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Siden grundlæggelsen af Tina Rengøringsvogne i 1994 er firmaet kun 
vokset. Idag har vi skiftet navn til Tina Trolleys og ses som en højt  
respekteret og anerkendt leverandør af første klasses rengøringsvogne & 
andet specialudstyr til rengøringsindustrien. Vi er primært kendt hos  
forhandlere i Skandinavien, men i de senere år har vi også samarbejdet 
med Tyskland & England.  
 
Vores fundament bygger på mere 25 års erfaring indenfor produktion af 
rengøringsvogne. Vi følger med i den konstante udvikling og har stor fokus 
på at udvikle os - herunder både i forhold til produkter men også know how.  
Derfor opsøger vi løbende viden på messer, kurser eller lignende, hvor vi kan holde os opdateret. 

Vores produktportefølge spænder vidt indenfor rengøringsvogne, affaldsstativer, specialbyggede 
vogne samt underleverandørarbejde. Vi har i kataloget sammensat en lang række af disse. Skulle du 
alligevel, efter at have nået sidste side i kataloget, opleve at den vogn/det produkt som du ønsker 
ikke findes i kataloget, så kontakt os gerne med specialønsker. Vi ser det som en udfordring at  
imødekomme ønsker fra vores forhandlere & slutbrugere. Takket være vores korte omstillingsproces i  
produktionen, er vi i stand til at imødekomme individuelle kundekrav i løbet af kort tid - Også til en 
konkurrencedygtig pris. 

Bredt forhandlernetværk
Produkterne, som du finder i dette katalog, kan du tilkomme ved at kontakte din forhandler af  
rengøringsartikler. Alternativt kan du selvfølgelig kontakte os, og så skal vi hjælpe dig. Vi samarbejder 
med de fleste grossister på landsplan.

Arbejdsglæde skabes i fællesskab 
Din arbejdsplads er vigtig for os. Udover selvudvikling gennem officielle møder og messer, vil vi meget 
gerne involvere dig som kunde i at få opfyldt netop dine ønsker og behov. I vores showroom kan vi 
derfor give dig sparring og uddannelse i vores produkter, så du som kunde eller bruger af vores  
produkter er langt bedre rustet i forhold til hvad vi kan tilbyde som leverandør. Således kan vi i fælles-
skab opnå de bedste løsninger.
 
Fokus på klima og miljø 
Løbende har vi fokus på at kunne yde den bedst mulige service og tilbyde de bedste produkter. Det 
kan vi kun gøre ved og sikre, at de produkter vi bruger i produktionen eller køber hjem, lever op til 
en række krav. På den måde kan du også sikre dig en høj kvalitet på produktet. Vores vision er at så 
meget som muligt i vores produktion er lavet af et bæredygtigt materiale, så længe vi ikke går på 
kompromis med den høje kvalitet.  
Vores stål er lavet af omkring 40 % genanvendt materiale. Hvis du undres over, hvorfor procenten ikke 
er højere, så er det simpelthen fordi, at det ikke er muligt og lave et kvalitetsprodukt med en højere 
genanvendelsesprocent. 
De fleste af vores plastvarer produceres idag af genanvendt plast. I fremtiden har vi et øget fokus på 
at det kommer så tæt på 100 % som muligt. 

Nytænkning og optimering
I takt med at vores produktportefølje og viden bliver bredere og bedre, bliver vi også skarpere til at 
levere kvalitetsprodukter. Det vil vi selvfølgelig også gerne afspejler sig i vores opslagsværker.  
I fremtiden vil du derfor blive mødt af et samlet opslag i stedet for flere små. Derudover bliver du, som 
læser, mødt af et bedre & mere detaljeret overblik end hvad du tidligere har oplevet.  

Vi håber du kan lide det!
De bedste hilsner fra Søren og Tina Trolleys teamet
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ERGO Serien
Vores ERGO serie bruges over alt, grundet den 
fleksible indretning, det ergonomiske design, den 
gode kvalitet samt det store udvalg af både 
vogne og tilbehør. Serien udvides løbende med 
mere tilbehør så vi kan lave endnu flere modeller.  
 
Utal af kombinationer 
ERGO serien kendetegnes ved et grundmodul 
med opbygning af bundramme i flere  
størrelser samt forskellige endegavle, som vognen 
kan bygges op med. Det giver et utal af forskellige 
kombinationer, små som store, smalle eller brede. 
ERGO slimline modellerne kan med sine kun 40 
centimeter i bredden på bundrammen fungere de 
mest trange steder. De helt små modeller er med 
sine 40x40 centimeter især velegnet til helt småt 
rengøring og kan opmagasineres i skabe & små 
rum.  
 
I kataloget er der samlet en række modeller, vi har 
god erfaring med. Det store udvalg gør det muligt 
at sammensætte sin helt individuelle og  
unikke rengøringsvogn, alt efter rengøringsmetode 
og den enkelte brugers behov.  
 

Undgå skader 
Konceptet er konstrueret så det tager hensyn til  
ergonomiske forhold, hvilket gør arbejdet lettere 
og mere skånsomt.  
Sammen med gode arbjdsredskaber er konceptet 
med til at reducere arbejdstiden og undgå skade-
lige arbejdsstillinger.  
 
Stabil, manøvredygtig og fleksibel  
Vognen er utroligt manøvredygtig og stabil, da 
den som standard leveres med minimum 100 mil-
limeter hjul. Enkelte vogne er født med større hjul 
eller udendørs hjulsæt. Alle vogne (få undtagelser) 
er udstyret med et regulerbart styr, så det er muligt 
og indstille højden på håndtaget uden brug af 
yderligere værktøj.  
 
Miljørigtig 
Konceptet er udviklet til at kunne anvendes til stort 
set alle former for rengøringsmetoder.  
Systemet er især perfekt til de miljørigtige metoder 
som microfiber, drypsystemer og fugtmop, der alle 
kræver mindre brug af både vand og  
rengøringsmidler.  

Kendetegn ved ERGO Serien: 

1. Modulopbygget
2. Indstilles vha. fingergreb
3. Regulerbart styr på de fleste modeller
4. Indstilles på 5 forskellige niveauer
5. Leveres med minimum 4 stk. 100 mm. hjul som standard



3ERGO Serien • Slimline

Varenr. 207500

Varenr. 207501

Varenr. 207502

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015592
Dimensioner:  605 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   11,5 kg

EAN no:   5715039015608
Dimensioner:  605 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   12,5 kg

EAN no:   5715039015615
Dimensioner:  665 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   13 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline. Med sine 
40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen minimalt, når 
håndtaget er foldet ned. 
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke , hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand, samt 1 stk. mopbox.  

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline. Med sine 
40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen minimalt, når 
håndtaget er foldet ned.
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke , hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand. Derudover 1 stk. plastbakke samt 1 stk. mopbox 
til diverse.   

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline. Med sine 
40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen minimalt, når 
håndtaget er foldet ned.
Til vognen medfølger 1 stk. bakke , hvori der sidder 2 stk. 6 
ltr. spand, samt 1 stk. mopbox. & 1 stk. plastbakke samt lille 
kurv til diverse. Desuden medfølger også redskabsholder & 
mopholder til bundrammen.  

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  

ERGO Serien



ERGO Serien

4 ERGO serien • Slimline

Varenr. 207503

Varenr. 207504

Varenr. 207505

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015622
Dimensioner:  665 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   14,5 kg

EAN no:   5715039015639
Dimensioner:  605 x 460 x h 1025 mm
Vægt:   10 kg

EAN no:   5715039015646
Dimensioner:  745 x 460 x h 1025 mm
Vægt:   11,5 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline. Med sine 
40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen minimalt, når 
håndtaget er foldet ned. 
Til vognen medfølger 1 stk. bakke , hvori der sidder 2 stk. 6 ltr. 
spand, samt 2 stk. mopbox. & lille kurv til diverse.  
Desuden medfølger også redskabsholder & mopholder til 
bundrammen.  

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline. Med sine 
40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen minimalt, når 
håndtaget er foldet ned. 
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand. Desuden medfølger 
også redskabsholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, samt skrå 60 ltr.  
affaldsstativ. Desuden medfølger også redskabsholder.  
Bundpladen kan med fordel bruges til evt. småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 

Bemærk: Pressespand købes separat

Bemærk: Pressespand købes separat



5ERGO Serien • Slimline

Varenr. 207506

Varenr. 207508

Varenr. 207509

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015653
Dimensioner:  690 x 590 x h 1025 mm
Vægt:   13 kg

EAN no:   5715039015677
Dimensioner:  690 x 590 x h 1025 mm
Vægt:   14 kg

EAN no:   5715039015684
Dimensioner:  620 x 460 x h 1025 mm
Vægt:   10,5 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, skrå 60 ltr. affaldsstativ samt 2 stk. redskabsholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, hvortil der er redskabsholder imellem spandene. 
Yderligere medfølger 1 stor & 1 lille kurv, hvor den store kurv 
med fordel kan anvendes som lille affaldsstativ. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Med sine 40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen mini-
malt, når håndtaget er foldet ned.
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand & mery spand, hvortil 
der er redskabsholder imellem spandene. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.
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6 ERGO serien • Slimline

Varenr. 207510

Varenr. 207511

Varenr. 207512

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015691
Dimensioner:  860 x 430 x h 1025 mm
Vægt:   14,6 kg

EAN no:   5715039015707
Dimensioner:  920 x 500 x h 1025 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039015714
Dimensioner:  920 x 480 x h 1025 mm
Vægt:   16,6 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke, hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand. Yderligere medfølger 1 stk. plastbakke til diverse, 
1 stk. skrå 60 ltr. affaldsstativ samt 1 stk. redskabs- &  
mopholder. Bundpladen kan med fordel anvendes til små-
opbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke, hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand. Yderligere medfølger 2 stk. mopbox til diverse, 
1 stk. stort 110 ltr. affaldsstativ med redskabshold samt 2 stk. 
redskabs- & mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke, hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand. Yderligere medfølger 2 stk. plastbakke til diverse, 
1 stk. stort 110 ltr. affaldsstativ med redskabshold samt 1 stk. 
redskabs- & mopholder.  
Bundpladen kan med fordel anvendes til småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.



7ERGO Serien • Slimline

Varenr. 207513G

Varenr. 207514

Varenr. 207515G

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039031752
Dimensioner:  1000 x 540 x h 1050 mm
Vægt:   20 kg

EAN no:   5715039015738
Dimensioner:  1010 x 590 x h 1025 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039031776
Dimensioner:  1050 x 500 x h 1050 mm
Vægt:   20 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke, hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand. Yderligere medfølger 1 stk. plastbakke til samt 2 
stk. mopbox til diverse, lille krog, 1 stk. skrå 60 ltr. affalds-
stativ med støtte, 2. stk. moppeposer hvorimellem der sidder 
lang krog til mopper, samt 4 stk. toolflex 25-35 mm & 2 stk. 
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 1 stk. plastbakke, 60 ltr. skrå affaldsstativ med støtte 
samt 4 stk. redskabsholder & 2 stk. mopholder. Imellem de 
2 spande over 22 ltr. spanden er der placeret endnu en 
redskabsholder. Bundpladen kan med fordel anvendes til 
småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. mopbox i  
skuffesystem, 1 stk. lille trådkurv, 1 stk. stor trådkurv samt  
100 ltr. affaldsstativ med kroge til ophæng af mopper & 
moppeposer. Desuden medfølger 4 stk. toolflex 20-30 mm 
og 2 stk. mopholder. Bundpladen kan med fordel anvendes 
til småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje..



ERGO Serien
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Varenr. 207516

Varenr. 207520

Varenr. 207521

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015752
Dimensioner:  665 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039015769
Dimensioner:  930 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   14,5 kg

EAN no:   5715039015776
Dimensioner:  930 x 390 x h 1025 mm
Vægt:   16 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 1 stk. bakke , hvori der sidder 2 stk. 6 ltr. 
spand, 2 stk. mopbox, samt 1 stor & 1 lille kurv, hvor den store 
kurv med fordel kan anvendes som lille affaldsstativ.  
Desuden medfølger trekrog, 2 stk. redskabsholder & 1 stk. 
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 1 stk. mopbox, samt 
skrå poseholder som med fordel kan anvendes til affalds-
stativ. Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder samt 1 
stk. mopholder. Bundpladen kan med fordel anvendes til 
småopbevaring. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. mopbox hvoraf 
1 er med låg, 1 trådkurv til diverse samt 2 stk. skrå poseholder 
som bl.a. kan anvendes til affaldsstativ. Desuden medfølger 
2 stk. redskabsholder samt 2 stk. mopholder. Bundpladen 
kan med fordel anvendes til småopbevaring. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.



9ERGO Serien • Slimline

Varenr. 207522

Varenr. 207523

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015783
Dimensioner:  1050 x 405 x h 1025 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039015790
Dimensioner:  1220 x 500 x h 1025 mm
Vægt:   18,5 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 3 stk. 4 ltr. spand, 22 ltr. spand med  
dryprist samt 60 ltr. skrå affaldsstativ med sækkestøtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder & 1 stk. mopholder. 
Bundpladen kan med fordel anvendes til småopbevaring. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. mopbox hvoraf 
1 er med låg, 1 stk. trådkurv, 2 stk. lille plastboks, 2 stk. skrå 
poseholder med rød & blå pose samt 60 ltr. skrå affaldsstativ 
med sækkestøtte. Desuden medfølger 1. stk. redskabskrog, 
3 stk. toolflex 20-30 mm samt 1 stk. redskabsholder og 2 stk. 
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.



ERGO Serien
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Varenr. 207530

Varenr. 207531

Varenr. 207532

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015813
Dimensioner:  1050 x 510 x h 1025 mm
Vægt:   13,5 kg

EAN no:   5715039015820
Dimensioner:  1050 x 550 x h 1025 mm
Vægt:   19,5 kg

EAN no:   5715039015837
Dimensioner:  1050 x 550 x h 1025 mm
Vægt:   19,5 kg

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. 10 ltr. aflang 
spand hvoraf 1 er med låg, 2 stk. skrå poseholder samt skrå 
60 ltr. affaldsstativ med sækkestøtte. Desuden medfølger 3 
stk. redskabsholder samt 2 stk. mopholder. Bundpladen kan 
med fordel anvendes til småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 3 stk. 4 ltr. spand, 22 
ltr. spand med dryprist, 1 stk. trådkurv, 1 stk. skrå poseholder 
samt skrå 60 ltr. affaldsstativ med sækkestøtte. Desuden 
medfølger 3 stk. redskabsholder samt 1 stk. mopholder. 
Bundpladen kan med fordel anvendes til småopbevaring.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Denne vogn hører under kategorien Ergo Slimline.  
Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand, 2 
stk. skrå poseholder med rød og blå moppepose samt 1 lille 
og 1 stor trådkurv, hvor den store med fordel kan anvendes 
til affaldspose. Desuden medfølger 3 stk. redskabsholder 
samt 1 stk. mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.



11ERGO Serien • Mellemstore & Store

Varenr. 207000

Varenr. 207002

Varenr. 207003

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015196
Dimensioner:  1100 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039015202
Dimensioner:  1110 x 500 x h 1090 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039015219
Dimensioner:  1100 x 590 x h 1120 mm
Vægt:   21,5 kg

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist, 2 stk. plastbakker 
til diverse, 1 stk. trådkurv med redskabsholder samt 110 ltr.  
affaldsstativ med plastbakke til sækkestøtte.  
Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. plastbakke til diverse opbevaring samt 110 
ltr. affaldsstativ med bundplade som støtte.  
Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist, 2 stk. plastbakker 
til diverse, 1 stk. trådkurv med redskabsholder samt 110 ltr.  
affaldsstativ med plastbakke til sækkestøtte.  
Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje.
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Varenr. 207004

Varenr. 207005

Varenr. 207006

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015226
Dimensioner:  980 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   19 kg

EAN no:   5715039015233
Dimensioner:  1295 x 540 x h 1120 mm
Vægt:   22,5 kg

EAN no:   5715039015240
Dimensioner:  1380 x 590 x h 1120 mm
Vægt:   26 kg

Til vognen medfølger 2 stk. plastbakke med 3 stk. 6 ltr. 
spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist samt 1 stk. plastbakke 
til diverse opbevaring.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand 
med dryprist, 1 stk. trådkurv til diverse, 1 stk. trådkurv med 
redskabsholder samt 110 ltr. affaldsstativ med plastbakke 
som støtte. Desuden medfølger 3 stk. redskabsholder samt  
2 stk. mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke hvori der sidder 4 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist, 2 stk. plastbakker 
til diverse opbevaring, 1 stk. trådkurv med redskabsholder 
samt 110 ltr. affaldsstativ med plastbakke som sækkestøtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 2 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje
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Varenr. 207007

Varenr. 207008

Varenr. 207009

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015257
Dimensioner:  1010 x 530 x h 1090 mm
Vægt:   20 kg

EAN no:   5715039015264
Dimensioner:  1030 x 505 x h 1090 mm
Vægt:   18,5 kg

EAN no:   5715039015271
Dimensioner:  1380 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   24,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. plastbakke med 3 stk. 6 ltr. spand, 
1 stk. trådkurv samt 2 stk. plastbakke til diverse opbevaring 
og 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 4 stk. 6 ltr. 
spand, 1. stk. trådkurv til 2 flasker, 1 stk. trådkurv til diverse 
opbevaring samt 2 stk. plastbakker til småopbevaring.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 4 stk. 6 ltr. 
spande, 22 ltr. spand med dryprist, 1 stk. trådkurv og 1 stk. 
plastbakke til diverse opbevaring, 1 stk. trådkurv med  
redskabsholder samt 110 ltr. affaldsholder med plastbakke 
som støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.
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Varenr. 207010

Varenr. 207011

Varenr. 207013

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015288
Dimensioner:  1080 x 520 x h 1090 mm
Vægt:   20,9 kg

EAN no:   5715039015295
Dimensioner:  1090 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   22,5 kg

EAN no:   5715039015318
Dimensioner:  1010 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   26 kg

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 2 stk. 6 ltr. spand 
med låg, 2 stk. 6 ltr. spand, 3 stk. plastbakker til opbevaring 
samt 110 ltr. affaldsstativ med plastbakke som støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 2 stk. plastbakke til småopbevaring samt 110 ltr.  
affaldsstativ med plastbakke som støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 2 stk. 6 ltr. spand 
med låg, 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med dryprist, 4 stk. 
plastbakker i skuffesystem til småopbevaring samt 60 ltr.  
affaldsstativ med plastbakke som støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.
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Varenr. 207014

Varenr. 207015

Varenr. 207017

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015325
Dimensioner:  695 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039015332
Dimensioner:  680 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   12 kg

EAN no:   5715039015356
Dimensioner:  730 x 580 x h 1115 mm
Vægt:   18,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist samt 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke som støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 22 ltr. spand med dryprist samt 1 stk. 
plastbakke til diverse opbevaring. Desuden medfølger 2 stk. 
redskabsholder samt 1 stk. mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 20 ltr. spand med 
låg, trådkurv til diverse, 110 ltr. affaldsstativ m/hold & 4 kroge 
og plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 20-30 mm & 2 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  
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Varenr. 207018

Varenr. 207021

Varenr. 207022G

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015363
Dimensioner:  840 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   17,5 kg.

EAN no:   5715039015394
Dimensioner:  695 x 590 x h 1110 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039031592
Dimensioner:  830 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   17,5 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 1 stk. plastbakke til diverse samt 60 ltr. affaldsstativ. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist samt 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke som støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Denne vogn kan, vha. knækled på midten, klappes  
sammen så den kun er 68 cm. høj og fylder mindst muligt i 
f.eks. et skab eller lignende, hvor pladsen er trang. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, mega trådkurv,  
trådkurv til 2 flasker, 110 ltr. affaldsstativ 110 ltr. affaldsstativ 
m/hold & 4 kroge og plastbakke til støtte.   
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 20-30 mm & 2 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm hjul.
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Varenr. 207023

Varenr. 207024

Varenr. 207025

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015417
Dimensioner:  1020 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   25 kg

EAN no:   5715039015424
Dimensioner:  1210 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   25 kg

EAN no:   5715039015431
Dimensioner:  830 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   17 kg

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 4 stk. 6 ltr. 
spand, 10 ltr. spand med låg, 2 stk plastbakker til  
opbevaring, 2 stk. poseholder med plastbakke til støtte samt 
110 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. redskabsholder & 2 stk.  
mopholder. 

Leveres med 2 stk. 100 mm hjul, samt 2 stk. 100 mm hjul med 
bremse. 

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 4 stk. 6 ltr. 
spand, 10 ltr. spand med låg, 2 stk plastbakker til  
opbevaring, 2 stk. poseholder med plastbakke til støtte samt 
110 ltr. skrå affaldsstativ med støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. redskabsholder & 2 stk.  
mopholder. 

Leveres med 2 stk. 100 mm hjul, samt 2 stk. 100 mm hjul med 
bremse. 

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 10 ltr. spand med 
låg, 2 stk. plastbakke til småopbevaring samt lille poseholder 
og 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder & 2 stk.  
mopholder. 

