Städvagnar

Städvagnar

Städvagnar

Activa Harmoni 3.1

Utrustning som ingår i
Activa Harmoni 3.1

Activa Harmoni 3.2

Utrustning som ingår i
Activa Harmoni 3.2

Svabbpress Ergo (29030)

Tvättpåse Stor Röd (29232)
Inkl hållare (29315)

Hink 15 L (25047)

Tvättpåse liten Röd (29237)
Inkl hållare (29315)

Presshållare konsol (29208)
2 x Metodhink 23 L grå
(25059)
inkl grepp (25055)

Hinkhylla konsol (29200)

2 x Lock transparent till
metodhink (25058)

Tvättpåse Stor Röd
(29232)
Inkl hållare (29315)

Hinkbygel 23 L Std (29211)
Flaskhållare Duo (29204)
Flaskhållare Duo (29204)
Säckhållare 125 L (29245)
Säckhållare 125 L (29245)

Påshållare Flexi (29059)

Påshållare Flexi (29059)
Hink Blå 6 L (25091)
Hink Röd 6 L (25092)
Hink Blå 6 L (25091)
Hink Röd 6 L (25092)
2 x Lock till 6 L hink (25095)
2 x Lock till 6 L hink (25095)
2 x Trådkorg Stor konsol (29201)
(LxBxH 39x24x16 cm)
3 x Trådkorg Stor konsol (29201)
(LxBxH 39x24x16 cm)
Trådkorg Hög (29207)
(LxBxH 23x12x29 cm)

Trådkorg XL med krok (29222)
(LxBxH 37x29x36 cm)

En riktig höjdare!
Activa Harmoni 3.1 är en ny vagn med extra hög och förstärkt modulram, vilket
ger plats för flera våningar med smarta tillbehör. Eftersom du bygger på höjden
blir vagnen fortfarande smidig och tar ingen onödig plats i förvaringsutrymmet.
Activa Harmoni 3.1 har 2 st 6-litershinkar med flipplock, vilket gör att det blir
enklare att komma åt de förimpregnerade dukarna eller vad du nu väljer att
förvara i hinkarna.
Hjulen har ny design och håller en hög kvalitet. De är lätta att rengöra, har extra
bred bromspedal med dubbel bromsfunktion och rullar lätt och tyst.

2 x Toolflex Planfäste (29042)

Trådkorg Hög (29207)
(LxBxH 23x12x29 cm)

Bygg vidare på höjden!
En städvagn med samma möjligheter till många funktioner som hos Activa
Harmoni 3.1, här utrustad med allt du behöver för att städa med städklara
moppar och dukar.

Trådkorg XL med krok (29222)
(LxBxH 37x29x36 cm)

2 x Toolflex Planfäste (29042)

Stativhållare (29323)

Fot- och moppstöd (29580)

Rejäla hinkar och korgar, som har plats för extra mycket utrustning, gör att du
slipper avbryta städningen för att fylla på nytt material. Detta minskar dina
ställtider drastiskt.

Stativhållare (29323)

Fot- och moppstöd (29580)
Mopphängare D-spjut (29218)
Softgrip (29320)
Softgrip (29320)



Artikelnummer:

29471

Användningsområde:

Medelstora städobjekt som större kontor, butiker.

Mått:

(LxBxH) 1210x620x1300 mm

Vikt:

27,4 kg

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Artikelnummer:

29472

Användningsområde:

Medelstora städobjekt som större kontor, butiker.

Mått:

(LxBxH) 1210x620x1300 mm

Vikt:

26,5

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.



