PRODUKTKATALOG

Lubeco – En hygienepartner med
rett kunnskap og riktige produkter
Lubeco har siden 1989 hjulpet restauranteiere,
kjøkkenansvarlige og oppvaskere med ren oppvask
og driftssikre oppvaskmaskiner.
Lubeco sitt hovedkontor ligger på Romerike, og har
egen produksjon av kjemiprodukter i søsterbedriften
Cleano Production AB.
Vi tilbyr kunnskap og produkter som forenkler
hverdagen for deg som kunde.
Vi er spesialister som finnes nærme deg, med
personlig nærvær og kompetanse.
Uansett om du driver restaurant, cafe eller hotell har
vi kunnskapen og de produktene du trenger. Vi tilbyr
deg rent resultat med god økonomi, og vårt mål er å
skape en problemfri hverdag for deg som kunde.
I vår produktkatalog finner du et utvalg av produkter.
Besøkvårhjemmesidewww.lubeco.noogsekomplett
utvalg av vårt sortiment.
Produktene er tilpasset din bransje og med fokus på
høy brukervennlighet, holdbarhet og miljø.
Miljøfokus er viktig for alle, derfor er 89% av Lubeco
sine kjemiprodukter miljømerket.
Som kunde hos Lubeco får du produkter og løsning
som passer dine behov.

PRODUKTKATALOG

HVOR KAN JEG BESTILLE?
Du kan enkelt bestille Lubeco sine produkter på din side:
www.askoservering.no

Kontaktinfo og support:
Lubeco AS, Jogstadveien 33,
2007 Kjeller - tlf: 64 80 10 00 – mail: info@lubeco.no
Formereinformasjonsepåvårhjemmesidewww.lubeco.no
MedLubecosomleverandøravkjemitildinoppvaskmaskin
vil du få utført funksjonskontroll og teknisk ettersyn på
maskinene. Kontrollen dokumenteres og forbygger driftsstans og sikrer ren oppvask. Alt dette til avtalt frekvens 2-4
ganger pr. år.
Lubeco er Miljøfyrtårn sertifisert.

MILJØMERKING PÅ PRODUKTER
Svanemerket
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk Ministerråd innførte
i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Symbolet Svanen er basert på
logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og
Danmark. Svanemerket er det best kjente miljømerket. Miljømerking gjennomfører jevnlig undersøkelser om forbrukernes kjennskap til det nordiske miljømerket
Svanen og den europeiske Blomsten. For mer informasjon se www.svanemerket.
no
Bra Miljöval
Bra Miljöval er opprettet av den svenske Naturskyddsforeningen. Merket
vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus, slik som
Svanemerket gjør.
Blomsten
Blomsten er det felles europeiske miljømerket, opprettet av EU-kommisjonen,
og er tilsvarende miljømerke som Svanen. Mens svanen er nordisk, gjelder
blomsten hele Europa – men de to merkeordningen har et nært samarbeid.
Norges samarbeid med merkeordningen Blomsten er en del av EØS avtalen. Miljømerking har ansvar for Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- og
likestillingsdepartementet. For mer informsajon se www.ecolabel.no
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VI HJELPER DEG Å SKAPE EN PROBLEMFRI HVERDAG
OG ET BÆREKRAFTIG MILJØ.
BESTILLING

SORTIMENT

EKSPERTISEN

Enkle bestillingsrutiner
Du kan raskt bestille dine Lubeco produkter på Asko Servering sammen med andre
varer du trenger derfra. Tilbehør, førstehjelp og service
produktererenkelttilgjengelig på vår egen e-handel. Eller
ved å ta kontakt med support
for hjelp og bestilling.

Bredt utvalg av produkter til oppvask, rengjøring og tilbehør.
Våre kjemiprodukter utvikles og
produseres i vårt søster selskap
Cleano Prduction AB. Hele 89%
av produktene er miljømerket. Vi
hjelper deg å finne riktig produkt
for ulike behov.

Spesialister på ren oppvask og
god totaløkonomi.
Våre ansatte er opplært i
hygiene, service og oppvask.
Ved våre servicebesøk hjelper
vi deg å bedre kontrollen på
oppvask og rengjøringsresultatet. Vi gjør ettersyn og optimaliserer oppvaskmaskinen
ogdoseringsutstyret,noesom
resulterer i bedre økonomi.

