
Produceret af 78-90% genanvendt 
plast fra indsamlet forbrugeraffald 
i Europa.

Nordic Recycle Trolley 2.0
Exclusive Design Line



Facility Management 
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Nyskabende 
detaljer

835

80-87% genanvendt plast af forbrugeraffald
100% genanvendelig
2-lags plast og solid konstruktion af aluminium
Bæreevne: 300 kg
+10 års levetid
Eksklusivt design
Ergonomisk med 180° justerbart håndtag
Åbent og fleksibelt system
Kvalitetssikret efter nordiske standarder
Færdigproduceres i Odense, leveres dag-til-dag

Holder til i-mop op til str. XL. Køres 
op på holderen. Købes som tilbehør.

1999911664

180° justerbart kørehåndtag for en 
ergonomisk rengøringsvogn. 
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Nordic Recycle Trolley 2.0
En særdeles solid vogn med en bæreevne på 300 kg., 
som kører ubesværet over gulvet. De store, lydsvage 
hjul skaber usædvanlige køreegenskaber, der gør den 
nem at skubbe frem og lige så nem at styre med de 
manøvrerbare hjul. 

Vælg NRT 2.0 ved synlig rengøring
Matsort design med farvekodede hanke på spandene 
sikrer en diskret og stilren rengøringsvogn. Oplagt at 
bruge steder med synlig rengøring.

Aluminiumsdetaljerne fuldender det stilrene look. Og så 
er aluminium et af klodens mest bæredygtige material-
er, som kan genanvendes igen og igen.

Ombyg vognen on-site
NRT 2.0 er modulopbygget og kan ombygges efter 
behov. Fleksibel rengøringsvogn som gør det nemt  
for brugeren at ombygge, når behovet ændrer sig.  
Flyt på hylder, få flere skuffer og meget andet. Kort 
sagt: skræddersy vognen til den enkelte kundes behov.

Mere end bare en 
rengøringsvogn

1.056 1.056

Placér spandene nedsunkne eller hævet. 
Hæv dem for mere opbevaringsplads.

Diskret låsemekanik med aftagelig nøgle 
på alle lågerne.

Skafteholdere flugter med vognen. Nyttig til 
smalle steder. 



Eksklusiv service- & hotelvogn 
Et komplet koncept af NRT 2.0 designet til HoReCa.

Den perfekte vogn til den daglige opfyldning og  
servicering på hoteller. Brug den til at transportere 
linnede, håndklæder, forsyninger eller andre praktiske 
ting. Vælg den type og størrelse, der passer til behovet. 

Mange opbevaringsmuligheder til både små og store 
ting. Udnyt pladsen maksimalt – NRT 2.0 er testet til at 
bære 300 kg. De store, lydsvage hjul sammen med den 
solide aluminiumskonstruktion sikrer, at vognen kører 
ubesværet og er nem at styre. 

Det stilrene design og bæredygtige materialevalg 
efterlader et professionelt og miljørigtigt udtryk.

HoReCa 

78-90% genanvendt plast af forbrugeraffald
100% genanvendelig
2-lags plast og solid konstruktion af aluminium
Bæreevne: 300 kg
+10 års levetid
Funktionelt opbygget
Eksklusivt design
Forskellige modeller til alle behov
Kvalitetssikret efter nordiske standarder
Miljørigtig, brugervenlig og praktisk
Sublime og lette køreegenskaber
Færdigproduceres i Odense, leveres dag-til-dag
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Plastaffald fra forbrugere 
indsamles i Europa. Sorteres 
inden genanvendelse. 

Plasten skæres op i små 
stykker. Sorteres for ikke  
at blande forskelligt plast. 

Smeltes og formes til plast- 
granulat. Plasten er klar til 
brug i produkter. 

CO2
SPARET

63Kg

Nordic Recycle Trolley serien er kendt for på unik vis 
at forene bæredygtighed, design og funktionalitet. 
Og Nordic Recycle 2.0 er ingen undtagelse. Med 
udvidelsen af NMF’s bæredygtige serie føres 
rengøringsvognen og servicevognen til et nyt niveau. 

