Accesorii opționale:

Casetă depozitare cu 3 camere
Articol nr. 301.197

Suport pentru indicator de avertizare
care poate fi depozitat direct în căruciorul multifuncționaL

Casetă depozitare cu 4 camere
Articol nr. 301.198
Caracteristici
• roți pivotante metalice, îmbrăcate în cauciuc;
• mâner ergonomic;
• se poate plia pentru a economisi spațiu;
• găleți cu mânere colorate de 4 litri (4 buc.) și 17 litri
(2 buc.);
• suport lateral pentru mop, mătură sau măturătoarea
electrică MEDUSA;
• tăvi spațioase pentru stocare;
• sac pentru deșeuri sau rufe murdare, cu capacitatea
de 120 litri
• separator gunoi/lenjerie, cu capac, 2 x 60 litri
nou
Căruciorul în echipare completă
conține următoarele:
1 x Cărucior multifuncțional
1 x Aspirator uscat FLOORY
1 x Suport mop Magic Vario
1 x Mâner telescopic
1 x Rezervă mop Premium alb/albastru
2 x Găleată 17 litri
4 x Găleată 5 litri
1 x Presă mop
1 x Indicator de avertizare
+ Capac separare gunoi
+ Taviță suport cu 4 compartimente

Fermoar ce permite cu ușurință în evacuarea lenjeriei murdare sau gunoiului

Storcător metalic rezistent
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4 x găleți cu mânere roșu, albastru, verde, galbenă 4 litri
2 x găleți cu mânere roșu și albastru 17 litri, presă mop,
sistem de prindere pentru mătură sau mop,
sac lenjerie murdară / gunoi cu fermoar
set complet - ca mai sus, inclusiv separator 301.119

*În imagine este prezentat căruciorul
complet echipat
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Cărucior multifuncțional

Accesoriu: capac pentru separare
Articol nr. 301.119
SFAT dotare standard în setul complet
301.133,
Echipare completă 013.032
și 013.033.

În clădiri publice pentru holuri, băi, birouri, în hoteluri, pensiuni, spitale.
Culori codificate pentru găleți, suport pentru saci de gunoi/lenjerie murdară
Acest cărucior destinat activităților de curățenie profesională,
este compus din 2 panouri din plastic foarte rezistent, un panou de bază și unul în spatele căruciorului. Acesta din urmă
poate fi îndepărtat, în funcție de necesități.
Stabilitatea deosebită este asigurată de roțile metalice pivotante, în față, și cele mari din spate, toate îmbrăcate în cauciuc.
În spate este echipat cu un capac pentru coșul de colectare
gunoi sau lenjerie murdară.
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Mopul sau mătura pot fi fixate pe partea laterală.
Pe cadrul căruciorului este montat și un cârlig de prindere a
unui indicator “Atenție podea umedă“ .
În dotarea standard căruciorul multifuncțional este echipat cu
4 găleți, un suport lateral pentru mop, sac de 120 litri pentru
lenjerie murdară sau gunoi și un storcător de mop. De asemenea pe cărucior poate fi montată și o măturătoare MEDUSA.

DATE TEHNICE
Dimensiuni
Greutate

Prindere laterală pentru Medusa.

128 x 50 x 96 cm
18,1 kg

013.032
013.033

Setul complet conține următoarele:
1 x cărucior multifuncțional, 1 x aspirator uscat Floory,
1 x suport mop Magic-click, 1 x mâner telescopic,
1 x Indicator de avertizare, 10 x rezervă mop Premium alb/albastru
+ separator gunoi + casetă depozitare cu 4 camere
DOTARE STANDARD:
Găleată cu mâner roșu 4 litri
Găleată cu mâner albastru 4 litri
Găleată cu mâner verde 4 litri
Găleată cu mâner galben 4 litri
Găleată cu mâner roșu 17 litri
Găleți cu mânere roșu și albastru 17 litri
Sac lenjerie murdară / gunoi (cu fermoar)

301.101
301.103
301.104
301.102
301.053
301.036
301.115

ACCESORII:
Suport separare gunoi 2 x 60 litri
Suport mop pentru cărucior
Casetă depozitare cu 3 camere
Casetă depozitare cu 4 camere
Indicator “ Atenție podea umedă “

301.119
301.126
301.197
301.198
302.015

81