Leveres med 2 stk. 100 mm hjul, samt 2 stk. 100 mm hjul med 
bremse. 
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Varenr. 207026

Varenr. 207027

Varenr. 207028

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015448
Dimensioner:  600 x 590 x h 1035 mm
Vægt:   12,5 kg

EAN no:   5715039015455
Dimensioner:  600 x 590 x h 10353 mm
Vægt:   10,5 kg

EAN no:   5715039015462 
Dimensioner:  710 x 525 x h 1035 mm
Vægt:   11 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder & 1 stk.  
mopholder. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul.  

Til vognen medfølger 22 ltr. spand med dryprist samt 2 stk. 
redskabsholder & 1 stk. mopholder. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spande samt 110 ltr. affalds-
stativ. Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder & 1 stk. 
mopholder. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul. 
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Varenr. 207029

Varenr. 207030G

Varenr. 207031

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015479
Dimensioner:  1180 x 590 x h 1170 mm
Vægt:   30,5 kg

EAN no:   5715039031615
Dimensioner:  1030 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   21,5 kg

EAN no:   5715039015486
Dimensioner:  1295 x 510 x h 1120 mm
Vægt:   23 kg

Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 4 stk. 6 ltr. spand, 
22 ltr. spand med dryprist, trådkurv med redskabsholder,  
4 stk. plastbakker i skuffesystem samt 110 ltr. affaldsstativ  
m/ hold & 4 kroge og plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 4 stk. toolflex 20-30 mm & 2 stk.  
mopholder.

Leveres med 3 stk. 150 mm softhjul, samt 1 stk. 150 mm  
softhjul med bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spande i plastbakke, 1 stk. 
6 ltr. spand i trådkurv, 2 stk. poseholder med rød & blå pose 
med plastbakke til støtte, mega trådkurv samt 110 ltr.  
affaldsstativ m/ hold & 4 kroge og plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 4 stk. toolflex 20-30 mm & 2 stk.  
mopholder.
 
Leveres med 4 stk. 100 mm hjul.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 20 ltr. spand med 
låg, 2 poseholdere med rød & blå pose, aflang trådkurv, 
trådkurv med redskabsholder samt 110 ltr. affaldsstativ med 
bakke som støtte. Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder 
samt 1 stk. mopholder.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med bremse.
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Varenr. 207032

Varenr. 207033G

Varenr. 207034

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015493
Dimensioner:  1100 x 580 x h 1120 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039031622
Dimensioner:  1400 x 590 x h 1120 mm
Vægt:   26,5 kg

EAN no:   5715039015509
Dimensioner:  1300 x 560 x h 1120 mm
Vægt:   25,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 20 ltr. 
spand med låg, trådkurv med redskabsholder, 2 stk.  
plastbakke til opbevaring samt dobbelt 60 ltr. sækkeholder 
m/hold og støtte i bunden.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 20-30 mm. samt 1 stk. 
mopholder. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul.   

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 22 ltr. 
spand med dryprist, trådkurv med redskabsholder, 2 stk.  
poseholder - rød og blå pose med bakkestøtte, 2 stk. plast-
bakke til opbevaring samt dobbelt 60 ltr. affaldsholder med 
bakke som støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spande, 2 stk. poseholdere 
med rød og blå pose, stor plastbakke & 3 størrelser trådkurv 
til opbevaring samt 110 ltr. affaldsstativ m/ hold & 4 kroge og 
plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. redskabsholder, 2 stk. toolflex  
20-30 mm & 1 stk. mopholder.

Vognen leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 
1 stk. 125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 207036

Varenr. 207037

Varenr. 207038

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015523
Dimensioner:  1365 x 580 x h 1140 mm
Vægt:   27,5 kg

EAN no:   5715039015530
Dimensioner:  690 x 590 x h 1140 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039015547
Dimensioner:  990 x 590 x h 1140 mm
Vægt:   21,5 kg

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. 20 ltr. spand 
med låg, 2 stk. mopbox hvoraf 1 er med låg, poseholder 
med blå pose til mopper, smal trådkurv samt 110 ltr. affalds-
stativ m/hold & 4 med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 5 toolflex 20-30 mm & 2 stk. mopholder. 

Leveres med fast bagaksel med 12.5’’ hjul samt 2 stk. 
150 mm. softhjul.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist samt 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke som støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Leveres med 3 stk. 150 mm softhjul samt 1 stk. 150 mm 
softhjul med bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. plastbakke med 3 stk. 6 ltr. 
spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist samt 1 stk. plastbakke 
til diverse opbevaring.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Leveres med fast bagaksel med 12.5’’ hjul samt 2 stk. 
150 mm softhjul.
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Varenr. 207039

Varenr. 203123

Varenr. 203124

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015554
Dimensioner:  820 x 580 x h 1090 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039015073
Dimensioner:  1100 x 600 x h 1120 mm
Vægt:   26,5 kg

EAN no:   5715039015080
Dimensioner:  1480 x 600 x h 1120 mm
Vægt:   35 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. 10 ltr. spand 
med låg, 1 stk. plastbakke til småopbevaring samt  
poseholder og 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder og 2 stk.  
mopholder. 

Leveres med 3 stk. 100 mm hjul, samt 1 stk.100 mm hjul med 
bremse. 

Fodpressevogn - Lille model

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spande, 2 stk. 22 ltr. span-
de, fodpresse inkl. svamp, lille trådkurv, samt 60 ltr. skrå 
affaldsstativ. Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder, 1 stk. 
toolflex 20-30 mm samt 1 stk. mopholder. 

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje.  

Fodpressevogn - Stor model

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spande, 2 stk. 22 ltr. spande, 
2 stk. plastbakker til opbevaring, fodpresse inkl. svamp, samt 
110 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte. Desuden med-
følger 1 stk. redskabsholder, 1 stk. toolflex 20-30 mm samt 1 
stk. mopholder. 

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul med kugleleje. 
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Varenr. 207500RF

Varenr. 207503RF

Varenr. 207000RF

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039031653
Dimensioner:  605 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   11,5 kg

EAN no:   5715039031707
Dimensioner:  665 x 400 x h 1025 mm
Vægt:   14,5 kg

EAN no:   5715039031349
Dimensioner:  1100 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   20,5 kg

Vognen er produceret i rustfri stål og hører under kategorien 
Ergo Slimline. Med sine 40 x 40 cm. på bundrammen fylder 
vognen mindst muligt, når den er foldet sammen. 
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke , hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand samt 1 stk. mopbox.  

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.

Vognen er produceret i rustfri stål og hører under  
kategorien Ergo Slimline.  
Med sine 40 x 40 cm. på bundrammen fylder vognen mindst 
muligt, når den er foldet sammen. 
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke , hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand samt 2 stk. mopbox i skuffesystem & lille kurv til 
diverse.  
Desuden medfølger også redskabsholder & mopholder til 
bundrammen.  

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.

Vognen er produceret i rustfri stål.
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke hvori der sidder 2 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist, 2 stk. plastbakker 
til diverse, 1 stk. trådkurv med redskabsholder samt 110 ltr.  
affaldsstativ med plastbakke til sækkestøtte.  
Desuden medfølger 1 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.
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Varenr. 207004RF

Varenr. 207011RF

Varenr. 207014RF

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039031370
Dimensioner:  980 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   19 kg

EAN no:   5715039031448
Dimensioner:  1090 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   22,5 kg

EAN no:   5715039031509
Dimensioner:  695 x 590 x h 1090 mm
Vægt:   15,5 kg

Vognen er produceret i rustfri stål.
Til vognen medfølger 2 stk. plastbakke hvori der sidder 3 stk. 
6 ltr. spand, 1 stk. 22 ltr. spand med dryprist, 1 stk. plastbakke 
til diverse.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder.

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.

Vognen er produceret i rustfri stål.
Til vognen medfølger 1 stk. plastbakke med 2 stk. 6 ltr. 
spand, 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med dryprist, 2 stk. 
plastbakker til småopbevaring samt 110 ltr. affaldstativ med 
plastbakke som støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.

Vognen er produceret i rustfri stål.
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist samt 60 ltr. affaldsstativ med plastbakke som støtte. 
Desuden medfølger 2 stk. redskabsholder samt 1 stk.  
mopholder. 

Vognen leveres med 4 stk. 100 mm rustfri hjul.
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Tilbehør erGO
Varenr. 107048

Varenr. 107076

Varenr. 107501

Varenr. 107060

Varenr. 107002

Varenr. 107500

Varenr. 107502

Varenr. 107538

Varenr. 107001

Varenr. 107536

Varenr. 107063

Varenr. 107075

EAN nr. 5715039013031

EAN nr. 5715039013314

EAN nr. 5715039013529

EAN nr. 5715039013154

Bundramme m/100 mm hjul, lille

Bundramme m/100 mm hjul, XL 

Micro bundramme 6 huller, stor

Bagaksel til ERGO 2070xx

EAN nr. 5715039012577

EAN nr. 5715039013512

EAN nr. 5715039013536

EAN nr. 5715039013895

Bundramme m/100 mm hjul, kort

Micro bundramme, lille

Micro bundramme 10 huller, stor

Bagaksel til ERGO 2075xx

EAN nr. 5715039012560

EAN nr. 5715039013871

EAN nr. 5715039013185

EAN nr. 5715039013307

Bundramme m/100 mm hjul, lang

Micro bundramme, mellem

Bundramme m/stort hjulsæt

Bremsesæt t/store hjul
Til 107060 - Bagaksel til ERGO 2070xx
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Varenr. 107058

Varenr. 107504

Varenr. 107004

Varenr. 103660

Varenr. 107503

Varenr. 107049

Varenr. 103662

Varenr. 107505

EAN nr. 5715039013130

EAN nr. 5715039013550

EAN nr. 5715039012591

Mini bund m/svejset gavl

Endegavl u/beslag, 2075xx

Endegavl u/beslag, 2070xx

EAN nr. 5715039009362

EAN nr. 5715039013543

EAN nr. 5715039013048

Bundplade ERGO 2070xx

Endegavl t/styr, 2075xx

Endegavl t/styr, 2070xx

EAN nr. 5715039009386

EAN nr. 5715039013567

Bundplade ERGO 2075xx

Endegavl, Lang, 2075xx
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Tilbehør erGO
Varenr. 107506

Varenr. 107007

Varenr. 101052

Varenr. 101053

Varenr. 107507

Varenr. 107005

Varenr. 107026

Varenr. 107006

Varenr. 107050

Varenr. 107061

EAN nr. 5715039013574

EAN nr. 5715039012621

EAN nr. 5715039007702

EAN nr. 5715039007719

Kørehåndtag, lille
2075xx

Kørehåndtag, stor
2070xx

Skumovertræk 530 mm

Skumovertræk 260 mm

EAN nr. 5715039013581

EAN nr. 5715039012607

EAN nr. 5715039012812

Kørehåndtag, stor
2075xx

Kørehåndtag, XL
2070xx

Skumovertræk 680 mm

EAN nr. 5715039012614

EAN nr. 5715039013055

EAN nr. 5715039013161

Kørehåndtag, mellem
2070xx

Kørehåndtag, 2-delt
2070xx

Silikoneovertræk 680 mm
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Varenr. 107008

Varenr. 107096

Varenr. 107540

Varenr. 107082/107083

Varenr. 107079

Varenr. 107011

Varenr. 107516

Varenr. 107088/107089

Varenr. 107009

Varenr. 107012

Varenr. 107550

Varenr. 107517

EAN nr. 5715039012638

EAN nr. 5715039013475

EAN nr. 5715039013918

EAN nr. 5715039013352 / 5715039013369

Bakkeholder, stor
(103645)

Bakkeholder m/4 redskabsholdere
(103645)

Bakkeholder m/2 beslag (103636)

Poseholder skrå 
Højre / Venstre

EAN nr. 5715039013338

EAN nr. 5715039012669

EAN nr. 5715039013673

EAN nr. 5715039013390 / 5715039013406

Bakkeholder stor, bredstillet
(103645)

Bakkeholder m/2 beslag (103640)

Bakkeholder m/4 beslag (103636)

Svingbar poseholer
Venstre / Højre

EAN nr. 5715039012645

EAN nr. 5715039012676

EAN nr. 5715039039338

EAN nr. 5715039013680

Bakkeholder, stor m/2 redskabsholdere
(103645)

Bakkeholder m/4 beslag (103640)

Svingbar kurveholder

Lille poseholder, skrå (103653/103654)
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Tilbehør erGO
Varenr. 107512

Varenr. 107510

Varenr. 107015

Varenr. 107064

Varenr. 107513

Varenr. 107511

Varenr. 107080

Varenr. 107065

Varenr. 107016

Varenr. 107025

Varenr. 107518

Varenr. 107051

EAN nr. 5715039013635

EAN nr. 5715039013611

EAN nr. 5715039012706

EAN nr. 5715039013192

Poseholder højrevendt (103653/103654))

Sækkeholder t/60 ltr. sæk, skrå

Sækkeholder t/110 ltr. sæk

Dobbelt affaldsstativ m/ hold

EAN nr. 5715039013642

EAN nr. 5715039013628

EAN nr. 5715039013345

EAN nr. 5715039013208

Poseholder venstrevendt (103653/103654)

Sækkestøtte (2075xx)

Sækkeholder t/110 ltr. sæk, skrå

Sækkestøtte m/besag (2070xx)

EAN nr. 5715039012713

EAN nr. 5715039012805

EAN nr. 5715039013697

EAN nr. 5715039013062

Sækkeholder t/60 ltr. sæk

Dobbelt affaldsholder t/60 ltr. sæk

Affaldsstativ m/hold & kroge t/110 ltr. sæk

Affaldsstativ m/hold, toolflex & kroge 
t/110 ltr. sæk
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Varenr. 107019

Varenr. 107057

Varenr. 107548

Varenr. 107021

Varenr. 107066

Varenr. 107522

Varenr. 107020

Varenr. 107052

Varenr. 107054

Varenr. 107520

Varenr. 107530

Varenr. 107528

EAN nr. 5715039012744

EAN nr. 5715039013123

EAN nr. 5715039013994

EAN nr. 5715039012768

Trådkurv m/redskabsholder

Trådkurv m/beslag, lille
Passer til 6 ltr. inventarspand

Dobbelt trådkurv m/toolflex
Passer til 2x6 ltr. inventarspand

Trådkurv t/diverse

EAN nr. 5715039013215

EAN nr. 5715039013734

EAN nr. 5715039012751

EAN nr. 5715039013079

Trådkurv u/redskabsholder

Trådkurv m/beslag, lille
Passer til 6 ltr. inventarspand

Trådkurv t/2 flasker

Trådkurv mega

EAN nr. 5715039013093

EAN nr. 5715039013710

EAN nr. 5715039013819

EAN nr. 5715039013796

Trådkurv m/forskudt beslag

Trådkurv m/kroge, lille
Passer til 6 ltr. inventarspand

Stor kurv m/kroge (2075xx)

Smal kurv m/kroge
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Tilbehør erGO
Varenr. 107508

Varenr. 107029

Varenr. 107523

Varenr. 107013

Varenr. 107028

Varenr. 107053

Varenr. 107078

Varenr. 107014

Varenr. 107022

Varenr. 107509

Varenr. 107515

Varenr. 107072

EAN nr. 5715039013598

EAN nr. 5715039012843

EAN nr. 5715039013741

EAN nr. 5715039012683

Spandholder 3x6 ltr. & holder t/mopbox

Spandholder 2x6 ltr. m/redskabsholder

Spandholder 3x4 ltr. m/redskabsholder

Spandholder m/bund t/22 ltr. spand

EAN nr. 5715039012836

EAN nr. 5715039013086

EAN nr. 5715039013321

EAN nr. 5715039012690

Spandholder 2x6 ltr. m/redskabsholder

Spandholder 2x6 ltr. & 60 ltr. affaldsholder

Spandbeslag t/10 & 20 ltr. spand

Spandholder t/22 ltr. spand

EAN nr. 5715039012775

EAN nr. 5715039013604

EAN nr. 5715039013666

EAN nr. 5715039013277

Spandholder 3x6 ltr. m/3 redskabsholdere

Spandholder 3x4 ltr. m/redskabsholder

Spandholder t/10 & 20 ltr. spand, skrå

Spandholder t/fodpressevogn
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Varenr. 107046

Varenr. 107092

Varenr. 107045

Varenr. 107062

Varenr. 107542

Varenr. 107093

Varenr. 107045H

Varenr. 107525

Varenr. 107091

Varenr. 107094

Varenr. 107045V

Varenr. 107537

EAN nr. 5715039013017

EAN nr. 5715039013437

EAN nr. 5715039013000

EAN nr. 5715039013178

Spandbeslag til front, 22 ltr. spand

Boxholder 60 cm, m/bund

Spandholder t/Mery spand

Multiholder t/mopbox & 2x6 ltr. spand

EAN nr. 5715039013932

EAN nr. 5715039013444

EAN nr. 5715039029537

EAN nr. 5715039013765

Boxholder 60 cm, sidehængt

Boxholder 40 cm, u/bund

Spandholder t/Mery spand, højrestillet

Boxholder m/bund, 2 beslag

EAN nr. 5715039013420

EAN nr. 5715039013451

EAN nr. 5715039029544

EAN nr. 5715039013888

Boxholder 60 cm, u/bund

Boxholder 40 cm, m/bund

Spandholder t/Mery spand, venstrestillet

Boxholder m/bund, 4 beslag
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Tilbehør erGO
Varenr. 107097

Varenr. 107519

Varenr. 107034

Varenr. 107531

Varenr. 107042

Varenr. 107040

Varenr. 107032

Varenr. 107521

Varenr. 107041

EAN nr. 5715039013482

EAN nr. 5715039013703

EAN nr. 5715039012898

ERGO hylde t/hotelvogn (207040)

Skuffebeslag t/2 stk. mopbox.

Støvsugerbeslag t/GD930

EAN nr. 5715039013826

EAN nr. 5715039012973

EAN nr. 5715039012959

Xpress spandholder

Kasseholder t/swep system

Støvsugerbeslag t/GD930, liggende

EAN nr. 5715039012874

EAN nr. 5715039013727

EAN nr. 5715039012966

Skuffebeslag t/4 stk. plastbakker

Monteringsskinne, lang

Støvsugerbeslag t/HDS2000
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Varenr. 107017

Varenr. 107539/107541

Varenr. 107529

Varenr. 107547

Varenr. 107047

Varenr. 107018

Varenr. 107533

Varenr. 107549

Varenr. 107035/107070

Varenr. 107036

Varenr. 107546

Varenr. 107000

EAN nr. 5715039012720

EAN nr. 5715039013901 / 5715039013925

EAN nr. 5715039013802

EAN nr. 5715039013987

Mopholder t/bundramme

Gaffelkrog t/mopper, Kort / Lang

ERGO toolflex redskabsholder 20-30 mm

Flaskeholder t/ERGO

EAN nr. 5715039013024

EAN nr. 5715039012737

EAN nr. 5715039013840

EAN nr. 5715039014007

Krogbeslag m/3 kroge

Redskabsholder t/ERGO, 35 mm

ERGO toolflex redskabsholder 20-30 mm, 
Dobbelt

Holder t/fejebakke

EAN nr. 5715039012904 / 5715039013253

EAN nr. 5715039012911

EAN nr. 5715039013970

EAN nr. 5715039012553

Moppekrog, Lang / Kort

Holder t/støvsugerrør, 35 mm (extra stærk)

Handskeholder t/1 pk.

Håndgreb Ø25 x 6 mm



Fokus på mindre
MILJØBELASTNING

Tina Trolleys har fokus på at belaste miljøet mindst muligt. Derfor har vi gang i flere 
tiltag og fokus rettet på endnu flere i forbindelse med vores produktudvikling. 
Løbende fokuserer vi på, at de råvarer vi bruger i vores produktion enten er 
genanvendelige eller af genbrugsmateriale, så vidt det er muligt. Nedenfor har vi 
nævnt de punkter vi synes er mest relevant for dig som aftager af vores produkter.  

Det stål vi anvender i produktionen er produceret af 40 % genanvendt materiale. Årsagen til 
genanvendelsesprocenten ikke er højere er noget så simpelt som kvaliteten. 

For at mindske Co2 udledning, har vi indgået et samarbejde med vores leverandør, hvor vi kun får 
levering af stål 2 gange ugentligt mod tidligere dagligt. Lastbilerne bliver derved pakket bedre og 
det giver færre kørte kilometer på vejene, hvilket mindsker Co2 udledningen op mod 90 %. 

Det er vores mål inden udgangen af sommeren 2022, at kunne tage alle vogne retur mod et bort-
skaffelsesgebyr. På den måde kan vi sammen sikre, at produktet gennemlever en livscyklus som 
belaster miljøet mindst muligt og de materialer som kan genanvendes bliver sendt til korrekt genan-
vendelse. 

Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker uddybning, er du meget velkommen til og kontakte os.  



Kendetegn ved EXCLUSIVE Serien: 

1. Modulopbygget
2. Indstilles vha. unbrakonøgle (medfølger til hver vogn)
3. Håndtag kan indstilles for hver mm. nødvendigt - nogle 

modeller har yderligere regulerbart håndtag
4. Indstilles i aluminiumsprofil millimeter for millimeter
5. Leveres som standard med 4 stk. 125 mm. kugleleje hjul 

(et med bremse) - Enkelte leveres med 150 mm softhjul.