Fremtidens krav til rengøringsvogne findes i NRT 2.0. 
Serien er en kraftig og omfattende opdatering i forhold 
til tidligere version – alle markedsinput fra de sidste  
4 år er opdateret og ændret på NRT 2.0.
Vælg produkter, der kan tilpasses og udbygges, når 
behovet ændrer sig, produkter med lang levetid og  
som kan genanvendes.

Forbrugeraffald = NRT 2.0
NRT 2.0 skiller sig ud med et eksklusivt design og et 
bæredygtigt materialevalg. 
Produceret af 78-90% genanvendt plast af indsamlet 
forbrugeraffald i Europa. De anvendte materialer er 
100% genanvendelige, så produktet kan recirkuleres 
og få nyt liv.  

Stærk og holdbar 
Levetiden er minimum 10 år. Og lang levetid er et af 
de vigtigste parametre for et bæredygtigt produkt.
NRT 2.0 er et reelt bidrag til klimaet. Se CO2- 
besparelsen for hele serien på NMF’s website.  

Reducér dit CO2-aftryk 
93% mindre udledning med NRT 2.0 

Forbrugeraffald = NRT 2.0 
Recirkuleret produkt af  
genanvendt plast.  

Scan og se hele  
NRT 2.0 serien



Nordisk Microfiber Danmark ApS 
Agerhatten 27A
DK-5220 Odense SØ 

+45 6598 2040
info@nordiskmicrofiber.dk
www.nordiskmicrofiber.dk

FACILITY  
MANAGEMENT SMALL SMALL m/affaldsholder MEDIUM dobbeltdør MEDIUM

Art. nr. N-1000-NRT2-S N-1000-NRT2-M2 N-1000-NRT2-M1 N-1000-NRT2-M

Moppeskuffe, 15 liter 2 2 2 2

Moppeboks, 40 cm  
(15 mopper pr. boks)

1 1 2 2

Låsbare låger 1 1 2 3

Inventarspand, 7 liter 3 3 3 3

Holder til affaldssæk/ 
vaskenet

0 1 x 120 liter 2 x 70 liter 2 x 70 liter 

Vaskenet 1 1 1 1

Toolflex redskabsholder 3 3 3 3

Dobbeltkrog 1 1 1 1

Hjulstørrelse 
inkl. bremse på to hjul

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Justerbart håndtag 1 2 2 2

Dimensioner B62 x L57 x H107 cm B62 x L82 x H107 cm B62 x L101 x H107 cm B62 x L101 x H107 cm

Vægt 21 kg 24 kg 33 kg 33 kg

Genanvendt HDPE 87% 87% 80% 80%

HORECA HoReCa LARGE HoReCa SMALL Service MEDIUM 1
Service MEDIUM 2 / 
Service MEDIUM 3

Art. nr. N-1000-NRT2-HOTEL1 N-1000-NRT2-HOTEL2 N-1000-NRT2-Service1
N-1000-NRT2-Service2 /
N-1000-NRT2-Service3

Holder og vaskepose 2 1 - -

Hjulstørrelse 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Håndtag 4 4 2 2

Dimensioner B56 x L170 x H107 cm B56 x L135 x H107 cm B56 x L119 x H107 cm B56 x L101 x H107 cm

Vægt 41 kg 38 kg 27 kg 28 kg / 35 kg

Genanvendt HDPE 86% 90% 78% 83% / 85%

Forstærk din miljøprofil og branding 
Få dit logo på vognen – en unik mulighed for at skabe synlighed. 
Udtryk den visuelle identitet med et budskab, design eller logo.

Eget logo kan tilkøbes og påsættes ved køb af min. 25 vogne. 

Abena A/S · Egelund 35 · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 31 18 18 · info@abena.dk · online.abena.dk
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