LEVERANSE

OPPLÆRING

Effektive og smarte leveranser
Dette er en viktig del av Lubeco
sitt miljøarbeid. Ved å bestille
dine renholdsprodukter hos
Asko Servering kommer varene
samlet i en levering til deg. Dette
minsker totalt antall transporter
og sparer miljøet og kostnader.

Kunnskap bidrar til riktig
håndtering av oppvask og
rengjøringsarbeidet
Lubeco kan arrangere kurs
for personalet i dine lokaler.
Opplæring er en forutsetning
for å gjøre en kostnadseffektiv
jobb. Den er også en investering i bedre totaløkonomi og
arbeidsmiljø i din bedrift.

OPPLÆRING
BESTILLING
SORTIMENT

EKSPERTISEN
LEVERANSE
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Kjemiprodukter

MASKINOPPVASK KOMPAKT

MASKINOPPVASK PASSAD
4.5KG
EPD: 5380910

MASKINOPPVASK HURRICANE
3.8KG

MASKINOPPVASK MONSUN
4,5KG

EPD: 5380795

EPD: 5379474

Miljømerket maskinoppvaskmiddel for middelshard til hardt
vann for automatisk dosering.
Unngå vask av lettmetaller.

Miljømerket Maskinoppvaskmiddel for vask der lettmetaller
forekommer, automatisk dosering til grovvask og granulmaskiner. Brukes sammen med
tørremiddel Tyfon. Anbefaler
bløtlegging av bestikk før vask.

Miljømerket Maskinoppvaskmiddel for mykt til middels hardt
vann høykonsentrert for automatisk dosering, brukes sammen
med tørremiddel Tyfon. Anbefaler
bløtlegging av bestikk før vask.

...........................................................................................................

MASKINOPPVASK FLYTENDE

MASKINOPPVASK
STORM 5L

MASKINOPPVASK
STORM 10L

MASKINOPPVASK
TORNADO 10L

MASKINOPPVASK
SOLIDAL 10L

EPD: 5429139

EPD: 5380787

EPD: 5429097

EPD: 5380746

Miljømerket flytende maskinoppvaskmiddel for mykt til
middels hardt vann, automatisk dosering, for normal
oppvask. Brukes sammen med
tørremiddel Tyfon. Anbefaler
bløtlegging av bestikk før vask.

Flytende maskinoppvaskmiddel for mykt til middels hardt
vann, automatisk dosering,
for normal oppvask. Brukes
sammen med tørremiddel
Tyfon. Anbefaler bløtlegging av
bestikk før vask.

Miljømerket flytende maskinoppvaskmiddel for hardt
vann, automatisk dosering.
Effektiv på hardt smuss, kaffete belegg. Brukes sammen
med tørremiddel Tyfon. Anbefaler bløtlegging av bestikk før
vask.

Flytende maskinoppvaskmiddel for mykt til middels hardt
vann for automatisk dosering, tilpasset aluminium og
lettmetaller Brukes sammen
med tørremiddel Tyfon. Anbefaler bløtlegging av bestikk
før vask.

TØRREMIDDEL

TØRREMIDDEL
TYFON 5L

TØRREMIDDEL
TYFON 10,1KG

TØRREMIDDEL
TYFON PLUS 10KG

.......................................................

.....................................................................................

EPD: 5428966

EPD: 5385810

EPD: 5381553

Miljømerket tørremiddel for
mykt til middels hardt vann
automatisk dosering. Passer
alle typer oppvaskmaskiner,
god skumdemping og rask
flekkfri tørking av oppvasken.

Miljømerket tørremiddel
for mykt til middels hardt
vann automatisk dosering.
Passer alle typer oppvaskmaskiner, god skumdemping
og rask flekkfri tørking av
oppvasken.

Miljømerket tørremiddel
for hardt vann automatisk
dosering. Passer alle typer
oppvaskmaskiner, god skumdemping og rask flekkfri
tørking av oppvasken.

MASKINOPPVASK
EFFEKT 10L
EPD: 5429113
Kraftig maskinoppvaskmiddel for mykt til middels hardt
vann, automatisk dosering tilpasset glassvask og misfarget
vaskegods.  
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BLØTLEGGING

BLØTLEGGING
TWISTER 1L
EPD: 5379235

BLØTLEGGING
TWISTER 5L
EPD: 5429121

Miljømerket bløtlegging til vanskelige matrester, flekker på bestikk og andre artikler i rustfritt
stål, samt glass og servise.

Miljømerket bløtlegging til vanskelige matrester, flekker på bestikk og andre artikler i rustfritt
stål, samt glass og servise.