EXCLUSIVE serien er Tina Trolleys’ sidste nye  
serie af rengøringsvogne. Vognen, er udarbejdet i 
kombineret aluminium og stål. Som tidligere serier, 
er systemet bygget op i moduler, så den enkelte 
bruger selv kan sammensætte vognen efter egne 
behov og ønsker. 

Ergonomisk brugervenlighed 
Fokus er lagt på, at vognen skal kunne tilpasses til 
korrekt arbejdsstilling, hvilket gør alle vognene  
ergonomisk brugervenlige. Der medfølger en 
unbrakonøgle til alle vogne, som gør det nemt 
og enkelt at indstille arbejdshøjden uden brug af 
yderligere værktøj.  

Stort udvalg 
Vi har samlet et bredt udvalg af både store og 
små modeller. Men det store og overskuelige 
udvalg af tilbehør til de forskellige moduler gør det 
også muligt at sammensætte sin helt individuelle 
og unikke rengøringsvogn.  
 
 
 
 

Høj hjulkvalitet og nem at indstille 
Som standard leveres alle exclusive vogne med 4 
stk. 125 mm kuglelehjul, hvoraf 1 stk. er med  
bremse. Enkelte vogne leveres med 150 mm soft- 
hjul egnet til kørsel på klinker eller udendørs kørsel.  
Håndtaget på alle vogne er muligt at indstille pr. 
millimeter. Derudover leveres et udvalg af  
modellerne med justerbårt håndtag, som  
yderligere kan justeres. 
 
Miljørigtig 
Konceptet er, som tidligere serier, udviklet til 
at kunne anvendes til stort set alle former for 
rengøringsmetoder. Systemet er især perfekt til de 
miljørigtige metider som microfiber, drypsystemer 
og fugtmop, der allle kræver mindre brug af både 
vand og rengøringsmidler.  
 
Stor fleksibilitet 
Til forskel fra ERGO serien, så er EXCLUSIVE serien 
udviklet, så det giver en endnu større fleksibilitet 
i forhold til kombinationer og placeringer på 
vognen. 

EXCLUSIVE Serien



38 EXCLUSIVE Serien • Små vogne 

EXCLUSIVE Serien
Varenr. 401001

Varenr. 401002

Varenr. 401003

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039018852
Dimensioner:  725 x 515 x h 1065 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039018869
Dimensioner:  705 x 645 x h 1065 mm
Vægt:   18,5 kg

EAN no:   5715039018876
Dimensioner:  745 x 590 x h 1065 mm
Vægt:   19,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, trådkurv til diverse 
samt skrå 60 ltr. affaldsstativ.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm. samt 1 stk. 
moppestøtte.   
  
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, trådkurv 
med toolflex til diverse samt skrå 60 ltr. affaldsstativ.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 
2 stk. moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
låg, trådkurv med toolflex til diverse samt skrå 60 ltr. affalds-
stativ.  
Desuden medfølger  1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 401004

Varenr. 401007

Varenr. 401008

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039018883
Dimensioner:  745 x 590 x h 1065 mm
Vægt:   19,5 kg

EAN no:   5715039018913
Dimensioner:  705 x 645 x h 1065 mm
Vægt:   19,5 kg

EAN no:   5715039018920
Dimensioner:  705 x 645 x h 1065 mm
Vægt:   19,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, trådkurv med toolflex til diverse samt skrå 60 ltr. 
affaldsstativ.  
Desuden medfølger  1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 1 stk.  
trådkurv og plastbakke til diverse samt skrå  
60 ltr. affaldsstativ.  
Desuden medfølger  1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper samt 1 stk. 
trådkurv og plastbakke til diverse.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 401012

Varenr. 401013

Varenr. 401014

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039018968
Dimensioner:  705 x 505 x h 1065 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039018975
Dimensioner:  645 x 510 x h 1065 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039018982
Dimensioner:  645 x 510 x h 1065 mm
Vægt:   16 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, trådkurv til diverse, 
skab med lås samt 60 ltr. affaldsstativ med bundplade til 
støtte.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, trådkurv til diverse, 
lille plastbakke samt mopbox.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 20-30 mm samt 1 stk.  
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, trådkurv til diverse 
samt mopbox i skuffebeslag.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 20-30 mm samt 1 stk.  
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 401015

Varenr. 401016

Varenr. 401017

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039018999
Dimensioner:  740 x 505 x h 1065 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039019002
Dimensioner:  750 x 590 x h 1145 mm
Vægt:   20 kg

EAN no:   5715039019019
Dimensioner:  730 x 630 x h 1065 mm
Vægt:   20 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand i plastbakke samt  
3 stk. mopbox i skuffebeslag.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
låg, trådkurv med toolflex 25-35 mm, 2 stk. 10 ltr. plastspand 
samt handskeholder.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 2 stk. alubakke til opbevaring samt 110 ltr. affalds-
stativ.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 401018

Varenr. 401019

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019026
Dimensioner:  745 x 590 x h 1180 mm
Vægt:   21,5 kg

EAN no:   5715039019033
Dimensioner:  820 x 580 x h 1320 mm
Vægt:   24 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, alubakke til opbevaring, handskeholder samt 60 ltr. 
affaldsstativ. 
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 2 stk.  
aluminiumsbakke til opbevaring, 2 stk. 10 ltr. affaldsspand, 1 
stk. 110 ltr. sækkeholder med 2 stk. poseholdere samt  
1 stk lang moppekrog, skriveplade, handskeholder og lille 
plastboks til diverse opbevaring.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35/20-30 mm samt 1 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Varenr. 401501 Produktinformation

EAN no:   5715039039369
Dimensioner:  700 x 655 x h 1155 mm
Vægt:   20 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, trådkurv 
samt stor plastboks til diverse opbevaring, 2 stk. 10 ltr.  
plastspand samt handskeholder.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

EXCLUSIVE Serien • Små vogne 
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Varenr. 401502 Produktinformation

EAN no:   5715039039376
Dimensioner:  600 x 610 x h 1070 mm
Vægt:   17 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist samt 60 ltr. affaldsholder med mulighed for støtte på 
bundrammen.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm. samt 1 stk. 
moppestøtte. 
 
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Vi gør rigtig meget ud af at formidle, 
hvilke typer vogne vi udvikler. Derfor 
har vi de seneste gange, på Dansk 

Rengøringsmesse haft  
sortimentet med, så det er muligt at 
bygge vognen direkte på standen.  
Fuldstændig på samme vis, som et 

møde booket i vores showroom.  
 

Det er lidt lækkert og kunne bygge 
sit eget ’’kontor’’ uden at skulle slå 

op og vælge ud fra en standard, hvis 
andet er mere  

passende.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402002

Varenr. 402006

Varenr. 402008

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019095
Dimensioner:  1080 x 680 x h 1075 mm
Vægt:   25 kg

EAN no:   5715039019132
Dimensioner:  1370 x 570 x h 1075 mm
Vægt:   28 kg

EAN no:   5715039019156
Dimensioner:  1190 x 670 x h 1120 mm
Vægt:   29 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 60 cm. 
mopbox uden låg, 1 stk. trådkurv, 2 stk. poser til mopper (rød 
& blå) samt dobbelt skrå 60 ltr. affaldsstativ.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
låg, 2 store plastkasser til opbevaring samt 110 ltr. affalds- 
stativ med inddækningspose.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm & 1 stk. 
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk.  
60 cm. mopbox uden låg, 2 stk. poser til mopper (blå & rød), 
3 stk. trådkurve til opbevaring samt 110 ltr. affaldsstativ med 
inddækningspose.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 20-30/25-35 mm. samt  
2 stk. moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 402010

Varenr. 402011

Varenr. 402012

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019170
Dimensioner:  1110 x 640 x h 1075 mm
Vægt:   24 kg

EAN no:   5715039019187
Dimensioner:  1070 x 620 x h 1070 mm
Vægt:   26,5 kg

EAN no:   5715039019194
Dimensioner:  1255 x 620 x h 1070 mm
Vægt:   28,5 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 40 cm. 
moppeboks med præpareringsplade til forfugtede mopper, 
2 stk. poser til mopper (blå & rød) samt 1 stk. trådkurv og  
2 stk. plastbakker til opbevaring.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm, samt 1 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 2 stk. poser til mopper (blå & rød), 3 stk. trådkurve til 
opbevaring samt handskeholder.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm. samt 1 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 2 stk. poser til mopper (blå & rød), 3 stk. trådkurve til 
opbevaring, handskeholder samt 110 ltr. affaldsstativ med 
plastbakke til støtte. 
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm. samt 1 stk.
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402013

Varenr. 402014

Varenr. 402015

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019200
Dimensioner:  1275 x 570 x h 1100 mm
Vægt:   20 kg

EAN no:   5715039019217
Dimensioner:  1070 x 635 x h 1125 mm
Vægt:   26 kg

EAN no:   5715039019224
Dimensioner:  1080 x 590 x h 1190 mm
Vægt:   26,5 kg

Affaldsvogn til kildesortering.

3 stk. 110 ltr. affaldsstativ samt 2 stk. 60 ltr. affaldsstativ. 
Alle med plade som støtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 22 ltr. 
spand med dryprist, trådkurv med toolflex 25-35 mm, 2 stk. 
plastbakker, 2 stk. poseholder samt 1 stk. blå moppepose. 
Desuden medfølger 4 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 22 ltr. 
spand med dryprist, trådkurv med toolflex 25-35 mm,  
4 stk. plastbakker til opbevaring, kopholder, 2 stk. krog til 
mopper samt handskeholder.  
Desuden medfølger 4 stk. toolflx 25-35 mm samt 2 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 150 mm softhjul, samt 1 stk. 150 mm 
softhjul med bremse.
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Varenr. 402016

Varenr. 402017

Varenr. 402018

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019231
Dimensioner:  1250 x 680 x h 1120 mm
Vægt:   33 kg

EAN no:   5715039019248
Dimensioner:  855 x 890 x h 1060 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039019255
Dimensioner:  1130 x 640 x h 1300 mm
Vægt:   31 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 2 stk. poser til mopper (blå & rød), 3 stk. trådkurv til 
opbevaring samt 110 ltr. affaldsstativ med plastbakke til  
støtte.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 20-30 mm, 2 stk. toolflex 
25-35 mm samt 2 stk. moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, trådkurv med 2 stk. toolflex 25-35 mm, 10 ltr.  
plastspand samt 110 ltr. affaldsstativ.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 2 stk. 10 ltr. plastspand, 3 stk. trådkurv til diverse  
opbevaring, dobbelt handskeholder, kopholder, samt 110 
ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 20-30 mm samt 3 stk. 
toolflex 25-35 mm. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402019

Varenr. 402020

Varenr. 402021

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019262
Dimensioner:  890 x 640 x h 1290 mm
Vægt:   25 kg

EAN no:   5715039019279
Dimensioner:  1240 x 570 x h 1075 mm
Vægt:   23 kg

EAN no:   5715039019286
Dimensioner:  1130 x 570 x h 1075 mm
Vægt:   24,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 2 stk. poser 
til mopper (rød & blå), 2 stk. 10 ltr. plastspand, 1 stk. trådkurv 
med toolflex 25-35 mm., trådkurv til opbevaring, kopholder 
samt dobbelt handskeholder.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk.  
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 22 ltr. 
spand med dryprist, stor plastbakke til opbevaring, lang krog 
til mopper samt 110 ltr. affaldsstativ med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk.  
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 60 cm. 
moppebox uden låg, trådkurv & stor plastbakke til  
opbevaring samt dobbelt 60 ltr. affaldsstativ med  
plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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Varenr. 402022

Varenr. 402024

Varenr. 402025

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019293
Dimensioner:  1200 x 750 x h 1075 mm
Vægt:   23,5 kg

EAN no:   5715039038539
Dimensioner:  1265 x 670 x h 1165 mm
Vægt:   28 kg

EAN no:   5715039039345
Dimensioner:  1120 x 620 x h 1150 mm
Vægt:   22 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 22 ltr. 
spand med låg, stor plastbakke til opbevaring, lang krog 
til mopper samt 110 ltr. affaldsstativ med poseinddækning. 
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 2 stk. 15 ltr. plastspand, 3 stk. trådkurv til diverse 
opbevaring, handskeholder samt 110 ltr. affaldsstativ med 
plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 1 stk. toolflex 20-30 mm, 2 stk. toolflex 
25-35 mm samt 2 stk. moppestøtte.

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 5 stk. 15 ltr. spande produceret i  
genbrugsplast, handskeholder samt 110 ltr. affaldsstativ med 
poseinddækning samt holder til kanyleboks (kanyleboks 
købes separat).   

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Bemærk: Exclusive kanyleboks



50 EXCLUSIVE Serien • Store vogne 

EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402026

Varenr. 402027

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039039383
Dimensioner:  1230 x 650 x h 1165 mm
Vægt:   28,5 kg

EAN no:   5715039039390
Dimensioner:  1230 x 730 x h 1125 mm
Vægt:   35,5 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 4 stk. 10 ltr. 
& 2 stk. 15 ltr. plastspand, 2 stk. trådkurv til diverse, 110 ltr. 
affaldsramme, handskeholder, lang krog til mopper, trekrog 
samt 2 stk. toolflex 20-30/25-35 mm. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 2 stk. trådkurve samt 110 ltr. affaldsholder med hold 
og plastbakke til støtte, hvorunder der er plads til fejebakke. 
Desuden medfølger handskeholder, kopholder, 5 stk. toolflex 
(2 stk. 20-30 mm, 3 stk. 25-35 mm) samt 3 stk. moppestøtte.  
 
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Bemærk: Exclusive spildbakke og opvaskebakke
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Varenr. 402028

Varenr. 402029

Varenr. 402030

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039039406
Dimensioner:  1310 x 680 x h 1315 mm
Vægt:   34,5 kg

EAN no:   5715039039413
Dimensioner:  1160 x 620 x h 1085 mm
Vægt:   22 kg

EAN no:   5715039039420
Dimensioner:  1260 x 625 x h 1030 mm
Vægt:   28,5  kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 3 stk. trådkurve, 2 stk. 15 ltr. plastspand samt 110 ltr. 
affaldsholder med hold og plastbakke til støtte, hvorunder 
der er plads til fejebakke. 
Desuden medfølger 2 stk. lang krog til mopper, lille plastboks 
til opbevaring, skriveplade, handskeholder, kopholder samt 
3 stk. toolflex (1 stk. 20-30 mm, 2 stk. 25-35 mm) og 3 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand, 110 ltr. 
affaldsholder med poseinddækning, lille blå moppepose 
samt handskeholder.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm & 1 stk. moppe-
støtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 2 stk. 60 
cm mopboks uden låg, 3 stk. trådkurv, 2 stk. 10 ltr. plast-
spand samt 2x60 ltr. affaldsholder med plastbakke til støtte. 
Desuden medfølger 3 stk. toolflex (1 stk. 20-30 mm & 2 stk. 
25-35 mm) 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402031

Varenr. 404000

Varenr. 404001

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039039437
Dimensioner:  1360 x 690 x h 1290 mm
Vægt:   34 kg

EAN no:   5715039039444
Dimensioner:  1070 x 640 x h 1160 mm
Vægt:   28 kg

EAN no:   5715039039451
Dimensioner:  1090 x 635 x h 1155 mm
Vægt:   29 kg

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 2 stk. 
40 cm. moppeboks med præpareringsplade til forfugtede 
mopper, 2 stk. trådkurv, 2 stk. 15 ltr. plastspand, 110 ltr.  
affaldsholder med poseinddækning samt plastbakke til 
støtte hvorunder der er plads til fejebakke.  
Desuden medfølger handskeholder, skriveplade, 2 stk. lang 
krog til mopper, stor & lille plastboks til opbevaring,  
4 stk. toolflex (2 stk. 20-30 mm. & 2 stk. 25-35 mm) samt 3 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppeboks 
med præpareringsplade til forfugtede mopper, 2 stk. mop-
box i skuffesystem, 2 stk. box til mopper, 2x60 ltr. affalds-
holder med hold. 
Desuden medfølger handskeholder, 3 stk. toolflex 25-35 mm 
samt 2 stk. moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 1 stk. trådkurv, 1 stk. mopbox i skuffesystem,  
1 stk. plastbakke samt 110 ltr. affaldsholder med hold og 
plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.



Varenr. 404003

Varenr. 404004

Varenr. 404002

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039039475
Dimensioner:  930 x 630 x h 1120 mm
Vægt:   22 kg

EAN no:   5715039039482
Dimensioner:  980 x 640 x h 1130 mm
Vægt:   29,5 kg

EAN no:   5715039039468
Dimensioner:  1090 x 635 x h 1155 mm
Vægt:   30 kg

Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. mopbox i  
skuffesystem, trådkurv til opbevaring samt 110 ltr. affalds-
holder med hold. 
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand, 40 cm. moppe-
boks med præpareringsplade til forfugtede mopper, 3 stk. 
mopbox i skuffesystem, 2 stk. 10 ltr. plastspand samt 110 ltr. 
affaldsholder med 2 stk. poseclips. 
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand (2 i plastbakke), 2 stk. 
22 ltr. spand med låg, 1 stk. trådkurv, 1 stk. mopbox i skuffe-
system, 1 stk. plastbakke samt 110 ltr. affaldsholder med hold 
og plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.
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EXCLUSIVE Serien
Varenr. 402500

Varenr. 402501

Varenr. 402502

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019330
Dimensioner:  1000 x 615 x h 1455 mm
Vægt:   27 kg

EAN no:   5715039019347
Dimensioner:  1000 x 615 x h 1455 mm
Vægt:   29,5 kg

EAN no:   5715039019354
Dimensioner:  1290 x 640 x h 1490 mm
Vægt:   34 kg

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 2 stk. 10 ltr. plastspand, handskeholder, aluminiums-
bakke til opbevaring, 2 stk. poser til mopper (rød & blå) samt 
110 ltr. affaldsramme.  
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.  
 
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 1 stk. 10 ltr. plastspand, handskeholder, aluminiums-
bakke til opbevaring, 2 stk. poser til mopper (rød & blå), 
2 stk. trådkurv samt 110 ltr. affaldsramme. 
Desuden medfølger 2 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.  
 
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Til vognen medfølger 3 stk. 6 ltr. spand, 2 stk. 40 cm. moppe-
boks med præpareringsplade til forfugtede mopper, 2 stk. 
10 ltr. plastspand, dobbelt handskeholder, kopholder, lang 
krog til mopper, aluminiumsbakke til opbevaring, 
3 stk. trådkurv samt 110 ltr. affaldsramme med plastbakke til 
støtte. 
Desuden medfølger 5 stk. toolflex (4 stk. 25-35 mm & 1 stk. 
20-30 mm), 1 stk. micky clips samt 2 stk. mopholder.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.



Varenr. 402503

Varenr. 402504

Varenr. 402505

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019361
Dimensioner:  1220 x 610 x h 1490 mm
Vægt:   34 kg

EAN no:   5715039019378
Dimensioner:  1270 x 645 x h 1470 mm
Vægt:   37 kg

EAN no:   5715039038201
Dimensioner:  1330 x 630 x h 1480 mm
Vægt:   37,5 kg

Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 22 ltr. 
spand med låg, 2 stk. 40 cm. moppeboks med 
præpareringsplade til forfugtede mopper, handskeholder, 
tabletholder, aluminiumsbakke til opbevaring, 2 stk. poser til 
mopper (rød & blå), 2 stk. trådkurv samt 110 ltr. affaldsram-
me med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 1 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Vogn med spraysystem. 
 
Til vognen medfølger 4 stk. 6 ltr. spand i plastbakker, 22 ltr. 
spand, plastbakke samt aluminiumsbakke til opbevaring, 
1 stk. holder til 5 ltr. dunk, skab med lås, 2 stk. box til mopper 
samt 110 ltr. affaldsramme med plastbakke til støtte.  
Desuden medfølger 3 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte.  

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Hospitalsvogn.
 
2 stk. 6 ltr. spand, 7 stk. plastbakker i skuffesystem, 1 stk. 
trådkurv, 2 stk. aluminiumsbakke samt lille og stor plastboks til 
opbevaring, handskeholder samt 110 ltr. affaldsramme med 
hold.  
Desuden medfølger 4 stk. toolflex 25-35 mm samt 2 stk. 
moppestøtte. 

Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

55EXCLUSIVE Serien • Store vogne
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Tilbehør eXClUSiVe
Varenr. 400000

Varenr. 400001

Varenr. 400005

Varenr. 103668

Varenr. 400000L

Varenr. 400002

Varenr. 400006

Varenr. 103669

Varenr. 400000XL

Varenr. 400004

Varenr. 103663/103664

Varenr. 103670

EAN nr. 5715039017954

EAN nr. 5715039017961

EAN nr. 5715039038171

EAN nr. 5715039039079

Alugavl - 850 mm

Bundramme - Lille 

Bundramme - Stor Hospitalsvogn

Bundpladepakke 
til bundramme 400004

EAN nr. 5715039032636

EAN nr. 5715039017978

EAN nr. 5715039038362

EAN nr. 5715039039086

Alugavl - 1250 mm

Bundramme - Stor

Bundramme - 1 gavl

Bundpladepakke 
til bundramme 400005

EAN nr. 5715039032667

EAN nr. 5715039017992

EAN nr. 5715039009393 / 5715039009409

EAN nr. 5715039039093

Alugavl - 1500 mm

Bundramme - 500 x 715 mm

Bundplade 4010xx / 4020xx

Bundpladepakke 
til bundramme 400006
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Varenr. 60012

Varenr. 400023

Varenr. 400027

Varenr. 400021

Varenr. 400024

Varenr. 400028

Varenr. 400022

Varenr. 400026

Varenr. 101051

EAN nr. 5715039004497

EAN nr. 5715039018104

EAN nr. 5715039037945

Håndgreb til justering

Styr, stor

Styr t/ 2 spande m/knæk
1 beslag

EAN nr. 5715039018081

EAN nr. 5715039018111

EAN nr. 5715039037969

Styr t/ 2 spande, 2 beslag

Styr, lille

Styr t/ 2 spande m/knæk
2 beslag

EAN nr. 5715039018098

EAN nr. 5715039018135

EAN nr. 5715039007696

Styr t/ 2 spande, 1 beslag

Styr, lukket m/knæk

Skumovertræk PUR 250 mm
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Tilbehør eXClUSiVe
Varenr. 400010

Varenr. 400013

Varenr. 400179

Varenr. 400017

Varenr. 400011

Varenr. 400014

Varenr. 400016

Varenr. 400018

Varenr. 400012

Varenr. 400015

Varenr. 400019

Varenr. 400059

EAN nr. 5715039018005

EAN nr. 5715039018036

EAN nr. 5715039037976

EAN nr. 5715039037549

Bakkeholder - Lille, 2 beslag

Bakkeholder - Stor, 2 toolflex

Bakkeholder m/fejebakkeholder

Lukket bakkeholder, Top - Til skuffesystem
Til plastbakke 103638

EAN nr. 5715039018012

EAN nr. 5715039018043

EAN nr. 5715039018067

EAN nr. 5715039037556

Bakkeholder - Stor

Bakkeholder - Lille, 1 toolflex

Bakkeholder - Stor, 3 toolflex

Lukket bakkeholder - Til skuffesystem
Til plastbakke 103638

EAN nr. 5715039018029

EAN nr. 5715039018050

EAN nr. 5715039018074

EAN nr. 5715039018432

Bakkeholder - Stor, forskudt

Bakkeholder - Lille, 1 beslag

Ophængsbeslag til mega kasse
(101351)

Støvsugerplatform

BEMÆRK: BESTILLINGSVARE 
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Varenr. 400040

Varenr. 400042

Varenr. 400046/400146

Varenr. 400048/400049

Varenr. 400041

Varenr. 400043

Varenr. 400147/400148

Varenr. 400047 

Varenr. 400044

Varenr. 400045

Varenr. 400149/400150

Varenr. 400140

EAN nr. 5715039018241

EAN nr. 5715039018265

EAN nr. 5715039018302 / 5715039018784

EAN nr. 5715039018326 / 5715039018333 

Poseholder 110 ltr., 1 beslag

Poseholder 2x60 ltr, 2 beslag

Affaldsholder 110 ltr. 
Skrå/vandret

Affaldsholder 110 ltr. højre/venstre

EAN nr. 5715039018258

EAN nr. 5715039018272

EAN nr. 5715039018791 / 5715039018807

EAN nr. 5715039018319

Poseholder 110 ltr., 2 beslag

Poseholder 2x60 ltr., 1 beslag

Affaldsholder 110 ltr. m/hold 
Skrå/vandret

Sækkestøtte

EAN nr. 5715039018289

EAN nr. 5715039018296

EAN nr. 5715039039109 / 5715039039307

EAN nr. 5715039018753

Affaldsholder 60 ltr.

Affaldsholder 60 ltr., dobbelt

Affaldsholder 2x60 ltr. m/hold
Vandret/skrå

Låg til 110 ltr. affaldsholder
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Tilbehør eXClUSiVe
Varenr. 400030

Varenr. 400096

Varenr. 400034

Varenr. 400094

Varenr. 400090

Varenr. 400099

Varenr. 400031

Varenr. 400095

Varenr. 400097

Varenr. 400033

Varenr. 400032

Varenr. 400035

EAN nr. 5715039018142

EAN nr. 5715039018715

EAN nr. 5715039018180

EAN nr. 5715039018692

Spandholder sidevendt til 2 spande

Spandholder til 2 spande m/toolflex, 2 beslag
4010xx

Spandholder til 22 ltr. spand m/1 beslag

Skrå spandholder til 40 cm. spand, 
m/2 beslag

EAN nr. 5715039018654

EAN nr. 5715039018746

EAN nr. 5715039018159

EAN nr. 5715039018708

Spandholder til 3 spande m/1 toolflex

Spandholder til 2 spande m/toolflex, 1 beslag
4010xx

Spandholder til 40 cm. spand m/2 beslag

Skrå spandholder til 40 cm. spand, 
m/2 beslag & toolflex

EAN nr. 5715039018722

EAN nr. 5715039018173

EAN nr. 5715039018166

EAN nr. 5715039018197

Spandholder til 3 spande m/2 toolflex

Spandholder til 22 ltr. spand m/2 beslag

Spandholder til 40 cm. spand m/1 beslag

Spandholder til 60 cm spand m/2 beslag
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Varenr. 400036

Varenr. 400039

Varenr. 400197

Varenr. 400142/400143

Varenr. 400037

Varenr. 400091/400092

Varenr. 400198

Varenr. 400038

Varenr. 400093

Varenr. 400098

EAN nr. 5715039018203

EAN nr. 5715039018234

EAN nr. 5715039039116

EAN nr. 5715039018760 / 5715039018777

60 cm spandholder m/1 beslag

Spandholder 60 cm. 
Til 4010xx

Spandholder 10 ltr. 
Enkelt

Poseholder 
Højrevendt/Venstrevendt

EAN nr. 5715039018210

EAN nr. 5715039018661 / 5715039018678

EAN nr. 5715039038416

Skrå 60 cm spandholder 

Spandholder 10 ltr.
Højrevendt/Venstrevendt 

Spandholder 15 ltr. 
Enkelt

EAN nr. 5715039018227

EAN nr. 5715039018685

EAN nr. 5715039018739

Skrå 60 cm spandholder m/toolflex 

Spandholder 10 ltr. 
Dobbelt

Spandholder 15 ltr. 
Dobbelt
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Tilbehør eXClUSiVe
Varenr. 400060

Varenr. 400063

Varenr. 400066

Varenr. 400061

Varenr. 400064

Varenr. 400067

Varenr. 400062

Varenr. 400065

EAN nr. 5715039018449

EAN nr. 5715039018470

EAN nr. 5715039018500

Medium trådkurv m/1 beslag

Stor trådkurv m/toolflex

Aluminiumsbakke til lille vogn 
4010xx

EAN nr. 5715039018456

EAN nr. 5715039018487

EAN nr. 5715039037563

Medium trådkurv m/2 beslag

Aluminiumsbakke m/logo

Aluminiumsbakke til endegavl

EAN nr. 5715039018463

EAN nr. 5715039018494

Stor trådkurv

Aluminiumsbakke til endegavl
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Varenr. 400050

Varenr. 400054

Varenr. 400053

Varenr. 400057

Varenr. 400052

Varenr. 400055

Varenr. 400056

Varenr. 400058

Varenr. 400052L

Varenr. 400111

Varenr. 400178L

EAN nr. 5715039018340

EAN nr. 5715039018388

EAN nr. 5715039018371

EAN nr. 5715039018418

Skuffebeslag til mopbox
Sæt a’ 2 stk.

Hylde med/uden slingrekant

Skab m/nøgle

Skuffeindsats til hotelvogn

EAN nr. 5715039018364

EAN nr. 5715039018395

EAN nr. 5715039018401

EAN nr. 5715039018425

Monteringsskinne

Beslag til cateringbakke

Box til mopper

Hylde til hotelvogn
med/uden slingrekant

EAN nr. 5715039038256

EAN nr. 5715039038836

EAN nr. 5715039037839

Monteringsskinne
Til stor vogn - bred side

Udtræk til spildbakke

Dobbelt toolflex 
m/extra længde til hotelvogn
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Tilbehør eXClUSiVe
Varenr. 400075

Varenr. 400051/400151

Varenr. 400070

Varenr. 400199

Varenr. 400074

Varenr. 400152

Varenr. 400073

Varenr. 400079

Varenr. 400077

Varenr. 400071/400072

Varenr. 400076

EAN nr. 5715039018562

EAN nr. 5715039018357 / 5715039018814

EAN nr. 5715039018517

EAN nr. 5715039038423

Trekrog

Skriveplade A4 størrelse
Lodret/vandret

Moppestøtte

Holder t/kanyleboks

EAN nr. 5715039018555

EAN nr. 5715039037587

EAN nr. 5715039018548

EAN nr. 5715039018609

Handskeholder 1 pk

Monteringsskinne til gavl
til montering af ex. handskeholder & skriveplade

Mopholder

Holder til fejebakke

EAN nr. 5715039018586

EAN nr. 5715039018524 / 5715039018531

EAN nr. 5715039018579

Handskeholder combi 2 pk

Krog til mopper/tilbehør
Kort (80 mm) / lang (175 mm)

Mopholder m/extra vinkel
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Varenr. 103655

Varenr. 108206

Varenr. 108202

Varenr. 400078

Varenr. 108204

Varenr. 108208

Varenr. 108203

Varenr. 400178

Varenr. 108205

Varenr. 101381/101383

Varenr. 101380

Varenr. 101382

EAN nr. 5715039009348

EAN nr. 5715039014472

EAN nr. 5715039014434

EAN nr. 5715039018593

Pose til inddækning

Toolflex 25-35 mm
t/aluprofil

Toolflex 25-35 mm
t/tilbehør (kurve/spandholdere mm) 

Toolflex arm 
25-35 mm

EAN nr. 5715039014458

EAN nr. 5715039014496

EAN nr. 5715039014441

EAN nr. 5715039037532

Tablet holder (7’’-10,1’’)

Toolflex 20-30 mm
t/aluprofil

Toolflex 20-30 mm
t/tilbehør (kurve/spandholdere mm) 

Dobbelt toolflex arm
25-35 mm

EAN nr. 5715039014465

EAN nr. 5715039008396 / 5715039008419

EAN nr. 5715039008389

EAN nr. 5715039008402

Flaskeholder

Låg til affaldsbeholder
10 ltr. / 15 ltr.

Affaldsbeholder 10 ltr.

Affaldsbeholder 15 ltr.



Se muligheder frem 
for begræsninger

Ofte, når vi har gæster i vores 
showroom, bliver der drøftet 
hvilke udfordringer, som skal 

løses i hverdagen.  
 

En af de udfordringer, et hold 
besøgende havde, var ret så  
alvorlig. Deres dovenmaren 
hang løst på vognen og var 
ofte årsag til flere skader på  

enten skinneben eller dørkarme.  
I løbet af få minutter fik vi tænkt 

det hele igennem og kort  
derefter var bakkeholderen 

med fejebakkeholder 
 i produktion.  



Hotel & Catering
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Hotelvogne
Varenr. 900000

Varenr. 207040

Varenr. 405000

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039021524
Dimensioner:  1465 x 540 x h 1235 mm
Vægt:   36,5 kg

EAN no:   5715039015561
Dimensioner:  1340 x 500 x h 1140 mm
Vægt:   31 kg

EAN no:   5715039019385
Dimensioner:  1280 x 510 x h 1710 mm
Vægt:   29,5 kg

Hotelvogn produceret i pulverlakeret stål.  
Som standard leveres vognen med 2 stk. 6 ltr. spand. 3 stk.
plastbakker til diverse opbevaring. Herunder 3 stk. hylder, 
der måler 755 x 405 mm. Affaldsstativet under spandene 
passer til 60 ltr. affaldspose. Foran på vognen er der plads til 
stofpose til opsamling af vasketøj.  
Desuden er der redsabsholder på siden af håndtaget ved 
spandende samt 4 stk. fenderhjul, for at undgå skrammer på 
døre eller vægge.  

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul, heraf 2 stk. med bremse. 

ERGO hotelvogn, produceret i pulverlakeret stål.  
Denne vogn er lavet ud fra ERGO modulerne, hvorfor den 
nemt kan tilpasses efter egne ønsker og behov.  
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, 4 stk. plastbakker,  
2 stk. mopboxe, 3 stk. hyldeplader med målene 490 x 390 
mm samt 2 stk. redskabsholder & 1 stk. moppestøtte. 

Leveres med 4 stk. 150 mm. soft hjul, hvilket gør det nemt at 
komme rundt på gulvtæpper eller klinker. 

Exclusive hotelvogn, produceret i pulverlakeret stål.  
Denne vogn er bygget ud fra Exclusive modulerne,  
hvorfor den nemt kan tilpasses efter egne ønsker og behov. 
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand, handskeholder, 1 
plastbakke til diverse, 3 stk. vendbare hylder (med/uden 
slingrekant) samt 60 ltr. affaldsstativ og 110 ltr. sækkestativ 
begge med plastbakke som støtte.  
Bundpladen kan med fordel anvendes til opbevaring. 

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul, heraf 1 stk. med bremse
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Varenr. 405003

Varenr. 405004

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019415
Dimensioner:  1460 x 610 x h 1400 mm
Vægt:   50,5 kg

EAN no:   5715039019422
Dimensioner:  1460 x 625 x h 1500 mm
Vægt:   70,5 kg

Indendørs hotelvogn produceret i pulverlakeret stål.  
Vognen er produceret ud fra Exclusive serien, hvorfor den 
nemt kan tilpasses efter egne ønsker og behov.  

Vognen leveres med 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 6 stk. toolflex, aluminiumsbakke til flaskeopbevaring, 
træskuffe med softluk, 110 ltr. sækkestativ med  
inddækningspose og plastbakke til støtte, 3 vendbare hylder 
i målene 700 x 520 mm (med/uden slingrekant) samt bund-
plade til opbevaring.  

Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul, heraf 2 stk. med bremse. 

Udendørs hotelvogn produceret i pulverlakeret stål. 
Vognen er produceret ud fra Exclusive serien, hvorfor den 
nemt kan tilpasses efter egne ønsker og behov. 

Vognen leveres med 2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med 
dryprist, 6 stk. toolflex 25-35 mm, aluminiumsbakke til flaske-
opbevaring, skuffe med softluk, 110 ltr. sækkestativ med 
inddækningspose og plastbakke til støtte, låg & afdækning, 
3 vendbare hylder i målene 700 x 520 mm samt bundplade 
til opbevaring. 

Den sorte inddækning på fronten kan bl.a. bruges til når 
vognen skal køre udendørs fra en bygning til en anden. 

Skuffeindsatsen i vognen er lavet i træ med beslag, som gør 
det muligt at tilføje yderligere skuffer. Desuden er skuffen 
med softluk. 

Hylderne på vognen kan justeres for hver millimeter. Som 
med skufferne, kan der også tilføjes flere hvis ønsket.

Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul, heraf 2 stk. med bremse.
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Cateringvogne
Varenr. 405500

Varenr. 405501

Varenr. 405502

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019446
Dimensioner:  1140 x 515 x h 1080 mm
Vægt:   19 kg

EAN no:   5715039019453
Dimensioner:  1120 x 515 x h 1500 mm
Vægt:   27,5 kg

EAN no:   5715039019460
Dimensioner:  1130 x 505 x h 1075 mm
Vægt:   21 kg

Exclusive cateringvogn produceret i kombineret 
pulverlakeret stål og aluminium.
Til vognen medfølger 2 stk. ringe til spild- & opvaskebakke, 
2 stk. 10 ltr. plastspand i plast samt 110 ltr. affaldsramme med 
plastbakke til støtte. 
 
Leveres med 3 stk. 125 mm hjul med kugleleje, samt 1 stk. 
125 mm hjul med kugleleje & bremse.

Exclusive cateringvogn produceret i kombineret 
pulverlakeret stål og aluminium.
Til vognen medfølger 3 stk. ringe til spild- & opvaskebakke, 
2 stk. 10 ltr. plastspand samt 110 ltr. affaldsramme med plast-
bakke til støtte. 
Desuden er bagsiden af vognen i inddækning til brug for 
evt. afskærmning - Denne kan med fordel anvendes til 
reklame eller lignende. 

Leveres med 4 stk. 150 mm. soft hjul, heraf 1 stk. med 
bremse, hvilket gør det nemt at komme rundt på 
gulvtæpper eller klinker.  

Exclusive cateringvogn produceret i kombineret 
pulverlakeret stål og aluminium.
Til vognen medfølger 2 stk. 6 ltr. spand i plastbakke, 3 stk. 
plastbakker til opbevaring, 2 stk. 10 ltr. plastspand samt 
110 ltr. affaldsramme med plastbakke til støtte.  

Leveres med 4 stk. 125 mm hjul, heraf 1 stk. med bremse. 
 

Bemærk: Exclusive spildbakke og opvaskebakke

Bemærk: Exclusive spildbakke og opvaskebakke
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Varenr. 405503 Produktinformation

EAN no:   5715039039529
Dimensioner:  1320 x 580 x h 1480 mm
Vægt:   42 kg

Exclusive cateringvogn produceret i kombineret 
pulverlakeret stål og aluminium.
Til vognen medfølger 3 stk. ringe til spild- & opvaskebakke, 
2 stk. 6 ltr. spand, 22 ltr. spand med dryprist, 1 stk. toolflex 
25-35 mm, handskeholder, aluminiumsbakke til opbevaring 
samt 110 ltr. affaldsramme med hold og plastbakke til støtte. 
Desuden er bagsiden af vognen i inddækning til brug for 
evt. afskærmning 

Leveres med 4 stk. 150 mm. soft hjul, heraf 1 stk. med 
bremse, hvilket gør det nemt at komme rundt på 
gulvtæpper eller klinker.  

En afrydningsvogn er sjældent det 
kønneste syn, men alligevel så  kan 
den være diskret. Så godt som en  

afrydningsvogn nu kan være. Uden 
problemer kan den sagtens vendes 

med bagsiden ud mod spise-
områder eller lignende uden resten 
af servicen behøves at kunne ses.  

 
Desuden er det ideelt at bruge den 

store plade til evt. reklame eller 
andre formål. 

Bemærk: Exclusive spildbakke og opvaskebakke



72 Rulleborde • Stål med hyldeplader 

Rulleborde
Varenr. 1005

Varenr. 1006

Varenr. 1007

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039003230
Dimensioner:  750 x 390 x h 920 mm
Vægt:   14 kg

EAN no:   5715039003247
Dimensioner:  1075 x 600 x h 1085 mm
Vægt:   22 kg

EAN no:   5715039003254
Dimensioner:  960 x 600 x h 890 mm
Vægt:   21 kg

Lille bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 75 mm. hjul.

Afstand mellem hylder   50 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  72 cm

Stor bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      68 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Stor bordvogn med 2 hylder. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      68 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm
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Varenr. 1005S

Varenr. 1006S

Varenr. 1007S

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039025850
Dimensioner:  750 x 390 x h 920 mm
Vægt:   14 kg

EAN no:   5715039025874
Dimensioner:  1075 x 600 x h 1085 mm
Vægt:   22 kg

EAN no:   5715039025898
Dimensioner:  960 x 600 x h 890 mm
Vægt:   21 kg

Lille bordvogn med 2 hylder & slingrekant samt håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 75 mm. hjul.

Afstand mellem hylder   50 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  72 cm

Stor bordvogn med 2 hylder & slingrekant samt håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      68 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Stor bordvogn med 2 hylder og slingrekant. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      68 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm
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Rulleborde
Varenr. 1008

Varenr. 1009

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039003261
Dimensioner:  960 x 600 x h 890 mm
Vægt:   26 kg

EAN no:   5715039003278
Dimensioner:  1075 x 600 x h 1085 mm
Vægt:   27 kg

Stor bordvogn med 3 hylder. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Stor bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Har du kigget alle rullebordene igennem og kan stadig ikke finde 
hvad du søger her i kataloget, så kontakt os gerne med dine øn-
sker. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig i mål med og finde det rigtige 

rullebord. 
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Varenr. 1008S

Varenr. 1009S

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039025904
Dimensioner:  960 x 600 x h 890 mm
Vægt:   26 kg

EAN no:   5715039025911
Dimensioner:  1075 x 600 x h 1085 mm
Vægt:   27 kg

Stor bordvogn med 3 hylder og slingrekant. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Stor bordvogn med 3 hylder & slingrekant samt håndtag. 
Produceret i pulverlakeret stål. 
Hyldepladen er produceret i 19 mm melamin plade.  
100 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 165 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 100 mm. hjul.

