
Wózek serwisowy:
Pojemniki o różnych kolorach, przeznaczone do płukania mopów, 
uchwyty na worek na pranie / na odpady

Przeznaczenie
Wózek jest przeznaczony do sprzątania powierzchni korytarzy, 
pokoi oraz łazienek w budynkach użyteczności publicznej, 
hotelach, pensjonatach, szpitalach oraz domach opieki.

Profesjonalnej jakości wózek do mycia podłóg składa się z dwóch 
solidnych płyt dolnych, wykonanych z tworzywa, przy czym tylna 
półka może być w razie potrzeby zdejmowana.
Stabilne metalowe kółka skrętne oraz duże podgumowane koła 
tylne spełniają wszystkie wymogi codziennego, intensywnego 
użytkowania.
Pokrywa na worek na pranie / odpady może być w sposób wygodny 
obsługiwana za pomocą ergonomicznie ukształtowanego 
uchwytu do prowadzenia wózka.
Mop lub miotła może zostać w sposób pewny umocowana do 
zintegrowanego uchwytu. Z ramą wózka jest  zintegrowana 
specjalny uchwyt na tabliczkę ostrzegawczą.
Standardowo wózki serwisowe dostarczane są wraz pojemnikami, 
boczną półką na mopy, pojemnym workiem na pranie / odpady 
(120 litrów) i dwuszczękową prasą do wyciskania mopów. 
Wózkowi może towarzyszyć akumulatorowa zamiatarka Medusa.

Boczna półka na mopy ze zintegrowanym 

uchwytem w celu pewnego przytrzymania

NOWOŚĆ!

Uchwyt na tabliczkę ostrzegawczą, tabliczka 

ostrzegawcza może zostać umocowana 

bezpośrednio na wózku do mycia podłóg

Worek o poj. 120 litrów wraz z pokrywą, 

przeznaczony na pranie / odpady

NOWOŚĆ!

Dzięki zamkowi błyskawicznemu pranie lub 

odpady można bez trudu wyjąć

Wymiary
Masa

128 x 50 x 96 cm
18,1 kg

*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru 
z magazynu %rmy Sprintus.

Cechy
-  Nowe rozwiązanie konstrukcyjne
-  Podgumowane metalowe kółka skrętne
-  Duże podgumowane koła jezdne
-  Ergonomicznie ukształtowany uchwyt do prowadzenia wózka
-  Prosta, oszczędzająca miejsce składowe, konstrukcja składana
-  Oznaczone różnymi kolorami pojemniki do płukania mopów  
 o pojemności 4 i 17 litrów
-  Półka z uchwytem na trzonek do przechowywania mopów,  
 miotły lub zamiatarki akumulatorowej Medusa
-  Przestronnie miejsce składowe
-  Worek na pranie / odpady, o poj. 120 litrów

Wyposażenie podstawowe
- 4 pojemniki o poj. 4 litry każde: czerwone, niebieskie,  
 zielone i żółte
-  2 pojemniki o poj. 17 litrów każde: czerwone i niebieskie
-  Prasa do wyciskania mopów
-  Boczna półka do odkładania mopów lub miotły
-  Worek na pranie / odpady zamykany na zamek błyskawiczny
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** Każdy kompletny zestaw startowy zawiera następujące artykuły:
 1 x wózek do mycia podłóg
 1 x odkurzacz do sprzątania na sucho T11 EVO
 1 x uchwyt pokrywy Magic Klick
 1 x trzonek teleskopowy
 10 x szt. mopów białych/niebieskich typu Premium

Urządzenia i oprzyrządowanie

Kompletny wózek do mycia podłóg

Wyposażenie opcjonalne:
Kompletny zestaw startowy o szerokości 40 cm**
Kompletny zestaw startowy o szerokości 50 cm**
Tabliczka ostrzegawcza (symbol) (10 szt.)

Nr kat.

301.106

AS1303.2
AS1303.3
302.015

SCP (€)* 

269,00

389,00
398,00

98,00


