
Popis produktu:

Profi čistiaci vozík safetyTROLLEY BASIC je obratný a stabilný. SafetyTROL-
LEY BASIC má modulárnu štruktúru a umožňuje metódu 2 vedier (2-stupňová
metóda stierania), ako aj implementáciu i.h.s. System (1-stupňový spôsob
stierania) SafetyTROLLEY BASIC sa používa v malých a stredných objektoch
na čistenie pôdy a povrchov, ako aj na likvidáciu odpadu. Základné vybavenie
čistiaceho vozíka zahŕňa odpadové vrecia na triedenie odpadu 90 l a 30 l, ako aj
držiak pre 4x1 litrové flaše. Z tohoto vyplýva, že si vozík safetyTROLLEY BASIC
môžete ešte rozšíriť. Pre 2-stupňový spôsob stierania s modulom E1 ( 2 x 15 l
vedro + závesný háčik) a voliteľný lis pre profiMOP alebo wetMOP. Pre 1-stup-
ňový spôsob stierania s max. 2 plastovými nádobami modul S2 (pre 1 safety-
BOX alebo 3 safetyBOXy SMALL). Ak použijete celkovú kapacitu safetyTROL-
LEY BASIC, môžete napr. v i.h.s. Systém prepravujú sa v 2 safetyBOX 40 pred-
bežne nasýtených safetyMOP a 2 safetyBOX SMALL 36 pre-nasýtených safety-
WIPES.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4431101000

Použitie | Oblasť použitia:

Profi čistiaci vozík safetyTROLLEY BASIC je obratný a stabilný. Individuálne
rozšírenie umožňuje metódu 2-vedier (2-stupňový spôsob stierania), ako aj po-
užitie i.h.s. sytému. (1-stupňový spôsob stierania). safetyTROLLEY BASIC sa
používa na čistenie podláh a povrchov, ako aj na likvidáciu odpadu v malých a
stredných podnikoch (kancelária, materská škola, penzión, reštaurácia).

Veľkosť:

V x Š x H: 128 x 55 x 85 cm

Skladovanie:

Skladujte v suchu!
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Odporúčanie produktu:

Môže sa rozšíriť o nasledovné produkty: modul E1 (Art.-č. 4431101300), profi-
MOP lis (Art.-č. 4431000500), safetyBOX SMALL (Art.-č. 4431201400,
4431201500, 4431201600, 4431201700), modul S2 (Art.-č. 4431101200), safe-
tyBOX & klik kryt (Art.-č. 4431201300 + 4431203200). Tiež k obdržaniu v sete:
safetyTROLLEY ALLROUND E1 (Art.-č. 4431101600) - pre metódu 2 vedier (2-
stupňový spôsob stierania) safetyTROLLEY ALLROUND S2 (Art.-č.
4431101700) - pre i.h.s. System (1-stupňový spôsob stierania)

Europaleta:

6 kusov
Predajná jednotka:

kus
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