Afstand mellem hylder      33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  87,5 cm

Skal du bruge dit rullebord på klinker eller fliser??
Så anbefaler vi at skifte de oprindelige hjul ud med et softhjul, 

der kan køre på ujævne gulve samt udendørs. 
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Rulleborde

EAN no:   5715039003384
Dimensioner:  640 x 550 x h 1065 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039003391
Dimensioner:  640 x 550 x h 1065 mm
Vægt:   19 kg

EAN no:   5715039003414
Dimensioner:  1100 x 550 x h 1065 mm
Vægt:   27,5 kg

EAN no:   5715039003407
Dimensioner:  1100 x 550 x h 1065 mm
Vægt:   21 kg

Rustfri bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Lille model med slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 100 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   73,5 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  96,5 cm

Rustfri bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Stor model med slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 100 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   73,5 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  96,5 cm

Rustfri bordvogn med 3 hylder & håndtag. 
Lille model med slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 150 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder      36 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  96,5 cm

Rustfri bordvogn med 3 hylder & håndtag. 
Stor model med slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 150 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder      36 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  96,5 cm

Varenr. 1033

Varenr. 1032

Varenr. 1031

Varenr. 1030
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EAN no:   5715039038720
Dimensioner:  730 x 480 x h 900 mm
Vægt:   13,5 kg

EAN no:   5715039038737
Dimensioner:  730 x 480 x h 900 mm
Vægt:   17 kg

EAN no:   5715039038751
Dimensioner:  1010 x 580 x h 900 mm
Vægt:   24 kg

EAN no:   5715039038744
Dimensioner:  1010 x 580 x h 900 mm
Vægt:   18 kg

Rustfri bordvogn med 2 hylder. 
Lille model uden slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 100 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   68,5 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv     90 cm

Rustfri bordvogn med 2 hylder & håndtag. 
Stor model uden slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 100 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   68,5 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv     90 cm

Rustfri bordvogn med 3 hylder. 
Lille model uden slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 150 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  90 cm

Rustfri bordvogn med 3 hylder & håndtag. 
Stor model uden slingrekant.  
50 kg. max belastning pr. hylde. 
Total belastning 150 kg. pr. bordvogn.
   
Leveres med 4 stk. 125 mm. hjul. Disse er ikke rustfri. 

Afstand mellem hylder   33 cm
Afstand fra øverste hylde til gulv  90 cm

Varenr. 1037

Varenr. 1036

Varenr. 1035

Varenr. 1034
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Rulleborde
Varenr. 1011

Varenr. 1012

Varenr. 1013

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039003285
Dimensioner:  850 x 480 x h 950 mm
Vægt:   9 kg

EAN no:   5715039003292
Dimensioner:  850 x 480 x h 1000 mm
Vægt:   11,5 kg

EAN no:   5715039003308
Dimensioner:  1000 x 520 x h 950 mm
Vægt:   12,5 kg

Lille bordvogn i sort fiberplast med 2 hylder. 
På de 3 af siderne er der slingrekant. Den sidste er uden 
slingrekant.  
Max belastning pr. hylde 125 kg, 250 kg. totalt. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul, hvoraf 1 stk. er med bremse. 

Lille bordvogn i sort fiberplast med 3 hylder. 
På de 3 af siderne er der slingrekant. Den sidste er uden 
slingrekant.  
Max belastning pr. hylde 125 kg, dog kun 250 kg. totalt. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul, hvoraf 1 stk. er med bremse. 

Stor bordvogn i sort fiberplast med 2 hylder. 
På de 3 af siderne er der slingrekant. Den sidste er uden 
slingrekant.  
Max belastning pr. hylde 125 kg, dog kun 250 kg. totalt. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul, hvoraf 1 stk. er med bremse. 
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Varenr. 1014

Varenr. 1015

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039003315
Dimensioner:  1100 x 520 x h 1020 mm
Vægt:   16,5 kg

EAN no:   5715039003322
Dimensioner:  1110 x 520 x h 1020 mm
Vægt:   20 kg

Stor bordvogn i sort fiberplast med 3 hylder. 
På de 3 af siderne er der slingrekant. Den sidste er uden 
slingrekant.  
Max belastning pr. hylde 125 kg, 250 kg. totalt. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul, hvoraf 1 stk. er med bremse. 

Stor bordvogn i sort fiberplast. Vognen, med 3 hylder, er 
lukket i de 3 af siderne, hvorfor den er ideel at anvende som 
afrydningsvogn. 
På de 3 af siderne er der slingrekant. Den sidste er uden 
slingrekant.  
Max belastning pr. hylde 125 kg, dog kun 250 kg. totalt. 

Leveres med 4 stk. 100 mm hjul, hvoraf 1 stk. er med bremse. 

Varenr. 1017Varenr. 1016
EAN no:   5715039003346
Dimensioner:  340 x 240 x h 470 mm
Vægt:   1,2 kg

EAN no:   5715039003339
Dimensioner:  320 x 240 x h 200 mm
Vægt:   900 gram

Lille spand til bordvogn. 
Sort fiberplast. Ideel at 
bruge til evt. bestik på 
bordvogn anvendt som 
afrydningsvogn.  

Stor spand til bordvogn. 
Sort fiberplast. Ideel at 
bruge til evt. affald på 
bordvogn anvendt som 
afrydningsvogn.    



Vaskerivogne

80 Vaskerivogne samt kurve

Varenr. 101362

Varenr. T-2002

Varenr. 101356

Varenr. T-2000

Varenr. T-2001

Varenr. T-2007

EAN no:   5715039024198
Dimensioner:  650 x 480 x h 740 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039024235
Dimensioner:  560 x 450 x h 1060 mm
Vægt:   5 kg

EAN no:   5715039008174
Dimensioner:  ø 480 x h 640 mm
Vægt:   1 kg

EAN no:   5715039008235
Dimensioner:  680 x 480 x h 260 mm
Vægt:   1,2 kg

EAN no:   5715039024211
Dimensioner:  ø 450 x h 700 mm
Vægt:   4,5 kg

EAN no:   5715039038713
Dimensioner:  560 x 450 x h 1060 mm
Vægt:   5,5 kg

Firkantet vaskerivogn 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul samt 
55 ltr. blå kurv.

Rund vaskerivogn 
produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 
4 stk. 50 mm. hjul samt
32 ltr. hvid kurv.  

Vaskerivogn med 
håndtag, produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
2 stk. gummihjul på aksel 
og med støttefod samt 
60 ltr. hvid kurv. 

Blå, 55 ltr. kurv med 
håndtag.  
Passer til T-2000

Vaskerivogn med 
håndtag, produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
2 stk. gummihjul på aksel 
og med støttefod samt 
32 ltr. hvid kurv.  
 

Hvid, 60 ltr. høj 
kurv med låg.  

20 % af kurven er  
lavet af genbrugsplast. 
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Varenr. T-2004

Varenr. T-2006

Varenr. 101361

Varenr. T-2003

Varenr. T-2005

Varenr. T-2009
EAN no:   5715039008228
Dimensioner:  ø 440 x h 314 mm
Vægt:   500 gram

EAN no:   5715039024310
Dimensioner:  530 x 530 x h 900 mm
Vægt:   4 kg

EAN no:   5715039024273
Dimensioner:  530 x 530 x h 700 mm
Vægt:   3,5 kg

EAN no:   5715039024334
Dimensioner:  ø 25 x h 500 mm
Vægt:   1 kg

EAN no:   5715039024297
Dimensioner:  530 x 530 x h 800 mm
Vægt:   3,5 kg

EAN no:   5715039024259
Dimensioner:  530 x 530 x h 600 mm
Vægt:   3 kg

60 cm. 
Rund vaskerivogn 
produceret i  
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
3 stk. 75 mm hjul samt
32 ltr. hvid kurv.

80 cm. 
Rund vaskerivogn 
produceret i  
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
3 stk. 75 mm hjul samt
32 ltr. hvid kurv.

Skumhåndtag til 3 benet 
vaskerivogn.  
 
Passer til T-2003, T-2004, 
T-2005 samt T-2006. 

70 cm. 
Rund vaskerivogn 
produceret i  
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
3 stk. 75 mm hjul samt
32 ltr. hvid kurv.

90 cm. 
Rund vaskerivogn 
produceret i  
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
3 stk. 75 mm hjul samt
32 ltr. hvid kurv.

Hvid, 32 ltr. kurv 
med kant. 
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Tilbehør
Varenr. 108215 

Varenr. 108211/108213 

Varenr. 101625

Varenr. 108221

Varenr. 108212 

Varenr. 108207

Varenr. 101626

Varenr. 60149

Varenr. 108209

Varenr. 108210

Varenr. 108214

Varenr. 60123

EAN nr. 5715039014564

EAN nr. 5715039014526 / 5715039014540

EAN nr. 5715039008808

EAN nr. 5715039014625

Toolflex 20-30 mm
t/rørmontering Ø22 

Gummi t/toolflex
30-40 mm / 20-30 mm

Redskabsholder 25 mm

Krog blå plast
 20/22 mm t/rørmontering

EAN nr. 5715039014533

EAN nr. 5715039014489

EAN nr. 5715039008815

EAN nr. 5715039005845 

Toolflex 25-35 mm
t/rørmontering Ø22 

Micky Clips 34-38 mm
t/rørmontering Ø22

Redskabsholder 35 mm

Poseholder t/affaldsstativ
Passer til Ø19 mm rør

EAN nr. 5715039014502

EAN nr. 5715039014519

EAN nr. 5715039014557

EAN nr. 5715039005586

Toolflex 25-35 mm
m/2 huller til evt. vægmontering

Toolflex krog
t/rørmontering Ø22

Redskabsholder grå plast 
20/22 mm t/rørmontering

Foldback Clips
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Varenr. 103651

Varenr. 103653

Varenr. 101353

Varenr. 60159

Varenr. 103652

Varenr. 103654

Varenr. 101354

Varenr. 104102

Varenr. 106074

Varenr. 104169

EAN nr. 5715039009300

EAN nr. 5715039009324

EAN nr. 5715039008143

EAN nr. 5715039005944

Stor pose t/mopper, Blå
110 ltr.

Lille pose t/mopper, Blå 

Plastboks t/diverse
Stor

Fenderhjul, Grå
t/hotelvogn

EAN nr. 5715039009317

EAN nr. 5715039009331

EAN nr. 5715039008150

EAN nr. 5715039009584

Stor pose t/mopper, Rød
110 ltr.

Lille pose t/mopper, Rød

Plastboks t/diverse
Lille

Microroll vrider
t/6 & 13 ltr. spand

EAN nr. 5715039012515

EAN nr. 5715039009683

Vaskenet 90 ltr. 
60 x 90 cm

Svamp t/fodpresse
Skum
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Tilbehør
Varenr. 103640

Varenr. 103644

Varenr. 103638

Varenr. 103636

Varenr. 103643

Varenr. 109292

Varenr. 101437

Varenr. 103645

Varenr. 103648

Varenr. 100092

Varenr. 101436

EAN nr. 5715039009218

EAN nr. 5715039009256

EAN nr. 5715039009195

Plastbakke 45 x 26 x 11 cm, Blå

Plastbakke 45 x 26 x 11 cm, Grå 

Plastbakke 42,5 x 26 x 11,5 cm, Blå

EAN nr. 5715039009171

EAN nr. 5715039009249

EAN nr. 5715039014908

EAN nr. 5715039008723 

Plastbakke 39,5 x 26 x 8 cm, Blå

Plastbakke 39,5 x 26 x 8 cm, Grå

Spand 25 ltr., Blå

Mopbox 40 cm. 
m/prep kit

EAN nr. 5715039009263

EAN nr. 5715039009294

EAN nr. 5715039007511

EAN nr. 5715039008716 

Plastbakke 51 x 40 x 9 cm, Blå

Plastbakke 51 x 40 x 9 cm, Grå

Spand 25 ltr., Rød

60 cm. moppebox
u/låg

Varenr.101378 
EAN nr. 5715039008372

Spand t/multi mini
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Varenr. 101442

Varenr. 101424

Varenr. 101427

Varenr. 101429

Varenr.101431 

Varenr. 101425

Varenr. 101433

Varenr. 101430

Varenr. 101420

Varenr. 101428

Varenr. 101440

Varenr. 101434

EAN nr. 5715039008778 

EAN nr. 5715039008594

EAN nr. 5715039008624

EAN nr. 5715039008648

Fugtspand m/låg 22 ltr.

Spand 10 ltr., Rød 

Spand 20 ltr., Rød

Spand 22 ltr., Rød

EAN nr. 5715039008662

EAN nr. 5715039008600

EAN nr. 5715039008686

EAN nr. 5715039008655

Rist t/drypsystem
Rustfri

Spand 10 ltr., Blå

Spand 20 ltr., Blå

Spand 22 ltr., Blå

EAN nr. 5715039008570

EAN nr. 5715039008631

EAN nr. 5715039008754

EAN nr. 5715039008693

Dryprist
Aluminium

Låg t/10 & 20 ltr. spand

Låg t/22 ltr. spand

Spand 22 ltr., Grå
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Tilbehør
Varenr. 108226

Varenr. 108216

Varenr. 101405

Varenr. 101368

Varenr. 108222

Varenr. 108223

Varenr. 108224 

Varenr. 101369

Varenr. 108217

Varenr. 108218

Varenr. 108219

Varenr. 108220

EAN nr. 5715039014663

EAN nr. 5715039014571

EAN nr. 5715039008549

EAN nr. 5715039008297

Låg t/4 ltr. spand

 Låg t/6 ltr. spand

Låg t/13 ltr. spand

Låg t/mopbox

EAN nr. 5715039014632

EAN nr. 5715039014649

EAN nr. 5715039014656

EAN nr. 5715039008303

4 ltr. spand
Grøn

4 ltr. spand
Rød

4 ltr. spand
Blå

Mopbox

EAN nr. 5715039014588

EAN nr. 5715039014595

EAN nr. 5715039014601

EAN nr. 5715039014618

6 ltr. spand
Rød

6 ltr. spand
Blå

6 ltr. spand
Grøn

6 ltr. spand 
Gul
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Varenr. 108230

Varenr. 108231 

Varenr. 108232

Varenr. 108233

Varenr. 101401

Varenr. 101402

Varenr. 101403

Varenr. 101404

Varenr. 108240

Varenr. 108241

Varenr. 108242

Varenr. 108243

EAN nr. 5715039014687

EAN nr. 5715039014694

EAN nr. 5715039014700

EAN nr. 5715039014717

6 ltr. spand
Blå

6 ltr. spand
Rød 

6 ltr. spand
Gul

6 ltr. spand
Grøn

EAN nr. 5715039008501

EAN nr. 5715039008518

EAN nr. 5715039008525

EAN nr. 5715039008532

13 ltr. spand
Rød

13 ltr. spand
Blå

13 ltr. spand
Grøn

13 ltr. spand
Gul

EAN nr. 5715039014748 

EAN nr. 5715039014755

EAN nr. 5715039014762 

EAN nr. 5715039014779

14 ltr. spand
Rød

14 ltr. spand
Blå

14 ltr. spand
Grøn

14 ltr. spand
Gul
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Hjul
Varenr. 105524/105524-B

Varenr. 105504/105504-B

Varenr. 105505/105505-B

Varenr. 105514/105514-B

Varenr. 105524RF/105524RF-B

Varenr. 105504RF/105504RF-B

Varenr. 105505RF/105505RF-B

Varenr. 105522/105522-B Varenr. 105518

Varenr.  105533/105533-B

EAN nr. 5715039010481 / 5715039027700 

EAN nr. 5715039010283 / 5715039027373 

EAN nr. 5715039010290 / 5715039027410

EAN nr. 5715039010382 / 5715039027625

50 mm hjul / 50 mm hjul med brems

75 mm hjul / 75 mm hjul med brems 

100 mm hjul / 100 mm hjul med brems

125 mm hjul / 125 mm hjul med brems
Hjulet er med kugleleje

EAN nr. 5715039027687 / 5715039027694

EAN nr. 5715039037501 / 5715039037594

EAN nr. 5715039027397 / 5715039027403

EAN nr. 5715039010467 / 5715039039291

Rustfri
50 mm hjul / 50 mm hjul med brems

Rustfri
75 mm hjul / 75 mm hjul med brems

Rustfri
100 mm hjul / 100 mm hjul med brems

125 mm plasthjul/ 125 mm plasthjul med brems

EAN nr. 5715039010573 / 5715039027786

EAN nr. 5715039010429

Udendørs hjul
150 mm soft hjul / 150 mm soft hjul med brems

Udendørs hjul
125 mm soft hjul 
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Varenr. 105542

Varenr. 105536/105536-B

Varenr. 105526

Varenr. 101439 Varenr. 105531

Varenr. 105568/105568-B

Varenr. 105508 

Varenr. 105526-B

Varenr. 105516/105516-B

Varenr. 105523

Varenr. 105526-FAST

EAN nr. 5715039010665

EAN nr. 5715039010603 / 5715039039352

EAN nr. 5715039010504

Hjulsæt til 22 ltr. spand (50 mm hjul)

Bæredygtig møbelhjul 50 mm 
uden / med brems

125 mm hjul sort m/plade

EAN nr. 5715039008747 EAN nr. 5715039010559

EAN nr. 5715039010900 / 5715039028080

EAN nr. 5715039010320

EAN nr. 5715039027724

Hjulsæt til 22 ltr. spand (40 mm hjul) 40 mm sort møbelhjul m/tap

50 mm møbelhjul, sort
uden / med brems

3.00x4 hjul til fejerenholdelsesvogn

125 mm hjul sort m/plade samt brems

EAN nr. 5715039010405 / 5715039027649

EAN nr. 5715039010474

EAN nr. 5715039027731

50 mm møbelhjul, soft
uden / med brems

Punkterfri hjul 3.00x4

125 mm hjul sort m/fast gaffel
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Tråd- & Pladevarer
Varenr. 501002

Varenr. 501004

Varenr. 501007

Varenr. 501009

Varenr. 501013

Varenr. 501001

Varenr. 501003

Varenr. 501006

Varenr. 900013

Varenr. 501012

EAN no:   5715039019736
Dimensioner:  95 x 257 x h 258 mm
Vægt:   700 gram

EAN no:   5715039019767
Dimensioner:  180 x 180 x h 170 mm
Vægt:   220 gram

EAN no:   5715039019798
Dimensioner:  115 x 285 x h 260 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039019811
Dimensioner:  255  x 95 x h 120 mm
Vægt:   1 kg

EAN no:   5715039019859
Dimensioner:  78 x 222 x h 375 mm
Vægt:   480 gram

EAN no:   5715039019743
Dimensioner:  95 x 257 x h 386 mm
Vægt:   800 gram

EAN no:   5715039019750
Dimensioner:  135 x 135 x h 170 mm
Vægt:   200 gram

EAN no:   5715039019781
Dimensioner:  190 x 160 x h 325 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039021616
Dimensioner:  205 x 135 x h 185 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039019842
Dimensioner:  78 x 222 x h 375 mm
Vægt:   480 gram

Bordstativ til servietter
25 x 25 cm. 
El-galvaniseret.

Bordstativ til non-stop serviet  
El-galvaniseret.

Vægophæng til 5 ltr. dunk.
El-galvaniseret.

Handskeholder i plade 
til 3 pakker.
Produceret i pulverlakeret stål. 
Skruer & plugs medfølger. 

Handskeholder 2-pak, 
væghængt. 
Produceret i pulverlakeret stål.

Bordstativ til servietter
34 x 34 cm. 
El-galvaniseret.

Tråddispenser til håndklædeark.
Væghængt. 
Pulverlakeret stål.

Holder til engangsforklæder.
Væghængt. 
Pulverlakeret stål. 

Handskeholder i plade 
til 3 pakker.
Produceret i pulverlakeret stål. 
Skruer & plugs medfølger. 

Handskeholder 3-pak, 
væghængt. 
Produceret i pulverlakeret stål.
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Varenr. 105877

Varenr. 105879

Varenr. 105887

Varenr. 105876

Varenr. 105878

Varenr. 105880

Varenr. 503000

Varenr. 503001

EAN no:   5715039012379
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039012409
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039012485
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039012386
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039012393
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039012416
Dimensioner:  100 x 100 x h 5 mm
Vægt:   50 gram

EAN no:   5715039020480
Dimensioner:  40 x 350 x h 20 mm
Vægt:   125 gram

EAN no:   5715039020497
Dimensioner:  50 x 50 x h 9 mm
Vægt:   350 gram

Symbol par. 
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 

Symbol WC. 
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 

Lady poseholder produceret i aluminium. 
Poseholderen fastmonteres på væggen med de 
medfølgende skruer & plugs. 
Passer til madame poser og anvendes til bl.a. 
hygiejnebind. 

Toiletbørsteholder produceret i 
rustfri stål. 
Monteres på væggen, så 
toiletbørsten er hævet fra gulvet. 
Skruer & plugs medfølger. 

Symbol mand.  
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 

Symbol kørestol. 
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 

Symbol bruser. 
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 

Symbol kvinde.  
Med selvklæbende tape. 
Produceret i aluminium 
samt polyethylen. 
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Wetmop
Varenr. 105228

Varenr. 105230

Varenr. 200090

Varenr. 104101

Varenr. 205228

Varenr. 200084

EAN no:   5715039009577
Dimensioner:  250 x 240 x h 470 mm
Vægt:   2,5 kg

EAN no:   5715039014946
Dimensioner:  800 x 415 x h 900 mm
Vægt:   9 kg

EAN no:   5715039009973
Dimensioner:  480 x 270 x h 900 mm
Vægt:   2,7 kg

EAN no:   5715039014922
Dimensioner:  800 x 410 x h 830 mm
Vægt:   5,5 kg

Wetmoppresse 
Pressen passer på 
Ø25 mm rør. 

Multiminivogn, Silver. 
Vognen er produceret i 
pulverlakeret stål.  

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul. samt 
14 ltr. mery spand.

Wetmopvogn 1 spand. 
Vognen er produceret i 
forkromet stål. 
Komplet med presse og  
1 stk. 25 ltr. rød spand. 

Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul.