Städvagnar

Städvagnar

Activa Methodvagn

Utrustning som ingår i
Activa Methodvagn

Activa Methodvagn Mini

Hink Blå 6 L (25091)
Hink Röd 6 L (25092)
inkl hållare (29314)

Utrustning som ingår i
Activa Methodvagn Mini
Hink 6 L Blå (25091)

Lock till 6 L hink (25095)
Lock till 6 L hink (25095)

Moppbox liten 30 cm (29844)
inkl lock (29845)

Tvättpåse liten Röd (29237)

Moppbox stor 40-60 cm
(29846)
inkl lock (29847)

Combihållare Duo (29314)
med hängare för en säck
+ hink

Moppboxhållare 30-60 cm
(29838)
Moppboxhållare 30 cm
(29834)

Moppbox stor 40-60 cm
(29846)
inkl lock (29847)

2 x Tvättpåse stor Röd
(29232)

Moppboxhållare 30-60 cm
(29838)

Säckhållare 70 liter (29352)
Tvättpåsehållare dubbel
med toolflex (29316)
Trådkorg stor U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Säckhållare 125 L (29245)
Fäste ovalrör (29731)

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Påshållare Flexi (29059)

Vagnen för dig som städar smart
Activa Methodvagn är städvagnen för dig som förpreparerar allt städmaterial i tvättmaskinen. Perfekt för större städobjekt som skolor, sjukhus,
stormarknader etc. På vagnen finns två färgkodade hinkar med flipplock, två
mopplådor med lock samt två stora tvättpåsar.

Trådkorg hög (29207)
(LxBxH 23x12x29 cm)

Trådkorg stor U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Avskiljare stor (29393)

Activa Methodvagn är också utrustad med säckhållare för 125-literssäck,
steglöst reglerbar i höjdled. Hjulen har ny design och håller en hög kvalitet.
De är lätta att rengöra, har extra bred bromspedal med dubbel bromsfunktion och rullar lätt och tyst. Handtaget är steglöst reglerbart i höjdled och
naturligtvis utrustat med softgrip för ett mjukt och skönt grepp. Vagnen är
enkel att montera ihop utan verktyg.

Vagnen för det mindre städobjektet
Den här vagnen väljer du till det mindre städobjektet där det räcker med
endast en moppstorlek. Vagnen är utrustad med en hink med flipplock för
preparerade dukar, moppbox med lock för preparerade moppar samt en liten
tvättpåse. Activa Methodvagn Mini har en säckhållare för 70-literssäckar. Styret
är steglöst reglerbart i höjdled. 100-millimeters kullagrade hjul varav ett med
broms. Vagnen är enkel att montera ihop utan verktyg.

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Toolflex Planfäste (29042)

Softgrip (29320)

Tillbehörspaket (artnr 29104) till
Activa Methodvagn Mini
Combihållare Duo (29314)
med hängare för en säck
+ hink
Fäste ovalrör (29731)

Tvättpåse liten Röd (29237)

När du behöver lite fler dukar och mer utrymme för smutsiga
moppar finns ett tillbehörspaket (artnr 29104) som ger dig den
möjligheten. Tillbehöret placeras framtill på vagnen och kan
enkelt tas loss och vändas in över vagnen så att vagnen tar lika
liten plats som i grundutförandet.

Hink 6 L Röd (25092)

Softgrip (29320)
Lock till 6 L hink (25095)



Artikelnummer:

29102

Användningsområde:

Medelstora städobjekt som större kontor, butiker.

Större städobjekt som skolor, sjukhus, stormarknader etc.

Mått och vikt 29102:

(LxBxH) 800 x 600 x 1135 mm, 15,4 kg

Mått:

(LxBxH) 1160 x 630 x 1135 mm

Vikt:

21 kg

Mått och vikt
29102 + 29104:

(LxBxH) 1000 x 600 x 1135 mm
15,4 kg + 1,5 kg

Artikelnummer:

29101

Användningsområde:

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Stativhållare (29323)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.



