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Black is the new green.

Følg os på

Bæredygtig tr lley-serie

N rdic Recycle Tr lley

Fleksible, lukkede og let manøvrerbare rengøringsvogne
med op til 3 rum. Ideel til rengøring af større områder
som skoler, lufthavne, indkøbscentre mv.

Farvekodede
håndtag

Trolley-serien er den mest fleksible løsning i
sammenætningen af din personlige rengøringsvogn.

Ergonomisk og
justerbart
kørehåndtag

Låger kan nemt låses, både til rum på siderne og til
skraldespand/vaskenet.
Skridsikre og justerbare ergonomiske håndtag med en
belægning, der ikke føles kold ved berøring, og som gør
det nemt at styre vognen - selv med våde hænder.

MEDIUM

SMALL
608
stk.

LARGE
1.380
stk.

940
stk.

Lås på skuffer og
kemiskab
Sæt dit eget præg
på vognen - påsæt
redskabsholdere
efter dit behov

SMALL

MEDIUM

LARGE

1010001356

1010001357

1010001358

125 mm

125 mm

125 mm

Sort

Sort

Sort

To-delt affaldsbeholder

0

1

1

Skabe

4

2

4

Inventarspande, 6 l

2

4

4

Moppeskuffer, 40 cm

0

2

4

Låsbare låger

2

2

2

Integreret vaskenet

1

1

1

B73 x L77 x H103 cm

B73 x L103 x H103 cm

B73 x L108 x H103 cm

16,2 kg

24,5 kg

35,5 kg

Art. nr.
Hjulstørrelse
Farve

Fremstillet af 75%
genbrugsplast

Mulighed for eget
logo og design

125 mm high speed
gummihjul

Dimensioner
Vægt

Ny bæredygtig trolley-serie produceret af 75% genbrugsplast. Nordic Recycle-serien forener bæredygtighed,
design og funktionalitet på unik vis. Resultatet er miljøbevidst, stilrent og brugervenligt.

Beregningerne af anvendte plastikflasker pr. vogn er baseret på miljøstyrelsens gennemsnitsvolumen på
70 cl, som vejer 25 g pr. flaske.

Alle anvendte materialer er 100% genanvendelige, som fremmer den cirkulære økonomi.

Vognene er lavet af al slags genbrugsplast og ikke kun plastikflasker. Beregningerne er udelukkende brugt
til at illustrere, hvor meget det svarer til i plastikflasker.

Personliggør vognen: mulighed for at sammensætte rengøringsvognen samt få eget logo på siderne.

Serien er tilpasset det nordiske marked ift. ergonomi, derfor leveres alle vogne med justerbart kørehåndtag.

