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Pressmeddelande 

 

Sammanfattning 
Ett system för skotvätt kan hindra överföring av smuts eller korskontaminering mellan olika områden hos 

företag med känslig produktion. En ny typ av smarta borstar förenklar konstruktionen av dessa system och gör 

att de kan användas utan ström eller fast anslutning till vatten och avlopp. 

 

Smarta borstar förenklar skotvätt 
 

Ibland är de enkla lösningarna de allra smartaste. System för att tvätta skosulor har hittills varit 

ganska komplicerade maskiner. Med en ny typ av smart borste kan man förenkla konstruktionen och 

systemen kan därför arbeta utan ström eller fast anslutning till vatten och avlopp. 

 

Men det är kanske synd och säga att det är en enkel lösning, för det ligger flera år av avancerat 

utvecklingsarbete och testar bakom borsten. Från början togs den fram för att göra rent hjul på truckar och 

andra fordon inom industrin. Ganska snart visade det sig att borsten också gjorde rent skosulorna hos 

personalen. Därifrån var steget inte långt till att hälla vatten på borstarna och utveckla en speciell enhet som 

personalen går igenom. Därmed var skotvätten StepGate född. 

 

Själva borsten består av en profil med mycket styva borst som är vinklade åt olika håll. Detta gör att hela 

profilen rör på sig vid passage och skrapar mot skosulan. Genom kapillärkrafterna hålls de styva borsten 

fuktade. Utformningen på borsten är så unik att tillverkaren Heute GmbH har fått patent på den. 

 

- Vi ser den enkla installationen som den största fördelen, säger Henrik Lidholm, VD för Gentus AB som 

representerar Heute GmbH i Sverige. Eftersom systemet inte behöver någon el eller andra fasta anslutningar är 

det bara att ställa den där man vill ha den, fortsätter Henrik. 

 

Användarna finns framförallt där man har höga hygienkrav och vill hindra spridning av smitta och bakterier, 

t.ex. inom livsmedelsindustri eller lantbruk. 

 

 

 

Ladda ner högupplösta bilder här: 

http://press.gentus.se/Pressmeddelande_121018_StepGate 

 

För ytterligare information kontakta: 

Henrik Lidholm, vd Gentus AB 

Tel 031-28 50 90 

E-post: henrik.lidholm@gentus.se 
Hemsida: www.gentus.se 

 
Om Gentus 
Gentus AB levererar hygienlösningar till industrin och fokuserar framför allt på att lösa problem som finns med smuts som förs vidare 

av skor eller hjul. Systemen finns både som torra och våta lösningar. Utöver rengöringssystemen erbjuder Gentus också olika typer av 

torksystem. Gentus säljer sedan 2007 även skoputsmaskiner till både företag och konsument under varumärket Skoputsmaskin.se. 

Företaget har sitt säte i Göteborg och ägs och drivs av Henrik Lidholm och Anette Gente Lidholm. Hemsida: www.gentus.se 
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