Städvagnar

Städvagnar

Piccolino Våtvagn

Utrustning som ingår i
Piccolino Våtvagn

Piccolino Städvagn

Utrustning som ingår i
Piccolino Städvagn
Hink 6 L Blå (25091)

Svabbpress Ergo
(29030)

Lock till 6 L hink (25095)
Hink 15 L (25047)
Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)

Hinkhylla (29223)
Fäste hinkhylla (29735)

Tvättpåse liten Röd (29237)
Inkl hållare (29315)

Tvättpåse liten Röd (29237)
Inkl hållare (29315)

Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)

Trådkorg stor U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Hink 6 L Blå (25091)

Säckhållare 70 L
(29352)
Ovalrör (29731)

Lock till 6 L hink (25095)

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Säckhållare 70 L (29352)
Ovalrör (29731)

Stativhållare (29323)

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Toolflex och krok ovalrör
(29734)

För dig med det minimala städutrymmet

Städmaterialet prepareras direkt
Stativhållare (29323)

Piccolino är våtvagnen för dig med det minimala städutrymmet. Med ett enkelt
handgrepp vänds styret och säckhållaren ett halvt varv. Vagnmåtten blir då endast
47x53 cm! Vagnen har 100-millimeters lagrade hjul, varav ett är bromsat. Piccolino Våtvagn är till för dig som preparerar ditt städmaterial direkt på städvagnen.
Vagnen är enkel att montera utan verktyg.

Toolflex och krok ovalrör
(29734)

Piccolino är vagnen för dig med det minimala städutrymmet. Med ett enkelt
handgrepp vänds styret och säckhållaren ett halvt varv. Vagnmåtten blir då endast 47x53 cm! Vagnen har 100-millimeters lagrade hjul, varav ett är bromsat.
Piccolino Städvagn är till för dig som preparerar ditt städmaterial i städutrymmet i förväg. Vagnen är enkel att montera utan verktyg.

Softgrip (29320)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Softgrip (29320)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Kan utrustas med stort hjulpaket
(29325). Hela underredet byts ut.

Kan utrustas med stort hjulpaket
(29325). Hela underredet byts ut.



Artikelnummer:

29441

Artikelnummer:

29440

Användningsområde:

Små till medelstora städområden där en liten städvagn är en
fördel.

Användningsområde:

Små till medelstora städområden där en liten städvagn är en
fördel.

Mått:

(LxBxH) 940 x 530 x 1300 mm. Ihopfälld: 470 x 530 x 1300 mm

Mått:

(LxBxH) 940 x 530 x 980 mm. Ihopfälld: 470 x 530 x 980 mm

Vikt:

19 kg

Vikt:

13,6 kg

Med ett enkelt handgrepp vänds styret
och säckhållaren ett halvt varv.
Vagnmåtten blir då endast 47x53 cm!



Städvagnar

Städvagnar

Activa Synergy

Activa Synergy Trapp

Utrustning som ingår i
Activa Synergy

Utrustning som ingår i
Activa Synergy Trapp
Säckhållare 70 L
(29352)

Svabbpress Ergo
(29030)

Tvättpåsehållare Duo
U-plåt (29317)
Hink 15 L (25047)
2 x Tvättpåse Stor Röd
(29232)

Presshållare konsol
(29208)

Trådkorg Stor konsol (29201)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Hinkhylla konsol (29200)

Tvättpåse Stor Röd
(29232)
Inkl hållare (29315)

Hinkbygel 23 L Std (29211)

Flaskhållare Duo (29204)

2 x Metodhink 23 L grå
(25-059)
Grepp till metodhink (25055)

Säckhållare 125 L (29245)

2 x Lock transparent till
metodhink (25058)

Påshållare Flexi (29059)

Stativhållare (29323)

Fot- och moppstöd
(29580)

Hink 6 L Blå (25091)
Hink 6 L Röd (25092)

Toolflex Planfäste (29042)

Vagnen som anpassar sig efter dig
Den flexibla städvagnen där de flesta tillbehör kan flyttas om i plats och höjd.
Detta är speciellt fördelaktigt när det gäller att få en anpassad arbetshöjd för
pressutrustningen. Hjulen har ny design och håller en hög kvalitet. De är lätta
att rengöra, har extra bred bromspedal med dubbel bromsfunktion och rullar
lätt och tyst.
Vagnen är i detta utförande anpassad för dig som preparerar mopparna direkt på
vagnen. Activa Synergy 3000 kan utrustas med ett stort antal tillbehör, kontakta
oss för tillbehörsblad.

