cleaning 

surface. The stainless steel side hand rails 

provide a secure hold and also ensure that the 

full length of the cleaning !eld is traversed 

und utilized.

The  model is suitable for 

less frequently used side entrances 

where up to 30 persons pass per day 

and the introduction of liquids is not a 

problem.

The  model is the optimum solu-

tion for frequently used entrances and exits. 

Because it is double the length, more steps on 

the active cleaning surface are required which 

ensures even more intensive cleaning. 

The  model not only offers the 

thorough cleaning effect of the  

but also effectively reduces the intro-

duction of liquid. This is ensured by 

the DryPad, an ultra absorbent high-

performance "eece that is stretched 

across a special stainless steel grate. 

Due to the capillary effects, the micro-

toothed textile !bre actively draws moisture 

off the soles.
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 W x L x H (mm)

StepGate I StepGate II StepGate dry

Mått* / Dimension*  792 x 976  x 1.180 792 x 1.943 x 1.180 792 x 1.943 x 1.180

Mått rengöringsyta* / Dimension of brush area* 660 x 960 660 x 1920 660 x 960

Mått torkyta* / Dimension of drying area - - 600 x 960

Vikt / Weight 78 kg 140 kg 135 kg

Kapacitet / Capacity 17 l 2 x 17l 17 l

Våt rengöring och desinfektion /  
Wet cleaning and disinfection

Flyttbar med pallyftare / 
Mobile due to fork lift pick up

Vätska tappas enkelt av genom kulventilen / The fluid is 

conveniently drained via a ball valve

DryPad sätts enkelt fast med två klämmor och går 
snabbt att byta ut / The Drypad is easily fixed with 

2 clips and can be quickly replaced
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