Multiminivogn, Silver. 
Vognen er produceret i 
pulverlakeret stål.   

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul. 

Minivogn til dobbelt 
spand, Silver.  
Vognen er produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul.  

Wetmopvogn 2 spande.  
Vognen er produceret i 
forkromet stål. 
Komplet med presse og 
1 stk. 25 ltr. rød samt 1 stk. 
25 ltr. blå spand.  

Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul. 

EAN no:   5715039015141
Dimensioner:  480 x 270 x h 900 mm
Vægt:   3,5 kg

EAN no:   5715039009997
Dimensioner:  540 x 270 x h 900 mm
Vægt:   2,9 kg

Bemærk: Leveres eksklusiv spand
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Standard & Kompaktvogne
Varenr. 201125

Varenr. 202226

Varenr. 201095

Varenr. 101226

Varenr. 202225

EAN no:   5715039014960
Dimensioner:  760 x 440 x h 950 mm
Vægt:   12 kg

EAN no:   5715039014977
Dimensioner:  840 x 440 x h 950 mm
Vægt:   14 kg

EAN no:   5715039015028
Dimensioner:  480 x 320 x h 920 mm
Vægt:   7 kg

Standard vogn med 2 stk. 
13 ltr. spand, moppepose 
samt trådkurv.  
Produceret i pulverlakeret 
stål. 

Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul.  

Lille hvid trådkurv til 
standardvogn. 
Produceret  
pulverlakeret stål. 

Kompakt vogn med 2 stk. 
13 ltr. spand.  
Produceret i hvid  
pulverlakeret stål. 
 
Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul. 

Standard vogn med 3 stk. 
13 ltr. spand, moppepose 
samt trådkurv. 
Produceret i   
pulverlakeret stål.  

Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul.  

Kompakt vogn med 1 stk. 
13 ltr. spand.  
Produceret i hvid  
pulverlakeret stål. 
 
Leveres med 
4 stk. 75 mm hjul. 

EAN no:   5715039008051
Dimensioner:  195 x 255 x h 150 mm
Vægt:   300 gram

EAN no:   5715039015035
Dimensioner:  290 x 320 x h 920 mm
Vægt:   5 kg
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Varenr. 205569

Varenr. 205576

Varenr. 110050

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039015165
Dimensioner:  740 x 510 x h 1250 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039015172
Dimensioner:  740 x 510 x h 1250 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039014915
Dimensioner:  280 x 200 x h 40 mm/Ø28 x 1190 mm
Vægt:   1,2 kg

Feje- og renholdelsesvogn med luftgummi hjul og starlock 
kapsel, produceret i sort pulverlakeret stål. 

Vognen, der passer til papirsække, kan bruges både inde 
og ude. Papirsækken monteres omkring kanten på ringen 
og fastklemmes ved hjælp af klemring med håndtag. 
På begge sider af vognen er der plads til at stille redskaber 
under transport.  
Indeholder desuden 13 ltr. rød spand med håndtag.  
Perfekt løsning til eksempelvis viceværten eller pedellen.

Feje- og renholdelsesvogn med punkterfri hjul og starlock 
kapsel, produceret i sort pulverlakeret stål. 

Vognen, der passer til papirsække, kan bruges både inde 
og ude. Papirsækken monteres omkring kanten på ringen 
og fastklemmes ved hjælp af klemring med håndtag. 
På begge sider af vognen er der plads til at stille redskaber 
under transport.  
Indeholder desuden 13 ltr. rød spand med håndtag.  
Perfekt løsning til eksempelvis viceværten eller pedellen.

Fejebakke med skaft. 

Selve bladet er produceret i alu zink og måler 280 x 200 mm i 
størrelsen samt 40 mm i højden, så der er god plads til at feje 
skidt op. Skaftet med en diameter på 28 mm og længde 
på 1190 mm er produceret i ubehandlet fyrtræ. Skaftet er 
hæftet bladet med 2 skruer, så det på sigt er muligt at skifte 
skaftet. 
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Varenr. 207043

Varenr. 207044

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039039536
Dimensioner:  760 x 570 x h 1170 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039039543
Dimensioner:  760 x 570 x h 1170 mm
Vægt:   22 kg

Vicevært vogn model 1
 
Produceret i pulverlakeret stål.  
Vognen er sat sammen ud fra ERGO Serien og kan dermed 
tilpasses hvis det er nødvendigt.  
 
Til vognen medfølger mery spand, 2 stk. trådkurve til opbe-
varing, samt 110 ltr. affaldsramme med hold og 
redskabsholder samt plastbakke til støtte.  
 
Leveres med fast bagaksel med 12.5’’ hjul & bremsesæt 
samt 2 stk. 150 mm softhjul.

Vicevært vogn model 2
 
Produceret i pulverlakeret stål.  
Vognen er sat sammen ud fra ERGO Serien og kan dermed 
tilpasses hvis det er nødvendigt.  
 
Til vognen medfølger mery spand, 2 stk. 6 ltr. spand, 1 stk. 
trådkurve til opbevaring, samt 110 ltr. affaldsramme med 
hold og redskabsholder samt plastbakke til støtte.  
 
Leveres med fast bagaksel med 12.5’’ hjul & bremsesæt 
samt 2 stk. 150 mm softhjul.
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Transportmateriel
Varenr. 105710

Varenr. 105711

Varenr. 1020

Varenr. 1021

Varenr. 1022

EAN no:   5715039003353
Dimensioner:  650 x 450 x h 910 mm
Vægt:   12 kg

EAN no:   5715039011563
Dimensioner:  620 x 420 x h 1325 mm
Vægt:   7,5 kg

EAN no:   5715039011556
Dimensioner:  620 x 420 x h 1275 mm
Vægt:   7,5 kg

EAN no:   5715039003360
Dimensioner:  850 x 600 x h 910 mm
Vægt:   16 kg

EAN no:   5715039003377
Dimensioner:  1050 x 600 x h 910 mm
Vægt:   18 kg

Lille model.
Ladvogn produceret i 
pulverlakeret stål.  

Leveres med 
4 stk. 125 mm drejbare 
hjul.

Mellem model.
Ladvogn produceret i 
pulverlakeret stål.  

Leveres med 
4 stk. 125 mm drejbare 
hjul.

Multijusterbar stolevogn med 
dobbelt håndtag. Produceret i 
galvaniseret stål. 
Leveres med luftgummihjul. 
 
Lastehøjde 280 - 570 mm
Lastebredde 110 - 400 mm
Løfteevne 75 kg

Multijusterbar stolevogn med 
dobbelt håndtag. Produceret i 
galvaniseret stål. 
Leveres med massiv hjul.  
 
Lastehøjde 280 - 570 mm
Lastebredde 110 - 400 mm
Løfteevne 75 kg

Stor model.
Ladvogn produceret i 
pulverlakeret stål.  

Leveres med 
4 stk. 125 mm drejbare 
hjul.
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Trappevogne
Varenr. 105500

Varenr. 105700

Varenr. 101231

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039010245
Dimensioner:  600 x 520 x h 1130 mm
Vægt:   11,5 kg

EAN no:   5715039011518
Dimensioner:  600 x 520 x h 1130 mm
Vægt:   12 kg

EAN no:   5715039008075
Dimensioner:  160 x 435 x h 140 mm
Vægt:   700 gram

Trappevogn med kurv.

Produceret i pulverlakeret stål. 

Vognen leveres med luftgummihjul & starlock kapsel. Kurven 
monteres på 2 kroge foran på vognen. Yderligere findes 2 
ekstra kroge til at hænge redskaber i. Desuden er der på 
den ene side 2 redskabsholdere til skafter. 

Trappevogn med kurv & spandholder. 

Produceret i pulverlakeret stål.  

Vognen leveres med luftgummihjul & starlock kapsel. Kurven 
monteres på 2 kroge foran på vognen. Yderligere findes 2 
ekstra kroge til at hænge redskaber i. Desuden er der på 
den ene side 2 redskabsholdere til skafter. 

Stor hvid kurv.

Produceret i pulverlakeret stål. 
Kurven anvendes på 105500 & 105700. 



Vinduespudserudstyr
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Spandholder til anhængertræk. 

Rustfri stål. Passer til 2 runde spande Ø270 mm samt 1 
firkantet spand.  
Leveres med 3 stk. stilleskruer til montering på 
anhængertrækket. 

Dobbelt spandholder til anhængertræk. 

Rustfri stål. Passer til 2 runde spande Ø270 mm. 
Leveres med 3 stk. stilleskruer til montering på 
anhængertrækket. 

Dobbelt spandholder til anhængertræk.

Rustfri stål. Passer til 2 runde spande Ø270 mm. 
Leveres med 2 stk. stilleskruer til montering på 
anhængertrækket. 

Varenr. 500010

Varenr. 500011

Varenr. 500012

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039019682
Dimensioner:  620 x 320 x h 75 mm
Vægt:   2 kg

EAN no:   5715039019699
Dimensioner:  1200 x 350 x h 220 mm
Vægt:   6,5 kg

EAN no:   5715039019705
Dimensioner:  620 x 320 x h 75 mm
Vægt:   1,5 kg



Det vidste du ikke om Tina Trolleys

I sin tid, mange år tilbage efterhånden, blev 
Søren spurgt om ikke han kunne lave et par 
pølsevogne til et firma. Firmaet skulle levere 

en sending pølser i Skt Petersborg og ville  
derfor gerne levere to pølsevogne med. 

 
Hjemme i garagen i Hasseris, hos sine 

forældre, gik Søren derfor igang med at 
arbejde på et par pølsevogne. Resultatet ses 

her ovenfor på de originale fotografier fra 
dengang. 

På baggrund af det fine arbejde med de 
to pølsevogne blev Søren derfor spurgt om 

ikke han ville købe Tina Rengøringsvogne og 
producere rengøringsvogne. Det ville Søren 
gerne prøve kræfter med og dermed blev 

pølsevognene en slags byggesten for, hvorfor 
Søren idag er ejer af virksomheden, der har 

skiftet navn til Tina Trolleys.
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Dunkevogne
Varenr. 105503

Varenr. 501019

Varenr. 105501

Varenr. 501018

Varenr. 501020 Varenr. 501026

EAN no:   5715039010252
Dimensioner:  310 x 315 x h 230 mm
Vægt:   5 kg

EAN no:   5715039019910
Dimensioner:  305 x 265 x h 150 mm
Vægt:   3,3 kg

EAN no:   5715039010276
Dimensioner:  245 x 255 x h 230 mm
Vægt:   3 kg

EAN no:   5715039019903
Dimensioner:  250 x 210 x h 150 mm
Vægt:   2,6 kg

EAN no:   5715039019927
Dimensioner:  514 x 310 x h 150 mm
Vægt:   5,08 kg

EAN no:   5715039019989
Dimensioner:  412 x 250 x h 150 mm
Vægt:   3,825 kg

Dunkevogn til 25 ltr. dunk. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dunkevogn til 10 ltr. dunk. 
Produceret i rustfri stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
hjul, disse er IKKE rustfri. 

Dobbelt dunkevogn 
til 25 ltr. dunk. 
Produceret i rustfri stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
hjul, disse er IKKE rustfri.  

Dobbelt dunkevogn 
til 10 ltr. dunk. Alternativt 
1 stk. 25 ltr. samt 5 ltr. 
dunk.
Produceret i rustfri stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
hjul, disse er IKKE rustfri.  

Dunkevogn til 10 ltr. dunk. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dunkevogn til 25 ltr. dunk. 
Produceret i rustfri stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
hjul, disse er IKKE rustfri.   
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Varenr. 105229

Varenr. 205229

Varenr. 101430/4

Varenr. T-2010

Varenr. T-2011

Varenr. T-2012
EAN no:   5715039026246
Dimensioner:  600 x 310 x h 350 mm
Vægt:   1,9 kg

EAN no:   5715039038775
Dimensioner:  1100 x 350 x h 800 mm
Vægt:   7,5 kg

EAN no:   5715039009980
Dimensioner:  1100 x 350 x h 800 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039024396
Dimensioner:  402 x 302 x h 92 mm
Vægt:   3 kg

EAN no:   5715039024372
Dimensioner:  438 x 371 x h 92 mm
Vægt:   3 kg

EAN no:   5715039024358
Dimensioner:  415 x 285 x h 92 mm
Vægt:   3 kg

Vogn til vandkasse, 
24 stk. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul. 

Vogn til ølkasse. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul. 

Vogn til  vandkasse ½ ltr. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 
4 stk. 50 mm hjul. 

Spandvogn til 
22 ltr. spand.  
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 2 stk. 
160 mm hjul. 

Komplet spandvogn
med 22 ltr. spand. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 2 stk. 
160 mm hjul. 

22 ltr. blå spand 
med 4 stk. 
50 mm hjul. 



Har du lyst til at 
vide mere?

Vidste du, at vi hos Tina Trolleys har et mødelokale, som vi stiller til rådighed for 
uddannelse i vores sortiment? Vi fortæller omkring hvem vi er, hvad vi laver og 

ikke mindst hvad du kan forvente af os som leverandør.  
Ofte, så tager et sådant møde cirka 2 timer.  

Vi byder selvfølgelig på kaffe & the samt lidt til ganen under mødet.  
Vi tilbyder også, at I kan låne lokalet til salgsmøde/kundemøde i forlængelse 

af mødet med os.     
Målet er, at du som kunde, skal gå ud af døren med en bredere viden omkring 

de produkter & den service vi kan levere. Med andre ord, du er altså bedre 
klædt på end før - Også i forhold til hvad du kan gøre, hvis ikke du finder det 

helt rigtige produkt i vores sortiment.

Har du blot behov for at besøge os, så du & dine kunder i fællesskab kan  
bygge en ny vogn og samtidig se & røre den, så tilbyder vi selvfølgelig også 

dette. 

Er det noget for dig og dine kolleger? 
Så send os en mail til tina@tina-trolleys.dk og book et møde. Vi ses!



 
 
 

Affald fylder en del i vores hverdag.  
Vi sorterer hjemme, på arbejdspladsen, når vi er 
sammen i større forsamlinger, ja - alle steder. Fra 

2022 har vi i Danmark stor fokus på klima, miljø og 
cirkulær økonomi. Her er affald en stor del af  

indsatsen mod et bedre klima. Vi gør alle langt 
mere idag end tidligere, for at sortere vores  
affald på enten den ene eller anden måde.  

Vi har derfor samlet et endnu bedre udvalg end  
tidligere med mulighed for selv at designe  

kildesortering alt efter behov og type.  

Affaldshåndtering
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Affaldsstativer
Varenr. 105573

Varenr. 105574

Varenr. 105406

Varenr. 105511

Varenr. 105512

Varenr. 105405

EAN no:   5715039010351
Dimensioner:  350 x 420 x h 850 mm
Vægt:   4,5 kg

EAN no:   5715039010962
Dimensioner:  350 x 425 x h 855 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039010122
Dimensioner:  350 x 425 x h 110 mm
Vægt:   1,3 kg

EAN no:   5715039010955
Dimensioner:  350 x 420 x h 850 mm
Vægt:   4,5 kg

EAN no:   5715039010368
Dimensioner:  350 x 425 x h 855 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039010115
Dimensioner:  350 x 425 x h 110 mm
Vægt:   1,3 kg

Hvid, 110 ltr. affaldsstativ 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
soft møbelhjul hjul. 

Hvid, 110 ltr. affaldsstativ 
med låg produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
soft møbelhjul hjul. 

Låg til 105511. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. Ideelt 
at anvende, når der 
skal sorteres eksempelvis 
dåser/flasker. 

Sølv, 110 ltr. affaldsstativ 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
soft møbelhjul hjul. 

Sølv, 110 ltr. affaldsstativ 
med låg produceret 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 50 mm 
soft møbelhjul hjul.

Låg til 105512. 
Produceret i 
pulverlakeret stål. Ideelt 
at anvende, når der 
skal sorteres eksempelvis 
dåser/flasker. 
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Varenr. 105553

Varenr. 105570

Varenr. 105301

Varenr. 105552

Varenr. 105575

Varenr. 105300

EAN no:   5715039010764
Dimensioner:  545 x 370 x h 770 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039010924
Dimensioner:  520 x 640 x h 1020 mm
Vægt:   4,5 kg

EAN no:   5715039010047
Dimensioner:  470 x 460 x h 20 mm
Vægt:   0,5 kg

EAN no:   5715039010771
Dimensioner:  420 x 370 x h 870 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039010979
Dimensioner:  420 x 840 x h 850 mm
Vægt:   10 kg

EAN no:   5715039010030
Dimensioner:  440 x 445 x h 940 mm
Vægt:   5 kg

Hvid, 120 ltr. affaldsstativ 
med låg produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk.  
50 mm hjul. 

Sølv, Trippel affaldsstativ 
produceret i 
pulverlakeret stål. 
Passer til 3x30 ltr. poser  
samt evt. kasse i bunden. 

Leveres med 4 stk. 75 mm 
hjul samt toolflex 20-30 mm

Affaldsstativ til 110 ltr. 
sæk med store hjul. 
Produceret i galvaniseret 
stål.  

Leveres med 2 stk. 
145 mm plasthjul. 

Hvid, 110 ltr. affaldsstativ 
med låg produceret i 
pulverlakeret stål. 
Passer til papirssæk.

Leveres med 4 stk.  
50 mm hjul.  

Plastopsamlingsstativ 
produceret i galvaniseret 
stål. 
Til 250 ltr. returplastsække. 
Perfekt løsning til lagre, 
festivaller eller lignende.

Låg til 105300 produceret 
i hvid pulverlakeret stål.  
Låget monteres med 
clips.
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Affaldsstativer
Varenr. 105502

Varenr. 105502D

Varenr. 105502T

Varenr. 105200

Varenr. 105200D

Varenr. 105200T

EAN no:   5715039009935
Dimensioner:  375 x 560 x h 800 mm
Vægt:   7 kg

EAN no:   5715039027243
Dimensioner:  750 x 500 x h 820 mm
Vægt:   13 kg

EAN no:   5715039027250
Dimensioner:  1100 x 500 x h 855 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039010269
Dimensioner:  375 x 500 x h 795 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039026901
Dimensioner:  750 x 560 x h 830 mm
Vægt:   15 kg

EAN no:   5715039026918
Dimensioner:  1100 x 560 x h 860 mm
Vægt:   21 kg

110 ltr. affaldsstativ med 
låg produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dobbelt 110 ltr. 
affaldsstativ med låg 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul. 

Trippel 110 ltr. 
affaldsstativ med låg 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul. 

110 ltr. affaldsstativ med 
bøjle produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dobbelt 110 tr. 
affaldsstativ med bøjle 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul. 

Trippel 110 ltr. 
affaldsstativ med bøjle 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul. 
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Varenr. 105546

Varenr. 105546D

Varenr. 105546T

Varenr. 105549

Varenr. 105549D

Varenr. 105549T

EAN no:   5715039010733
Dimensioner:  365 x 365 x h 600 mm
Vægt:   4 kg

EAN no:   5715039037884
Dimensioner:  730 x 370 x h 890 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039037662
Dimensioner:  1095 x 370 x h 930 mm
Vægt:   17,5 kg

EAN no:   5715039010702
Dimensioner:  365 x 365 x h 860 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039039130
Dimensioner:  730 x 370 x h 630 mm
Vægt:   10 kg

EAN no:   5715039039147
Dimensioner:  1095 x 370 x h 660 mm
Vægt:   15,5 kg

40 ltr. affaldsstativ med 
bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dobbelt 40 ltr. 
affaldsstativ med bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul.

Trippel 40 ltr. affaldsstativ 
med bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul.

60 ltr. affaldsstativ med 
bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul.

Dobbelt 60 ltr. 
affaldsstativ med bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul.

Trippel 60 ltr. affaldsstativ 
med bøjle. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul.
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Affaldsstativer
Varenr. 105547

Varenr. 105547D

Varenr. 105547T

Varenr. 105550

Varenr. 105550D

Varenr. 105550T

EAN no:   5715039010740
Dimensioner:  365 x 400 x h 605 mm
Vægt:   5,5 kg

EAN no:   5715039039178
Dimensioner:  730 x 400 x h 890 mm
Vægt:   13 kg

EAN no:   5715039039185
Dimensioner:  1095 x 400 x h 930 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039010719
Dimensioner:  365 x 400 x h 865 mm
Vægt:   6,5 kg

EAN no:   5715039039154
Dimensioner:  730 x 400 x h 630 mm
Vægt:   12 kg

EAN no:   5715039039161
Dimensioner:  1095 x 400 x h 660 mm
Vægt:   18,5 kg

40 ltr. affaldsstativ 
med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dobbelt 40 ltr. 
affaldsstativ med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul. 

Trippel 40 ltr. affaldsstativ 
med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul. 

60 ltr. affaldsstativ 
med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul. 

Dobbelt 60 ltr. 
affaldsstativ med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul. 

Trippel 60 ltr. affaldsstativ 
med låg. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul. 
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Varenr. 105548

Varenr. 105548D

Varenr. 105548T

Varenr. 105551

Varenr. 105551D

Varenr. 105551T

EAN no:   5715039010757
Dimensioner:  365 x 510 x h 605 mm
Vægt:   6,5 kg

EAN no:   5715039039215
Dimensioner:  730 x 510 x h 890 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039039222
Dimensioner:  1095 x 510 x h 930 mm
Vægt:   24 kg

EAN no:   5715039010726
Dimensioner:  365 x 510 x h 865 mm
Vægt:   7 kg

EAN no:   5715039039192
Dimensioner:  730 x 510 x h 630 mm
Vægt:   14,5 kg

EAN no:   5715039039208
Dimensioner:  1095 x 510 x h 660 mm
Vægt:   22 kg

40 ltr. affaldsstativ med 
låg og pedal. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
50 mm hjul.

