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Företag drivs mot allt högre hygienkrav 
 

Känsliga produkter ställer allt högre krav på renhet inom industrin idag. Detta gör att 

företagen måste skärpa sina hygienrutiner, ofta med ökade kostnader som följd.  

 

I takt med att våra produkter, eller vår produktionsapparat för den delen, blir allt mer avancerade, blir 

de också känsligare för smuts. Men det är inte bara företagsinterna krav som ställer höga krav på 

renhet inom produktion. Allt högre krav ställs också från myndigheter och kunder. Ökade kostnader 

för städning gör nu att företagen börjar se sig om efter nya lösningar. 

 

”Vi försöker få kunderna att jobba förebyggande”, säger Henrik Lidholm, VD för Gentus AB. ”Detta 

innebär att man försöker eliminera varje steg där smuts förs vidare in i lokalerna. Vi har vant oss vid 

att smutsen dras runt och att den skall städas bort med jämna mellanrum. Vårt sätt att tänka är helt 

annorlunda, smutsen skall aldrig komma in helt enkelt” fortsätter han. 

 

Mycket av smutsen kommer från våra skosulor. Med ett system för rengöring av sulorna kan man 

stoppa smutsen redan innan man kommer in de känsligare delarna av lokalerna. 

 

ProfilGate heter en teknik och den bygger på en speciell borste som det tagit Tyska Heute GmbH 

flera år att utveckla. Från början togs borsten fram för att göra rent hjul på truckar och vagnar. 

Utmaningen var att hitta en lösning som var tillräckligt tålig och samtidigt helt mekanisk, den skulle 

alltså kunna jobba utan någon elektricitet. Efter flera års utvecklingsarbete hittade man en lösning 

som man fick patent på 2009. Senare visade det sig att borsten också gjorde rent sulorna på 

personalens skor. Utvecklingsarbetet fortsatte och med en liten modifiering lyckades man få fram en 

borste som kommer åt och gör rent även in i mönstret på arbetsskor. 

 

http://www.gentus.se/hem.php
http://www.gentus.se/produkter.php?view=productListPage&category=7
http://www.heute-gmbh.com/
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Det ställs höga krav på renhet inom många branscher, t.ex. läkemedels- och livsmedelsindustrin där 

det är vanligt att produktionen är indelad i olika hygienzoner. Men även inom mer traditionell 

verkstadsindustri blir kraven på renhet allt högre i takt med att produkterna blir mer avancerade. 

 

I Tyskland är det numera vanligt att man har system för att stoppa smutsen så tidigt som möjligt. Där 

är det framför allt bilindustrin som drivit på utvecklingen efter att man gjort noggranna analyser på 

hur mycket smutsen egentligen kostar. 

 

”Fördelen med att jobba förebyggande är inte bara att man minskar spridningen av smuts inom 

lokalerna. Kan man samtidigt minska städfrekvensen, leder det till minskade kostnader”, avslutar 

Henrik. 
 

För ytterligare information eller högupplösta bilder kontakta: 

 

Henrik Lidholm, vd Gentus AB 

Tel 031-28 50 90 

E-post: info@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 
 

GENTUS 

STOPPA SMUTSEN! Hjulrengöring – Skorengöring – Tvättsystem – Torksystem 
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