Trådkorg Stor konsol (29201)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Anpassad för trappstädning

Trådkorg Hög (29207)
(LxBxH 23x12x29 cm)

Activa Synergy Trapp är anpassad för trappstädning där du har förpreparerade
moppar. De två 23-litershinkarna rymmer ca 50 moppar (beroende på storlek
och fabrikat). Behöver du få med fler moppar kan du komplettera med fler hinkar.
Activa Synergy Trapp är utrustad med punkteringsfria, stora bakhjul samt 2 st
125 mm kullagrade hjul varav ett är bromsat.

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36 cm)

Softgrip (29320)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Liksom Activa Synergy (29172) kan den här vagnen utrustas med många tillbehör.

2 x Toolflex Planfäste (29042)

Stativhållare (29323)
Fot- och moppstöd
(29580)

Softgrip (29320)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.
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Artikelnummer:

29172

Artikelnummer:

29176

Användningsområde:

Medelstora städobjekt som större kontor, butiker.

Användningsområde:

Fastighetsskötsel, större kontor, butiker.

Mått:

(LxBxH) 1180 x 600 x 1200 mm

Mått:

(LxBxH) 1070 x 640 x 1120 mm

Vikt:

24,8 kg

Vikt:

22 kg

11

11

Städvagnar

Städvagnar

Activa Synergy Fastighet

Kompakt vagn med stora möjligheter
Activa Synergy Fastighet bygger på samma grund som Activa Synergy, vilket ger
en kompakt vagn med stora möjligheter. Anpassad för våtmoppning av trappor
direkt från vagnen. De olika delarna kan flyttas om för att passa användaren och
städobjektet.

Utrustning som ingår i
Activa Synergy Fastighet

Activa Harmoni Compact

Svabbpress Ergo
(29030)

Svabbpress Ergo
(29030)

Hink 15 L (25047)

Hink 15 L (25047)

Presshållare konsol
(29208)

Presshållare konsol
(29208)

Hinkhylla konsol (29200)

Hinkhylla konsol (29200)

Tvättpåse Stor Röd (29232)
Inkl hållare (29315)

Tvättpåse liten Röd (29237)
Inkl hållare (29315)

Flaskhållare Duo (29204)

Säckhållare 125 L
(29245)
inkl fäste säckhållare (29246)

Trekrok med U-plåt
(29594)

Påshållare Flexi (29059)

Säckhållare 125 L
(29245)

Säckhylla uppfällbar (29247)

Hink 6 L Blå (25091)

Hink 6 L Blå (25091)

2 x Trådkorg Liten Std (29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)

Skafthållare kopp (29602)

Stativhållare (29323)

De bakre hjulen är 300 mm i diameter och punkteringsfria. En kraftig broms är
monterad vid ena bakhjulet, även ett av framhjulen har broms. Som tillbehör går
det att montera extra broms på det andra bakhjulet.

Broms PU Däck vänster låsbar
(29373)

Ett stort antal tillbehör gör Activa Synergy Fastighet till en av marknadens bästa
utomhusvagnar.

Fot- och moppstöd
(29580)
3 x Toolflex Planfäste (29042)

Lock till 6 L hink (25095)

Tar liten plats
trots sin storlek!
Activa Harmoni Compact visar styrka
när det är trånga förvaringsutrymmen
samtidigt som städområdet är stort. Med
uppfälld säckhylla och sopsäckshållare
minskar du vagnens längd från 121 cm
till 92 cm.
Hjulen har ny design och håller en hög
kvalitet. De är lätta att rengöra, har extra
bred bromspedal med dubbel bromsfunktion och rullar lätt och tyst.
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29175

Användningsområde:
Mått:
Vikt:

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Trådkorg Stor konsol (29201)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Trådkorg XL med krok (29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Mopphängare D-spjut (29218)
Fot- och moppstöd
(29580)
2 x Toolflex Planfäste (29042)

Softgrip (29320)

Softgrip (29320)

Artikelnummer:

Utrustning som ingår i
Activa Harmoni Compact

Artikelnummer:

29479

Fastighetsskötsel

Användningsområde:

Medelstora objekt med små förvaringsutrymmen.