Dobbelt 40 ltr. 
affaldsstativ med låg og 
pedal. Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul.

Trippel 40 ltr. affaldsstativ 
med låg og pedal. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul.

60 ltr. affaldsstativ med 
låg og pedal. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk.
50 mm hjul. 

Dobbelt 60 ltr. 
affaldsstativ med låg 
og pedal. Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
75 mm hjul.  

Trippel 60 ltr. affaldsstativ 
med låg og pedal. 
Produceret i 
pulverlakeret stål.

Leveres med 4 stk. 
100 mm hjul.  

Affaldsstativer med pedal 
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Affaldsstativer med pedal 
Varenr. 105576RF

Varenr. 105576 Produktinformation

Produktinformation

EAN no:   5715039028332
Dimensioner:  520 x 520 x h 865 mm
Vægt:   8,5 kg

EAN no:   5715039010986
Dimensioner:  520 x 520 x h 865 mm
Vægt:   8,5 kg

Affaldsvogn med låg og pedal. Produceret i rustfri stål.  
Passer til 110 ltr. sæk. Alternativt en stor stofpose til f.eks. 
linned eller lignende. 

Leveres med 2 stk. 150 mm hjul samt 2 stk. rustfri 50 mm hjul.

Affaldsvogn med låg og pedal. Produceret i pulverlakeret 
hvid stål. 
Passer til 110 ltr. sæk. Alternativt en stor stofpose til f.eks. 
linned eller lignende. 

Leveres med 2 stk. 150 mm hjul samt 2 stk. 50 mm hjul.



Rustfri stativer
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Varenr. 105502RF

Varenr. 105502DRF

Varenr. 105502TRF

Varenr. 105511RF

Varenr. 105512RF

Varenr. 105901RF

EAN no:   5715039027489
Dimensioner:  350 x 420 x h 850 mm
Vægt:   4,5 kg

EAN no:   5715039039505
Dimensioner:  750 x 500 x h 820 mm
Vægt:   13 kg

EAN no:   5715039039512
Dimensioner:  1100 x 500 x h 855 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039039499
Dimensioner:  375 x 500 x h 795 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039027557
Dimensioner:  350 x 425 x h 855 mm
Vægt:   6 kg

EAN no:   5715039037488
Dimensioner:  470 x 360 x h 985 mm
Vægt:   7,2 kg

Rustfri, 110 ltr. affaldsstativ 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 50 mm hjul.

Rustfri, 110 ltr. affaldsstativ 
med låg produceret 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 50 mm hjul.

Rustfri bøjlevogn til 
stofsække. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 75 mm hjul. 

Rustfri, 110 ltr. affaldsstativ 
med bøjle produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 50 mm hjul. 

Rustfri, Dobbelt 110 tr. 
affaldsstativ med bøjle 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 75 mm hjul. 

Rustfri, Trippel 110 ltr. 
affaldsstativ med bøjle 
produceret i 
pulverlakeret stål. 

Leveres med 4 stk. 
rustfri 100 mm hjul. 
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Papirkurve
Varenr. 105809

Varenr. 105810

Varenr. 105811

Varenr. 105806

Varenr. 105807

Varenr. 105808

EAN no:   5715039011679
Dimensioner:  310 x h 600 mm
Vægt:   2,9 kg

EAN no:   5715039011716
Dimensioner:  380 x h 750 mm
Vægt:   5,7 kg

EAN no:   5715039011723
Dimensioner:  380 x h 750 mm
Vægt:   5,7 kg

EAN no:   5715039011709
Dimensioner:  380 x h 750 mm
Vægt:   5,7 kg

EAN no:   5715039011686
Dimensioner:  310 x h 600 mm
Vægt:   2,9 kg

EAN no:   5715039011693
Dimensioner:  310 x h 600 mm
Vægt:   2,9 kg

40 ltr. papirkurv i børstet 
rustfri stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  

40 ltr. hvid papirkurv i 
pulverlakeret stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  

40 ltr. sort papirkurv i 
pulverlakeret stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  

75 ltr. papirkurv i børstet 
rustfri stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  

75 ltr. hvid papirkurv i 
pulverlakeret stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  

75 ltr. sort papirkurv i 
pulverlakeret stål. 
Aftageligt løst låg i sam-
me materiale. Desuden 
er låget selvslukkende/
brandsikkert.  
Bunden er beklædt med 
gummiring, så spanden 
står fast på gulvet.  
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Varenr. 105802

Varenr. 105801

Varenr. 105800

Varenr. 105805

Varenr. 105804

Varenr. 105803

EAN no:   5715039011631
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039011624
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039011617
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039011662
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039011655
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

EAN no:   5715039011648
Dimensioner:  380 x h 89 mm
Vægt:   11 kg

52 ltr. Push-bin i hvid eller sort  
pulverlakeret stål.  
 
Når spanden skal tømmes løftes den 
yderste spand op og  
affaldsposen monteres på  
inderste spand.  
 
Fås med eller uden pedal.

52 ltr. Push-bin i børstet rustfri stål. 
 
Når spanden skal tømmes løftes den 
yderste spand op og  
affaldsposen monteres på  
inderste spand.  
 
Fås med eller uden pedal.

Push-bins

Produktinformation

Produktinformation



Piktogrammer

Varenr. 101

Varenr. 103

Varenr. 105

Varenr. 108

Varenr. 100

Varenr. 102

Varenr. 104

Varenr. 107

EAN no:   5715039003124
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003148
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003162
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003193
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003117
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003131
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003155
Dimensioner:  120 x 120 mm

EAN no:   5715039003186
Dimensioner:  120 x 120 mm

PLAST

RESTAFFALD

GLAS

    AFFALD PANT

BIOAFFALD

METAL

PAPIR

Piktogram til plast.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til restaffald.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til glas.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til affald.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til papir.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til metal.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til bioaffald.  
Nem at montere uden 
bobler.

Piktogram til pant.  
Nem at montere uden 
bobler.
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Med det stigende fokus på klima, miljø og cirkulær økonomi er der især også fokus på  
affaldssortering. Selvom der er stor fokus på området skal det stadig være enkelt at sortere 
affald. Derfor har vi nedenfor samlet et lille udvalg som nemt kan tilføjes på de fleste af  
produkterne i vores udvalg til affaldshåndtering.  
 
Nedenstående piktogrammer, med baggrundsfarve, monteres nemt og enkelt, som et  
klistermærke på hver enkelt beholder.



Varenr. 111

Varenr. 113

Varenr. 115

Varenr. 110

Varenr. 112

Varenr. 114

Varenr. 116

EAN no:   5715039038645
Dimensioner:  75 x h 120 mm

EAN no:   5715039038669
Dimensioner:  50 x h 120 mm

EAN no:   5715039038683
Dimensioner:  75 x h 120 mm

EAN no:   5715039038638
Dimensioner:  95 x h 120 mm

EAN no:   5715039038652
Dimensioner:  82 x h 120 mm

EAN no:   5715039038676
Dimensioner:  80 x h 120 mm

EAN no:   5715039038690
Dimensioner:  35 x h 120 mm

Piktogram til plast. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til restaffald. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til pant. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til glas. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til papir. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til metal. 
Hvid uden baggrund. 

Piktogram til bioaffald. 
Hvid uden baggrund. 
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Det er ikke alle områder, hvor det ønskes at 
affaldssorteringen skal ligne en farvepalet. 
Derfor har vi fået et lille udvalg nedenfor med 
hvide symboler uden baggrund, som enkelt 
og nemt monteres på emnet med en spartel 
eller lignende.  
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Affaldsbeholdere i pap
Varenr. 105881

Varenr. 105882

Varenr. 105578

EAN no:   5715039012423
Dimensioner:  380 x 380 x h 800 mm
Vægt:   3,4 kg

EAN no:   5715039012430
Dimensioner:  280 x 280 x h 700 mm
Vægt:   2,2 kg

EAN no:   5715039011006
Dimensioner:  370 x 370 x h 815 mm
Vægt:   1,2 kg

120 ltr. affaldsbeholder produceret i 7 mm pap, 
hvor top & bund er produceret i metal. 
 
Affaldsbeholderen i pap er ideel til eksempelvis 
festivaller. Beholderen fås som samlet sæt, men det er 
også muligt at købe top & bund separat.  
Kassen kommer i et stykke, som skrues fast på bunden. 
Topstykket, som er løst monteret, holder affaldsposen 
fast. 

Separat: 
Varenr. 105883 Papbeholder 
Varenr. 105885 Cover top & bund

70 ltr. affaldsbeholder produceret i 7 mm pap, 
hvor top & bund er produceret i metal. 
 
Affaldsbeholderen i pap er ideel til eksempelvis fe-
stivaller. Beholderen fås som samlet sæt, men det er 
også muligt at købe top & bund separat.  
Kassen kommer i et stykke, som skrues fast på bunden. 
Topstykket, som er løst monteret, holder affaldsposen 
fast. 

Separat: 
Varenr. 105884 Papbeholder
Varenr. 105886 Cover top & bund

110 ltr. affaldsbeholder med automatbund,  
produceret i pap.
 
Samtidig med at den optager minimalt plads, så er 
den nem at folde ud. Den er dermed ideel til f.eks. 
festivaller eller lignende, hvor man ikke skal bruge 
beholderen hele tiden. 
Ved større bestillinger er det muligt, at få påtrykt eget 
logo.

Passer til standard sort sæk.

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation



117Affaldshåndtering

Kildesortering
Varenr. 105593

Varenr. 105753

EAN no:   5715039011150
Dimensioner:  360 x 890 x h 920 mm
Vægt:   22,5 kg

EAN no:   5715039039239
Dimensioner:  360 x 890 x h 920 mm
Vægt:   23,5 kg

Kildesorteringsvogn med hhv. 2 x 15 ltr. samt 1 x 20 ltr.  
affaldsspand produceret i genbrugsplast.  

Vognen er produceret i pulverlakeret stål. 

I bunden er der yderligere mulighed for enten at tilføje flere 
spande eller alternativt en papkasse til indsamling af papir. 

Leveres med 4 stk. 75 mm hjul.

Kildesorteringsvogn med hhv. 2 x 15 ltr., 3 x 20 ltr. samt 
1 x 10 ltr. affaldsspand produceret i genbrugsplast.  

Vognen er produceret i pulverlakeret stål. 

Ideel at anvende på steder, hvor der skal kildesorteres i op til 
6 fraktioner.

Leveres med 4 stk. 75 mm hjul.

Produktinformation

Produktinformation

Kildesorteringsvognen er 
ideel at anvende,  

på eksempelvis skoler, 
hvor eleverne skal lære 
omkring affaldssortering.
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Kildesortering
Varenr. 101381

Varenr. 101383

Varenr. 101385

Varenr. 101380

Varenr. 101382

Varenr. 101384

EAN no:   5715039008389
Dimensioner:  246 x 192 x h 330 mm
Vægt:   455 gram

EAN no:   5715039008419
Dimensioner:  246 x 248 x h 21 mm
Vægt:   141 gram

EAN no:   5715039008433
Dimensioner:  340 x 246 x h 21 mm
Vægt:   234 gram

EAN no:   5715039008396
Dimensioner:  246 x 192 x h 21 mm
Vægt:   122 gram

EAN no:   5715039008402
Dimensioner:  246 x 248 x h 330 mm
Vægt:   514 gram

EAN no:   5715039008426
Dimensioner:  340 x 246 x h 330 mm
Vægt:   686 gram

10 ltr. affaldsbeholder. 
Produceret i  
genbrugsplast.

15 ltr. affaldsbeholder. 
Produceret i  
genbrugsplast.

20 ltr. affaldsbeholder. 
Produceret i  
genbrugsplast. 

Låg til 10 ltr.  
affaldsbeholder.
Produceret i  
genrbugsplast. 

Låg til 15 ltr.  
affaldsbeholder.
Produceret i  
genrbugsplast.

Låg til 20 ltr.  
affaldsbeholder.
Produceret i  
genrbugsplast.
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Varenr. 101387Varenr. 101386

Varenr. 101388

EAN no:   5715039008440
Dimensioner:  233 x 102 x h 92 mm
Vægt:   101 gram

EAN no:   5715039008457
Dimensioner:  92 x 19 x h 67 mm
Vægt:   260 gram

EAN no:   5715039008464
Dimensioner:  26 x h 9 mm
Vægt:   10 gram

Affaldsindsats til 101380, 
101382,101384. 
Produceret i  
genbrugsplast. 
 
Volumen 1,3 ltr. 

Sæt a’ 6 stk.  
Color dots til 
affaldssystem.  

Vægophæng til 
101380,101382,101384. 
Produceret i  
genbrugsplast. 

De små color dots kan  
placeres på hver spand.

Produkterne er lavet i  
genbrugsplast og kan sorteres 

som hård plast ved  
bortskaffelse 
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Varenr. 105583

Varenr. 105585

Varenr. 105581 Varenr. 105582

Varenr. 105584

EAN no:   5715039011037
Dimensioner:  430 x 270 x h 800 mm
Vægt:   16,3 kg

EAN no:   5715039011075
Dimensioner:  440 x 285 x h 65 mm
Vægt:   1,6 kg

EAN no:   5715039011051
Dimensioner:  420 x 60 x h 710 mm
Vægt:   2,5 kg

EAN no:   5715039011044
Dimensioner:  460 x 305 x h 175 mm
Vægt:   4,1 kg

EAN no:   5715039011068
Dimensioner:  440 x 285 x h 65 mm
Vægt:   1,4 kg

100 ltr. affaldsbeholder 
Produceret i  
pulverlakeret stål.
 
Kan også anvendes med 
hjul eller vægbeslag. Beg-
ge købes separat. 

Swing låg til affaldsbeholder. 
Produceret i pulverlakeret stål.

Låg til affaldsbeholder med hul til flasker. 
Produceret i pulverlakeret stål.  

Vægophæng til  
affaldsbeholder.  
Produceret i  
pulverlakeret stål. 
 
4 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering 
på væg.

Låg til affaldsbeholder. 
Produceret i pulverlakeret stål.  

Kildesortering
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Varenr. 105595

Varenr. 105587

Varenr. 105589

Varenr. 105594

Varenr. 105588

EAN no:   5715039011167
Dimensioner:  200 x 300 x h 470 mm
Vægt:   5,4 kg

EAN no:   5715039011099
Dimensioner:  300 x 200 x h 400 mm
Vægt:   3 kg

EAN no:   5715039011112
Dimensioner:  300 x 200 x h 400 mm
Vægt:   3 kg

EAN no:   5715039011174
Dimensioner:  70 x 295 x h 455 mm
Vægt:   2,25 kg

EAN no:   5715039011105
Dimensioner:  300 x 200 x h 400 mm
Vægt:   3 kg

27 ltr. affaldsbeholder 
med låg.  
Produceret i  
pulverlakeret stål. 
Kan bruges både med 
og uden vægophæng. 

Ved større bestillinger kan 
vi levere i andre farver. 
Nedenfor er vist et udsnit 
af tidligere leverede 
farver.  

22 ltr. Væghængt  
papirkurv.  
Produceret i  
pulverlakeret stål. 

Vægophæng til 27 ltr. 
affaldsbeholder. 
Produceret i  
pulverlakeret stål.  

22 ltr. Væghængt  
papirkurv.  
Produceret i  
pulverlakeret stål. 

22 ltr. Væghængt  
papirkurv.  
Produceret i  
pulverlakeret stål. 
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Kildesortering
Varenr. 105761

Varenr. 105763

Varenr. 105760

Varenr. 105762

Produktinformation

EAN no:   5715039038270
Dimensioner:  345 x 345 x h 865 mm
Vægt:   19,5 kg

EAN no:   5715039039260
Dimensioner:  345 x 345 x h 865 mm
Vægt:   19,5 kg

EAN no:   5715039038348
Dimensioner:  345 x 345 x h 865 mm
Vægt:   18,5 kg

EAN no:   5715039038355
Dimensioner:  345 x 345 x h 865 mm
Vægt:   19 kg

100 ltr. affaldsstativ. 
Med lukket låg. 

100 ltr. affaldsstativ.  
Med åbning til  
flaskeindkast. 

100 ltr. affaldsstativ. 
Med åbent låg.  

100 ltr. affaldsstativ.  
Med åbning til  
papirindkast. 

Skal vi hjælpe dig med en 
løsning på kildesortering? 

Se vores udvalg af  
piktogrammer på  

side 114 & 115

Stativet er produceret i pulverlakeret stål og åbnes eller 
lukkes vha. magnetfunktion der er monteret på  
indersiden af lågen.  
 
I bunden er der monteret stilleskruer til justering. Ønskes 
hjul i stedet for stilleskruer kan dette tilkøbes. Se side 89 - 
varenummer 105531.  
På hver side af beholderen er der i top og bund et hul til 
sammenkobling af flere stativer til kildesortering. 
 
Poseholderen i stativet sikrer, at posen ikke skrider i takt 
med den fyldes op.  
 
Piktogrammer købes separat. 



Affaldssystemet 
hvor du selv designer din 

kildesortering 



Vægophængt 
kildesortering 



Varenr. 105771

Varenr. 105772

EAN no:   5715039039277
Dimensioner:  805 x 315 x h 495 mm
Vægt:   18,6 kg

EAN no:   5715039038805
Dimensioner:  1070 x 315 x h 495 mm
Vægt:   25,1 kg

Væghængt kildesortering til 3 fraktioner.  
Produceret i pulverlakeret stål.  

I låget er der indkast til affald, papirindkast i midten 
samt lukket låg i den sidste del.  
Til stativet medfølger 3 stk. 15 ltr. spande,  
produceret i genanvendt plast.  
 
Piktogrammer købes separat.

Væghængt kildesortering til 4 fraktioner.  
Produceret i pulverlakeret stål.  
 
Låget til beholderen er todelt, med 3 fraktioner i den 
ene side og 1 i den anden, fordelt på hhv. åben ind-
kast, rund indkast, papirindkast samt et lukket låg.  
Til stativet medfølger 4 stk. 15 ltr. spande,  
produceret i genanvendt plast.  
 
Piktogrammer købes separat.

Produktinformation

Produktinformation

Kildesortering
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Udendørs løsninger
Varenr. 105408

Varenr. 105818

Varenr. 105790

EAN no:   5715039010146
Dimensioner:  450 x 430 x h 1060 mm
Vægt:   39,5 kg

EAN no:   5715039011792
Dimensioner:  230 x 60 x h 280 mm
Vægt:   2,6 kg

EAN no:   5715039038317
Dimensioner:  130 x 123 x h 228 mm
Vægt:   1,92 kg

110 ltr. affaldsbeholder til både indendørs og  
udendørs brug.  
Produceret i pulverlakeret stål med yderligere primer-
behandling, så stativet derved kan holde til udendørs 
brug. 

Stativet åbnes med nøgle. Lågen, hvorunder der 
er påmonteret et lille hjul, trækkes ud ved hjælp af 
skinnebeslag.   
Sækken monteres på de to arme, der er fastmonteret 
på lågen. 

3,8 ltr. væghængt askebæger.
Produceret i pulverlakeret stål.  
 
I toppen findes indkast til cigaretter, hvor også en rist til 
slukning findes.  
 
Til askebægeret medfølger nøgle til tømning. Ved 
tømning løftes den foreste del af askebægeret af den 
væghængte del.  

Boks til batterier. 
Produceret i pulverlakeret stål.  
 
Ved tømning holdes blot en pose under boksen. 
Bunden, der er hæftet fast på ryggen af boksen, 
løsnes herefter, så batterierne falder ned i posen. 
 
Trekantnøgle medfølger. 

Produktinformation

Produktinformation

Produktinformation



PURE affaldssystemer er en serie af stilrene affaldsbeholdere som passer et 
hvert sted med fokus på et enkelt, unikt & flot design. 

Beholderen kan designes fuldstændig som ønsket, idet der findes mange 
muligheder i dette system. Systemet fås både som enkelte beholdere i 60 ltr. 
& 100 ltr. men også i stationer fra 180 ltr. op til 300 ltr., så sortering af affald er 

muligt samtidig med fokus på et unikt & flot design. 

Affaldsposen monteres i toppen af stativet vha. en ring, der holder posen på 
plads. Derved bliver posen ikke synlig når stativet ses.  

Hver beholder er produceret i 0,7 mm stål. Bunden er 1 mm tyk. På bunden 
er desuden monteret gummifødder. Ønskes der hjul påmonteret, kan dette 
selvfølgelig tilkøbes. Hvert låg er produceret i 3 mm materiale, som består af 

sandwichplader produceret i hhv. aluminium og PVC. 

Når du skal designe din egen løsning vælger du blot hvor stor beholderen skal 
være og i hvilken farve. Dernæst vælges låg, som passer til beholderen. Her 

kan vælges et standard med blot en åbning eller opdelt med dobbelt åbning.  

