
Anvendelsesområde
En alsidig vogn, der kombinerer stort 
opbevaringsrum med sammenklappelig 
affaldsposeholder.
   Designet til alle forfugtede rengørings-
systemer.

Produktbeskrivelse
 Alle fordele ved en C-vogn, men med 

plads til mere opbevaring takket være 
den eksterne affaldsposeholder

 To sektioner til opbevaring af mopper, 
klude og materialer eller ekstra plads til 
sortering

 Indvendige skinner til nem indsætning 
af, bokse og bakker - nemt justerbar, så 
det passer til forskellige behov

 Opdel vognen i forskellige sektioner - 
fra rent til snavset

 Den anden sektion kan også opdeles 
med en lodret sækkeholder, eller hvis 
nødvendigt mere sortering og opbeva-
ring af beskidte mopper og klude

 Lodret mopstøtte (passer op til 5 
værktøjer / stativ) 

Kundefordele
Origo 2 er designet til at møde fremtiden 
– med nye, innovative funktioner og digital 
integration.

Sikker – innovativ design øger sikkerheden
 Vognen kan aflåses, for at beskytte din 

virksomhed eller dine kundes ejendom

Smart - digitale løsninger til en opkoblet 
virksomhed

 Verdens første vogn med indbygget 
plads til en tablet

Fleksibel – fordi alle medarbejdere og 
jobs er unikke

 Bakker, spande og bokse passer perfekt til 
skinnerne og kan placeres hvor som helst

Grøn - vi tager ansvar for miljøet
 Bakker, spande, og bokse er fremstillet 

af 50% genanvendt plast og alle dele er 
egnet til at blive genanvendt

Klar fra start
Vognen er udstyret med et kørehåndtag 
med to forskellige håndstillinger, lodret 
moppholder til op til fem stativer og 125 
mm hjul, en med bremse.
• Bakke - 3 st
• Spand med låg - 2 st
• Moppe boks med låg - 2 st
• Opbevaringsboks - 1 st
• Affaldsposeholder X - 1 st
• Metal klemmer - 2 par (4 st)
• Holder til fejebakke og skaft - 1 st
• Krog - 2 st
• Klips til farvekodning

Tilpasning!
Låg, vægge og ekstra udstyr kan
tilføjes - dette bestilles separat.
Montering af låg og døre kræver ikke noget 
værktøj.

Art.nr Navn Størrelse (cm) Stk/krt

162773 Origo 2 CX - Ready-to-Go 60 x 118 x 112 cm 1

Origo 2 modell CX
En alsidig vogn, der kombinerer stort opbevaring og  
affaldshåndterings behov
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