...........................................................................................................

GLASSPUSS
Hållbar ren resurssnål disk

GLASSPUSS
EASY WINDOW 0,5L

GLASSPUSS
EASY WINDOW REFILL 5L

EPD: 5429246
Miljømerket Glasspuss ”Klar
til bruk” for alle vannavstøtende flater, lett alkalisk for
rengjøring av glassflater,
speil og andre harde skinnende overflater.

EPD: 5429311
Miljømerket Glasspuss ”Klar for
påfylling” Refill for alle vannavstøtende flater, lett alkalisk for
rengjøring av glassflater, speil og
andre harde skinnende overflater.

HÅNDOPPVASK
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HÅNDOPPVASK
DIZZY 1L
EPD: 5385828
Miljømerket håndoppvask
effektiv og skånsom.
Nøytralt middel for vask og
rengjøring av lett tilsmussede vannavstøtende flater.
Høy fettoppløsningsevne,
skummer i både mykt o
hardt vann. Lett å skylle.

HÅNDOPPVASK
DIZZY 5L
EPD: 5385851
Miljømerket håndoppvask effektiv og skånsom.
Nøytralt middel for vask og
rengjøring av lett tilsmussede vannavstøtende flater.
Høy fettoppløsningsevne,
skummer i både mykt og
hardt vann. Lett å skylle.

.......................................................
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MASKINOPPVASK
HUSHOLDNING

MASKINOPPVASK
DIZZY 1,5 KG
EPD: 5383112
Miljømerket maskinoppvaskmiddel for husholdningsmaskiner,
pulverbaset. Brukes til alle typer
maskiner og oppvask. Enzymbasert for å enkelt fjerne misfarging av kaffe, te og frukt.

ALLRENT

ALLRENT
AVANS 1L

ALLRENT
AVANS 5L

ALLRENT
RAPSSÅPE 1L

ALLRENT
RAPSSÅPE 5L

EPD: 5429790

EPD: 5385836

EPD: 5429832

EPD: 5382056

Skånsomt og miljømerket
allrent. Flytende nøytralt allrent
for effektiv fjerning av smuss.
Brukes på alle flater som
f.eks plast, linoleum, stengulv,
malte flater, fliser, porselen og
rustfritt.

Skånsomt og miljømerket allrent. Flytende nøytralt allrent
for effektiv fjerning av smuss.
Brukes på alle flater som
f.eks plast, linoleum, stengulv,
malte flater, fliser, porselen og
rustfritt.

Miljømerket beskyttende
allrengjøring laget av fornybare råvarer som raps og
kokosnøttolje. For alle typer
skitt og fett. Til rengjøring og
vedlikehold av tregulv, malte
overflater, marmor og stein.

Miljømerket beskyttende
allrengjøring laget av fornybare råvarer som raps og
kokosnøttolje. For alle typer
skitt og fett. Til rengjøring og
vedlikehold av tregulv, malte

ALLRENT
EASY MULTI 0.5L
EPD: 5379102
Miljømerket allrent ”Klar til
bruk” Universalrengjøringsmiddel for kraftig smuss
alkaliskmiddel for alle typer
flekker, passer de fleste vannavstøtende overflater, ikke
glass og vinduer.

ALLRENT
EASY MULTI REFILL 1L
EPD: 5379227
Miljømerket allrent, Refill for
sprayflaske fjerner kraftige
flekker og smuss. Alkalisk
sterkt konsentrat for påfylling
av Easy Multi sprayflasker. En
refill rekker til 10 spray flasker.

overflater, marmor og stein.

UNIVERSALSPRAY
LUBECO 0,5L
EPD: 5356225
Universal rengjøring ”Klar til
bruk” effektiv for rengjøring
av vindu, speil og andre
glassflater, samt fliser.

...........................................................................................................

DESINFEKSJON

DESINFEKSJON
EASY SAFE 0.5L
EPD: 5380886
Hurtigvirkende overflatedesinfeksjon ”Klar til bruk”
med rense effekt som kan
brukes på alle flater og
maskiner. Områder med
baketerier, sopp, virus og
mugg. Testet og godkjent
til Europeisk standard.

