
Produktbeskrivelse
MultiSteel Plus overfladebehandles til at 

håndtere hårde forhold både under brug og 
under rengøring. Den har en fast konst-
ruktion, er let at montere - ingen skruer er 
påkrævet. 

Multisteel Plus er fuldt udstyret fra star-
ten: to store trådkurve giver store mulighe-
der for papir, kemiflaskor osv Mops og klude 
får masser af plads i de medfølgende Origo 
mopbokse og spande. Også vaskesække er 
inkluderet. 

MultiSteel Plus har gode lagringsfunktio-
ner, samt med godemulighederfor at tilføje 
ekstra udstyr, når det er nødvendigt.

Anvendelse
MultiSteel Premium er en gennemført 

rengøringsvogn, der er fremragende til de 
fleste opgaver. Perfekt til større genstande, 
takket være den gode opbygning, så der kan 
tages store mængder af klude, mopper og 
engangsartikler. 

Vognen har et åbent design, spande, 
kasser og plader fjernes let - det gør vognen 
nem at rengøre - hvilket er meget godt for 
områder, der er underlagt strenge krav til 
hygiejne.

Kundefordele:
Design:

 Elegant og holdbar maling - Let at holde rent
 Spænder, kasser og bakker - Stilfuldt 

design
Opbevaring og drift:

 Bakken på toppen giver store valgmuligheder 
- fra to til fire spande / to spande og en kasse 

 Smart hængende mopbokse - er tilbage, 
når mopperna taget ud 

 Rigelig plads til engangsartikler eller ekstra 
mopbokse (op til 5 bokse) 

 Skaft og moppeholder - holder redskaber 
på plads.

 Øverste trådkurv har ekstra rum til kemi, 
flasker og andet. 

 Affaldsposeholder og kørehåndtag er 
justerbar og er let at folde ned, så vognen 
kan pakkes væk, selv når der er begrænset 
plads

Vælg det rigtige udstyr til opgaven: 
 MultiSteel Plus er skræddersyet til vores 

brede udvalg af professionelt rengørings-
udstyr. 

 Vores smarte farvekodesystem gør det 
nemt at organisere udstyret og systemati-
sere arbejdsprocesserne

Udstyr
• Justerbare håndtag
• Affaldsposeholder til to store poser 
• Fodpedal
• Hjul 125 mm, den ene med bremse 
• Trådkurve (2) til opbevaring - lille ekstra  
   hylde i den øverste kurv 
• Spande- farvekodet blå og rød (2) 
• Mopboks med låg blå (1) 
• Mopboks uden låg, blå (1) 
• Skafteholder (4) 
• Mopstøtte (3) 
• Vaskeposer (2)

MultiSteel Plus
Funktion. Opbevaring. Design.
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Art.nr Navn Størrelse (cm) Antal/kart EAN code

158074 MultiSteel Plus 112x60x106 1 4023103203921

Spand
120942/120943

Låg til spand
125948/125949

Mopboks
120774/120806

Låg til mopboks
120780/120822

Sil
120779/120821

Vaskepose: 137991
Flaskeholder: 137994