PURE Affaldssystemer
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PURE Affaldssystemer
Varenr. 105890

Varenr. 105865

Varenr. 105871

Varenr. 105820

Varenr. 105866

Varenr. 105872

EAN no:   5715039011815
Dimensioner:  300 x 300 x h 800 mm
Vægt:   7 kg

EAN no:   5715039012263
Dimensioner:  300 x 900 x h 800 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039012324
Dimensioner:  300 x 1200 x h 800 mm
Vægt:   18 kg

EAN no:   5715039038942
Dimensioner:  300 x 300 x h 800 mm
Vægt:   7 kg

EAN no:   5715039012270
Dimensioner:  300 x 900 x h 800 mm
Vægt:   15,5 kg

EAN no:   5715039012331
Dimensioner:  300 x 1200 x h 800 mm
Vægt:   18 kg
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Varenr. 105821

Varenr. 105824

Produktinformation

Varenr. 105823

Varenr. 105826

EAN no:   5715039011846
Dimensioner:  300 x 300 x h 3 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039011853
Dimensioner:  300 x 300 x h 3 mm
Vægt:   500 gram

EAN no:   5715039011822
Dimensioner:  300 x 300 x h 3 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039011877
Dimensioner:  300 x 300 x h 3 mm
Vægt:   500 gram

60 ltr., 180 ltr., & 240 ltr.

Affaldsbeholder produceret i 0,7 mm epoxy pulverlakeret stål. Låget 
er produceret i 3 mm sandwichplader (Aluminium, PVC, aluminium). 
Det sorte låg har en højglanslignende overflade, imens det sølv låg 
ligner en børstet stål overflade.  
 
Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klemmes 
fast i en plastikring. Posen kan derfor ikke ses udvendig, når låget er 
monteret. 
 
Piktogrammer købes separat.
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PURE Affaldssystemer
Varenr. 105893

Varenr. 105847

Varenr. 105859

Varenr. 105833

Varenr. 105848

Varenr. 105860

EAN no:   5715039011945
Dimensioner:  385 x 385 x h 800 mm
Vægt:   9 kg

EAN no:   5715039012089
Dimensioner:  385 x 770 x h 800 mm
Vægt:   15 kg

EAN no:   5715039012201
Dimensioner:  385 x 1150 x h 800 mm
Vægt:   20,5 kg

EAN no:   5715039038959
Dimensioner:  385 x 385 x h 800 mm
Vægt:   9 kg

EAN no:   5715039012096
Dimensioner:  385 x 770 x h 800 mm
Vægt:   15 kg

EAN no:   5715039012218
Dimensioner:  385 x 1150 x h 800 mm
Vægt:   20,5 kg



100 ltr., 200 ltr., & 300 ltr.
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Varenr. 105834

Varenr. 105838

Produktinformation

Varenr. 105836

Varenr. 105839

EAN no:   5715039011976
Dimensioner:  385 x 385 x h 3 mm
Vægt:   600 gram

EAN no:   5715039011990
Dimensioner:  385 x 385 x h 3 mm
Vægt:   775 gram

EAN no:   5715039011952
Dimensioner:  385 x 385 x h 3 mm
Vægt:   600 gram

EAN no:   5715039012003
Dimensioner:  385 x 385 x h 3 mm
Vægt:   775 gram

Affaldsbeholder produceret i 0,7 mm epoxy pulverlakeret stål. Låget 
er produceret i 3 mm sandwichplader (Aluminium, PVC, aluminium). 
Det sorte låg har en højglanslignende overflade, imens det sølv låg 
ligner en børstet stål overflade.  
 
Affaldsposen monteres i toppen vha. en metalring, som klemmes 
fast i en plastikring. Posen kan derfor ikke ses udvendig, når låget er 
monteret. 
 
Piktogrammer købes separat.
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Mopper & Fremfører
Varenr. 10827

Varenr. 10828

Varenr. 10829

Varenr. 104530

Varenr. 104545

Varenr. 104560

EAN no:   5715039009768
Dimensioner:  140 x 320 x h 10 mm
Vægt:   60 gram

EAN no:   5715039003971
Dimensioner:  400 x 80 x h 30 mm
Vægt:   205 gram

EAN no:   5715039003988
Dimensioner:  600 x 80 x h 30 mm
Vægt:   290 g

EAN no:   5715039003964
Dimensioner:  250 x 80 x h 30 mm
Vægt:   60 gram

EAN no:   5715039009775
Dimensioner:  140 x 500 x h 10 mm
Vægt:   100 gram

EAN no:   5715039009782
Dimensioner:  140 x 700 x h 10 mm
Vægt:   140 gram

Microfiber fugtmoppe 
30 cm. lys blå 
 
Pakket: 
5 stk.  pr. pose 
200 stk.  pr. kasse

Microfiber fugtmoppe 
45 cm. lys blå  
 
Pakket: 
5 stk.  pr. pose 
200 stk.  pr. kasse

Microfiber fugtmoppe 
60 cm. lys blå 
 
Pakket: 
5 stk.  pr. pose 
200 stk.  pr. kasse

Fremfører 23 cm.
Produceret i aluminium 
med udskiftelig velcro.

Fremfører 40 cm.
Produceret i aluminium 
med udskiftelig velcro. 
 

Fremfører 55 cm.
Produceret i aluminium 
med udskiftelig velcro. 
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Varenr. 108533

Varenr. 108117

Varenr. 108120

Varenr. 108532

Varenr. 108116

Varenr. 108118
EAN no:   5715039014397
Dimensioner:  400 x 105 mm
Vægt:   521 gram

EAN no:   5715039014366
Dimensioner:  400 x 105 mm
Vægt:   353 gram

EAN no:   5715039014830
Dimensioner:  420 x 150 mm
Vægt:   120 gram

EAN no:   5715039014373
Dimensioner:  405 x 105 mm
Vægt:   515 gram

EAN no:   5715039014359
Dimensioner:  400 x 105 mm
Vægt:   533 gram

EAN no:   5715039014823
Dimensioner:  450 x 150 mm
Vægt:   162 gram

Fladmoppe 40 cm.

Pakket: 
75 stk.  pr. kasse

Fremfører foldbar 40 cm.

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse

Fremfører med hold, til 
drypsystem. 

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse

Flad/wetmop 
(kort model)

Pakket: 
100 stk.  pr. kasse

Fremfører til drypsystem

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse

Magnetfemfører 40 cm.

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse
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Skafter & Mery mop
Varenr. 101063

Varenr. 108509

Varenr. 108508

Varenr. 101062

Varenr. 101070

Varenr. 101058

EAN no:   5715039007801
Dimensioner:  Ø30 x 1800 mm
Vægt:   455 gram

EAN no:   5715039014793
Dimensioner:  Ø 75 x 220 mm
Vægt:   220 gram

EAN no:   5715039014786
Dimensioner:  Ø65 x 250 mm
Vægt:   250 gram

EAN no:   5715039007818
Dimensioner:  Ø22 x 1410 mm
Vægt:   330 gram

EAN no:   5715039007887
Dimensioner:  Ø25 x 1790 mm
Vægt:   400 gram

EAN no:   5715039007764
Dimensioner:  Ø25 x 1000 mm
Vægt:   170 gram

Ergoline skaft med sort krave. 
Regulerbart fra 100-180 cm

Pakket: 
1 stk.  

Teleskopskaft med skum.
Regulerbart fra 100-170 cm.

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse

Kort teleskopskaft til 
tavlerengøring 
Regulerbart fra 
63-100 cm.

Pakket: 
10 stk.  pr. kasse

Mery Skaft 140 cm
Sekskantet gevind.

Pakket: 
12 stk.  pr. kasse

Universal garn 250 gram med 
adapter til flere skafter.

Pakket: 
25 stk.  pr. kasse

Mery garn med sekskantet gevind

Pakket: 
24 stk.  pr. kasse



Gul
Microfiber klud 40 x 40

200 stk.   pr. kasse  
4.800 stk.   pr. palle
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Microfiber klude
Varenr. 104032

Varenr. 104035

Varenr. 104031

Varenr. 104033
EAN no:   5715039009478
Dimensioner:  400 x 400 mm
Vægt:   70 gram

EAN no:   5715039009454
Dimensioner:  400 x 400 mm
Vægt:   70 gram

EAN no:   5715039009461
Dimensioner:  400 x 400 mm
Vægt:   70 gram

EAN no:   5715039009447
Dimensioner:  400 x 400 mm
Vægt:   70 gram

Grøn
Microfiber klud 40 x 40
 
200 stk.   pr. kasse  
4.800 stk.   pr. palle

Blå
Microfiber klud 40 x 40

200 stk.   pr. kasse  
4.800 stk.   pr. palle

Rød
Microfiber klud 40 x 40

200 stk.   pr. kasse  
4.800 stk.   pr. palle
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Saksemoppe

Varenr. 105202

Varenr. 205102

Varenr. 105201

Varenr. 105104

EAN no:   5715039009942
Dimensioner:  1000 x 1000 x h 100 mm
Vægt:   2,06 kg

EAN no:   5715039015134
Dimensioner:  1000 x h 1350 mm
Vægt:   4,620 kg

EAN no:   5715039009959
Dimensioner:  Ø25 x h 1350 mm
Vægt:   1,9 kg

EAN no:   5715039009898
Dimensioner:  1000 x 120 mm
Vægt:   660 gram

Fremfører til saksemop
200 cm

Garn til saksemoppe 
100 cm sæt a 2 stk.

Skaft til saksemop

Komplet saksemop inkl. garn

2 stk. 100 cm. fremfører med saksefunktion.  
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Tørmoppe
Varenr. 105167

Varenr. 105187

Varenr. 105261

Varenr. 105281

EAN no:   5715039010016
Dimensioner:  570 x 95 mm
Vægt:   405 gram

EAN no:   5715039009928
Dimensioner:  830 x 120 mm
Vægt:   240 gram

EAN no:   5715039009904
Dimensioner:  620 x 120 mm
Vægt:   160 gram

EAN no:   5715039010023
Dimensioner:  770 x 95 mm
Vægt:   450 gram

Fremfører 60 cm 
til tørmoppe.

Fremfører 80 cm 
til tørmoppe.

60 cm garn
til tørmoppe.

80 cm garn 
til tørmoppe.
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Berøringsfri dispenser

Varenr. 501053SPRAY

Varenr. 501053

Varenr. 501065

Varenr. 501053SOAP
EAN no:   5715039035415
Dimensioner:  50 x 50 x h 120 mm
Vægt:   30 gram

EAN no:   5715039035408
Dimensioner:  50 x 50 x h 110 mm
Vægt:   30 gram

EAN no:   5715039020367
Dimensioner:  110 x 150 x h 275 mm
Vægt:   1 kg

EAN no:   5715039020244
Dimensioner:  110 x 150 x h 275 mm
Vægt:   1 kg

Pakket:
1 stk.  pr. kasse 
12 stk.  pr. kolli 
192 stk.  pr. palle

Pakket:
1 stk.  pr. kasse 
12 stk.  pr. kolli 
192 stk.  pr. palle

Pumpe med drop
Anbefales til GEL & 
Sæbe. 
 
Dosering ca. 0,7 ml.

Pumpe med spray
Anbefales til tyndt sprit. 
 
 
Dosering ca. 0,7 ml.

Produktinformation

Den berøringsfri dispenser rummer op til 1,2 ltr. væske. Som 
standard leveres den med dropfunktion til sæbe eller sprit.  
Vi anbefaler at bruge GEL, men ved tilkøb af ekstra  
pumpe til spray kan dispenseren også anvendes med 
tyndt sprit der sprayes på hånden. Det er ikke muligt at 
justere på doseringen på dispenseren.  
  
Dispenseren bruger 4 stk. C batterier og er testet til at 
kunne holde til +30.000 doseringer før batteriskift.  
Den lille lysindikator lyser grønt når dispenseren er 
monteret korrekt. Ved rødt lys indikerer den, at der enten 
er lavt batteriniveau eller forstyrrelser under sensoren.



139Desinfektion • Mix & Match Stander

Mix & Match stander

Varenr. 501071B

Varenr. 501073B

Varenr. 501069B

Varenr. 501070B

Varenr. 501072B
EAN no:   5715039035910
Dimensioner:  130 x 75 x h 250 mm
Vægt:   1,1 kg

EAN no:   5715039035866
Dimensioner:  200 x 220 x h 140 mm
Vægt:   1,5 kg

EAN no:   5715039035897
Dimensioner:  210 x 70 x h 180 mm
Vægt:   900 gram

EAN no:   5715039035835
Dimensioner:  210 x 355 x h 190 mm
Vægt:   2,4 kg

EAN no:   5715039035804 
Dimensioner:  295 x 295 x h 1200 mm
Vægt:   5 kg

Stander til ”mix & match” 
system.
 
Ben: 30 x 30 mm 
Fod: 295 x 295 mm, tykkelse 5 mm 
Højde: 1200 mm (ej justerbar)

Holder til mundbind med 
infotavle. 
 
Æsken med mundbind 
holdes fast i en boks med 
beslag.

Holder til  
engangshandsker.
Til poser.

Både stander & tilbehør produceres i pulverlakeret stål.   
Sælges som ”mix & match” system, hvor du selv  
sammensætter den/de funktioner, som standeren skal 
bruges til.   
 
Enten kan standeren anvendes med kun handsker eller 
mundbind. Alternativt kan den anvendes med en 
kombination af begge varianter.  
 

Holder til mundbind med 
infotavle. 
 
Æsken med mundbind 
holdes fast med to 
stropper velcrobånd.

Holder til  
engangshandsker.
Til kasser.

Produktinformation
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Komplet stander

Varenr. COVID19

Varenr. 501048W

Varenr. 501079

Varenr. 501048B

EAN no:   5715039023061
Dimensioner:  135 x 170 mm

EAN no:   5715039035118
Dimensioner:  295 x 295 x h 1455 mm
Vægt:   8 kg

EAN no:   5715039035392
Dimensioner:  22 x 39 x h 3 mm

EAN no:   5715039035064
Dimensioner:  295 x 295 x h 1455 mm
Vægt:   8 kg

Rustfri nøgle til dispenser. 
 
Passer til både 501053 & 
501065.

Ridsefast klistermærke 
trykt på kvalitetsfolie 
med luftkanaler for 
nem montering. 
 
Kan også tilsendes 
som PDF fil. 

Det komplette sæt med dispenser, stander og infotavle leveres enten i hvid 
eller sort pulverlakeret stål med tilhørende hvid dispenser.  
Dispenseren rummer op til 1,2 ltr. væske.  
Bundpladens tykkelse på 5 mm gør, at standeren står solidt på jorden. 
Standeren kan justeres med op til 255 mm i højden.  
Der medfølger unbraconøgle og skruer til at samle sættet samt 4 sæt bolte 
& skruer til at montere dispenseren på standeren. 
 
Dispenseren bruger 4 stk. C batterier og er testet til at kunne holde til +30.000 
doseringer før batterierne skal skiftes.   

Den lille lysindikator lyser grønt når dispenseren er 
monteret korrekt. Ved rødt lys indikerer den, at der 
enten er lavt batteriniveau eller forstyrrelser under 
sensoren.

Pakket:
1 stk.  pr. kasse 
25 stk.  pr. palle 
 
Bemærk:  
Stander & Dispenser 
pakkes hver for sig.  
 

Pakket:
1 stk.  pr. kasse 
25 stk.  pr. palle 
 
Bemærk:  
Stander & Dispenser 
pakkes hver for sig.  
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Holder til pumpeflaske
Varenr. 501032

Varenr. 501036

Varenr. 501037
EAN no:   5715039020091
Dimensioner:  75 x 200 x h 180 mm
Vægt:   350 gram

EAN no:   5715039020084
Dimensioner:  75 x 100 x h 180 mm
Vægt:   170 gram

EAN no:   5715039020046
Dimensioner:  90 x 105 x h 170 mm
Vægt:   550 gram

Holder til pumpeflaske - 
600 ml.  
Produceret i aluminium. 
 
2 sæt skruer & bolte til 
montering på stander 
medfølger.

Holder til 2 stk. pumpefla-
ske - 600 ml.  
Produceret i aluminium. 
 
2 sæt skruer & bolte til 
montering på stander 
medfølger.

Produktinformation

Holderen, der er produceret i rustfri stål, er udformet til 
600 ml. pumpeflaske, men kan sagtens passe andre 
flasker også. 
Toppen er to-delt med mulighed for fastgørelse af lås 
for at undgå tyveri eller fjernelse af spritflasken.

2 sæt skruer & plugs til vægmontering medfølger.  
Kan desuden monteres på stander hvis dette ønskes.
 
Ved bestilling af større antal er det desuden muligt, at 
tilkøbe enten indgraveret eller udskåret egen tekst på 
fronten af holderen. 

Sælges exclusive lås
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Andet tilbehør
Varenr. 501034RF

Varenr. 501055

Varenr. 501034

Varenr. 501035

Varenr. 501080B

EAN no:   5715039020268
Dimensioner:  210 x 100 x h 240 mm
Vægt:   165 gram

EAN no:   5715039034616
Dimensioner:  135 x 150 x h 45 mm
Vægt:   250 gram

EAN no:   5715039036047
Dimensioner:  210 x 70 x h 180 mm
Vægt:   800 gram

EAN no:   5715039020077
Dimensioner:  210 x 92 x h 175 mm
Vægt:   162 gram

EAN no:   5715039020060
Dimensioner:  135 x 150 x h 45 mm
Vægt:   250 gram

Spildbakke produceret i 
pulverlakeret stål. 
Ideel at montere under 
dispenser for at undgå 
sæbe- & spritrester på 
gulvet.
 
2 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering.

Rustfri
Albuedispenser til flasker.
 
2 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering.

Dispenser til engangs-
handsker. Produceret i 
pulverlakeret stål.  
Passer plastik engangs-
handsker som dem på 
tanken.  
 
2 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering.

Spildbakke produceret i 
rustfri stål. 
Ideel at montere under 
dispenser for at undgå 
sæbe- & spritrester på 
gulvet.
 
2 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering.

Rustfri
Albuedispenser til poser.
 
2 sæt skruer & plugs 
medfølger til montering.



Man skal starte et sted!

Der er et gammelt ordsprog der hedder  
»Rom blev ikke bygget på en dag«  

- Det er heller ikke tilfældet i Tina Trolleys historie.  
For mange år siden, helt nøjagtig tilbage i 1994, 

startede Søren op.  
 

Porten, her bag ved de mange vogne, blev  
skubbet til side, når der skulle modtages og  
leveres varer. Stålet blev båret ind og ud af  

døren, når der kom nye leverancer.  
Regnskaberne, dem blev der holdt styr på  
hjemme ved køkkenbordet om aftenen.  

 
Lige siden er firmaet kun vokset. Indtil idag er det 

blevet til 3 lokationer, alle sammen i Storvorde.  
Den nuværende er endda blevet udvidet med 

en lagerhal mere.  
 

Det er spændende at se hvad fremtiden bringer.  
En ting er sikkert! - Vi glæder os! 

Her er afbilledet en af de første større  
leverancer, for mange år siden - Det er 

blevet til mange siden da. 
 

En trofast samarbejdspartner der har fulgt 
os i alle årene er Danske Fragtmænd. De 
har kørt mange tusinde kilometer for at 

levere Tina Trolleys vogne til hele landet.  

Idag går det faktisk så stærkt, at vi  
jævnligt sender hele lastbiler afsted 

med vogne, der bliver læsset til direkte 
levering.



Vi laver også private label

Skal vi også lave 
din private label, 
så kontakt os for 

at høre nærmere.



Ordremodtagelse 

Ordre kan afgives til vore salgskonsulenter, 
sendes pr. e-mail eller indtelefoneres til os 
mellem kl. 8.00-16.00 mandag-torsdag samt 
kl. 8.00-13.00 fredag. 

Levering

Alle ordrer på varer i dette katalog afsendes 
normalt inden for 2 arbejdsdage efter mod-
tagelsen. Der tages forbehold for restordre, 
udgåede varer samt længere leveringstider 
på enkelte varer. 

Ved forsendelser under kr. 300,- pålægges 
et ekspeditionsgebyr på kr. 55,- ekskl. moms, 
hvortil der kommer forsendelsesomkostninger.
Ved køb over kr. 3.000,- leveres varerne fragt-
frit i Danmark.  

Betaling

Vores betalingsbetingelser er løbende 
måned 15 dage, med mindre andet er aftalt. 
Ved for sen betaling beregnes morarente, 
pr. påbegyndt måned. Varen tilhører Tina 
Trolleys indtil denne er betalt. 

Priser

Alle priser i prislisten er vejl. ekskl. moms. 

Emballageafgift vil fremgå som separat 
beregning på fakturaen. 

Reklamationer & Returvarer

Eventuel reklamation skal foretages ved 
modtagelse af varerne. Dette gælder også 
eventuelle transportskader. Disse skal noteres 
på fragtbrevet ved modtagelse. Varer mod-
tages kun retur ved forudgående aftale. 

Ordre og rekvisitioner sendes til:

Tina Trolleys

Industrivej 5

DK • 9280 Storvorde

E-mail • tina@tina-trolleys.dk

Telefon • +45 98 31 97 11

Fax • +45 98 31 97 12



 

Industrivej 5, 
9280 - Storvorde DK
www.tina-trolleys.dk

+45 98 31 97 11
tina@tina-trolleys.dk
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