GROVRENT M/DESINFEKSJON
TROMBAC 5L
EPD: 5379284
Grovrengjøring med bakteriedrepende effekt beregnet på
rengjøring og desinfisering i
matindustrien, catering, hotell
og restaurant. God avfetting
og oppløsningsegenskaper på
vanskelig skitt.
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GROVRENT

KJØKKENRENGJØRING
EASY KITCHEN 0.5L
EPD: 5379094

KJØKKENRENGJØRING
EASY KITCHEN REFILL 1L
EPD: 5380829

GROVRENT
TROMB 5L
EPD: 5380779

GROVRENT
TROMBEX 5L
EPD: 5380902

Miljømerket kjøkkenrengjøring
”Klar til bruk” flytende alkalisk
rengjøring for vanskelig
smuss, fett og olje. Til f.eks.
inngrodd smuss, klebrige
overflater, fettfilter, benker og

Miljømerket kjøkkenrengjøring
Refill for sprayflaske, alkalisk
rengjøring for vanskelig
smuss, fett og olje. Konsentrat for påfylling av Easy
Kitchen sprayflasker En refill
rekker til 10 sprayflasker.

Miljømerket grovrent for daglig
rengjøring Lavtskummende
grovrent for tungt tilsmussede
flater som tåler vann f.eks.
gulv, malte overflater, fliser og
sanitærutstyr.

Miljømerket kraftig grovrent,
konsentrert og alkalisk for
steingulv, fliser, betong og stål.
Fjerner grovt fett på sterkt
skittent underlag. Kan også
brukes på fettfilter, skap og
frityr.

fliser.

.........................................................................................................

OVNSRENT / FETTLØSER

AVFETTNINGSMIDDEL
EASY DEGREASER 0,5L
EPD: 5429147
Avfettingsmiddel ”klar til
bruk” middel for avfetting av
griller, ovner, kokebord og
rullegriller. Til alle flater og
redskaper som må avfettes.
Skumspray for bedre feste på
stående flater.

FETTLØSER
PAMPERO 5L

OVNSRENT
OVN & GRILL 0.5L

OVNSRENT
UGN & GRILL 5L

EPD: 5429147

EPD: 5380878

EPD: 5428974

Effektivt avfettingsmiddel for
sterkt tilsmussede overflater
og brent fett. Til ovner, steke
skap, steke brett samt alle
kjøkken flater og redskaper
som må avfettes.

Rengjøringsmiddel som
effektivt fjerner fastbrent fett.
Flytende svært alkalisk rengjøring for ovn, grill, stekeplater, frityrgryter og lignende
utstyr med fastbrent fett.

Rengjøringsmiddel som
effektivt fjerner fastbrent
fett. Flytende svært alkalisk
rengjøring for ovn, grill, stekeplater, frityrgryter og lignende utstyr med fastbrent fett.

DIVERSE RENGJØRING
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KAFFERENT
STUNS 1.5KG

STÅLGLANS
EASY STEEL 0.5L

EPD: 5429923

EPD: 5380928

Effektivt rengjøringsmiddel
som avkalker og renser kaffemaskiner og kaffetraktere.

Beskyttende og smussavvisende
pussemiddel for rustfrie flater Mildt
rengjøringsmiddel som gir beskyttende film uten merker på rustfrie flater.
Gjør det lett og tørke av og holde
flatende flekkfrie.

.......................................................
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AVKALKING

AVKALKNINGSMIDDEL
KALKAV 5L
EPD: 5380837
Flytende, kraftig, surt middel
for rengjøring og fjerning av
kalk fra oppvaskmaskiner,
kaffetraktere, vannkokere og
annet kjøkkenutstyr.

SANITETSRENT

SANITETSRENT
EASY BATH 0,5L
EPD: 5380753

SANITETSRENT
EASY BATH REFILL 1L
EPD: 5379284

SANITETSRENT
WZETT 0.75L
EPD: 5380738

Miljømerket sanitetsrent ”Klar
til bruk” rengjøringsmiddel
som fjerner kraftig skitt og
smuss, kalk, fett og rust. For
sanitærområder og områder
berørt av kalk. Forebygger
oppbygning av kalk.

Miljømerket sanitetsrent Refill
for sprayflaske. Universalrengjøring for sanitær og områder
med kalk. Konsentrat for
påfylling av Easy Bath sprayflasker. En refill rekker til 10
sprayflasker.

Miljømerket WC rent i
funksjonell flaske. Fjerner
kalk og mineralforekomster,
rustflekker og såperester.
Sent flytende for langvarig
effekt. Enkelt å komme under
kanten på toalettskålen.

SANITETSRENT
SANIVANS 1L
EPD: 5429865

SANITETSRENT
SANIVANS 5L
EPD: 5379276

Miljømerket sanitetsrent som
gir blank og smussavvisende
overflate. Surt middel for
sanitærområder f.eks. WC,
servanter, badekar og mer.
Bredt bruksområdet og egnet
for daglig rengjøring.

Miljømerket sanitetsrent som
gir blank og smussavvisende
overflate. Surt middel for
sanitærområder f.eks. WC,
servanter, badekar og mer.
Bredt bruksområdet og egnet
for daglig rengjøring.

..........................................................................................................

TØYVASK

TØYSKYLLEMIDDEL
EXPERT SOFT 2L

TØYVASK
EXPERT WHITE 8KG

TØYVASK
EXPERT COLOR 8KG

EPD: 5379219
Miljømerket skyllemiddel for
alle typer tekstiler Brukes til
etterbehandling av naturlige
og syntetiske tekstiler, forbedrer drenering under sentrifugering, motvirker statisk
elektrisitet.

EPD: 5379193
Miljømerket vaskemiddel for
maskin og håndvask Tilpasset
hvite / lyse stoffer og inneholder blekemiddel for effektiv
flekkfjerning og til ekstra
skitten vask. Brukes sammen
med Expert Soft.

EPD: 5381546
Miljømerket vaskemiddel for
maskin og håndvask. Skånsomt
mot fargene på plagget og egner
seg til vask av mopper og kluter,
da produktet ikke inneholder blekemiddel. Brukes sammen med
Expert Soft.
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UTSTYR

....

SKRUBBESVAMP
GRØNN 10STK

STÅLBOLLE
RUSTFRI 10 STK

EPD: 5456082

EPD: 5456363

Stor skrubbesvamp med godt
grep. Til rengjøring av svært
tilsmussede flater, inneholder slipemiddel og passer til
robuste flater.

Myk stålskrubb 60 gr, for
grov rengjøring av oppvask. Kan gi riper på myke
materialer.

KLUT
ONEDAY 150STK
EPD: 5455688
Den allsidige kluten for all
slags vask og rengjøring
OneDay klut er produsert av
100% høykvalitets, tverbbundet viskose. Varmebestandig
og komposterbar.

OPPVASKBØRSTE
LASSE 8STK
EPD: 5458153
Ergonomisk 2-komponent oppvaskbørste med
gummibelagt skaft og
skrapekant. Tilpasset
proffesjonelt bruk.

15

16

HÅNDSÅPE

HÅNDSÅPE LAGUNA
M/BEHAGELIG DUFT 600ML
EPD: 5385844

HÅNDSÅPE LAGUNA
REFILL 5L
EPD: 5429840

Mild, miljømerket håndsåpe
med behagelig duft, skånsom
rens av huden, beskytter mot
dehydrering. Flasken passer i
Laguna dispenser.

Mild, miljømerket håndsåpe
med behagelig duft, skånsom
rens av huden, beskytter mot
dehydrering.

HÅNDSÅPE LAGUNA
U/PARFYME 600ML
EPD: 5385919
Mild, uparfymert og miljømerket kremsåpe skånsom
rens av huden, beskytter mot
dehydrering. Flasken passer i
Laguna dispenser.

...........................................................................................................

DUSJ & SJAMPO

DUSCH & SCHAMPO
LAGUNA 600ML
EPD: 5385802

DUSJ & SHAMPO L
LAGUNA 5L
EPD: 5429857

Skånsomt, miljømerket kombinert dusj- og sjampoprodukt
brukes til både hud og hår.
Beholder hudens mykhet, rengjør forsiktig og beskytter mot
dehydrering. Flasken passer i
Laguna dispenser.

Hånddesinfisering tilpasset
brukere med høye hygienekrav, ikke uttørrende for
huden. Flasken passer i La-

HANDDESINFEKSJON

HANDDESINFEKTION
LAGUNA 600ML
EPD: 5450556
Hånddesinfisering tilpasset
brukere med høye hygienekrav,
ikke uttørrende for huden. Flasken passer i Laguna dispenser
og i trådkurv med albuefeste.

.....................................................
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DISPENSER
LAGUNA 600ML
EPD: 5563382
Dispenser for 600 ml flytende
såpe, dusj & sjampo og hånddesinfeksjon. Passer alle typer
områder. Laguna dispenseren
har bølgeformet trykkhette,
silstrimmel og låsefunksjon.
B 90mm, H 249mm, d 89mm
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