(LxBxH) 1180 x 600 x 1270 mm

Mått:

(LxBxH) 1210 (920) x 620 x 1200 mm

26,6 kg

Vikt:

26 kg

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.
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Städvagnar

Städvagnar

Fastighetsvagn Robust Städklar

Utrustning som ingår i
Fastighetsvagn Robust Städklar

Fastighetsvagn Robust Våtvagn

Tvättpåse 70 L Blå (29238)

Utrustning som ingår i
Fastighetsvagn Robust Våtvagn

Svabbpress Ergo
(29030)

Säckhållare 125 L (29245)
Tvättpåse 70 L Blå (29238)

Trådbygel 2 x 70 L (29705)

Hink 6 L Blå (25091)

Säckhållare 125 L (29245)
Trådbygel 2 x 70 L
(29705)

Lock till 6 L hink (25095)

Hink 6 L Blå (25091)
2 x Metodhink 23 L Grå (25059)
Lock till 6 L hink (25095)
Trådkorg Robust (29220)

Metodhink 23 L Grå (25059)

Stativhållare (29323)

Broms PU Däck vänster låsbar
(29373)

Trådkorg Robust (29220)

Fot- och moppstöd
(29580)

Stativhållare (29323)

Toolflex Planfäste (29042)

En liten tuffing

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Broms PU Däck vänster låsbar
(29373)

Snö och slask är inget hinder

Fastighetsvagn Robust tål speciellt tuffa tag. Underredet är förstärkt och har ett
speciellt utomhuskrom som tål väder och vind. De punkteringsfria bakhjulen är
hela 40 cm höga, de främre länkhjulen är 150 mm, av mycket hög kvalitet. Vagnen har en kort hjulbas, vilket gör den lättmanövrerad på trånga ytor. Balansen
är anpassad för bakhjulskörning vid behov. Vagnens styre och främre båge är
behandlat med pulverlack på rostskyddande grundfärg vilket ger ett förstärkt
rostskydd.

Fastighetsvagn Robust tål speciellt tuffa tag. Underredet är förstärkt och har ett
speciellt utomhuskrom som tål väder och vind. De punkteringsfria bakhjulen är
hela 40 cm höga, de främre länkhjulen är 150 mm, av mycket hög kvalitet. Vagnen har en kort hjulbas, vilket gör den lättmanövrerad på trånga ytor. Balansen
är anpassad för bakhjulskörning vid behov. Vagnens styre och främre båge är
behandlat med pulverlack på rostskyddande grundfärg vilket ger ett förstärkt
rostskydd.

Vagnen är utrustad med tillbehör för dig som använder städklara moppar. Två
stora 23-liters hinkar ger dig gott om plats för moppar och en tvättpåse på 70
liter gör att du inte behöver ladda om så ofta. Trådkorg och mindre hink för
avtorkning ingår också. Som tillbehör kan en redskapshållare för tre skaft monteras på vänster sida längst fram (se bild till höger).

Vagnen är färdigutrustnad för dig som preparerar dina moppar på vagnen. Utrustad med en 23-liters hink där du kan ha blöta moppar och pressa ur dem
direkt i pressen. Smutsiga moppar lägger du i tvättpåsen. Som tillbehör kan
en redskapshållare för tre skaft monteras på vänster sida längst fram (se bild till
höger).
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Tillbehör Redskapshållare Robust, art nr 29241.

Artikelnummer:

29184

Artikelnummer:

29182

Användningsområde:

Fastighetsskötsel

Användningsområde:

Fastighetsskötsel

Mått:

(LxBxH) 940 x 550 x 1050 mm

Mått:

(LxBxH) 940 x 540 x 1220 mm

Vikt:

19,1 kg

Vikt:

22 kg

Fot- och moppstöd
(29580)

Toolflex Planfäste (29042)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Tillbehör Redskapshållare Robust, art nr 29241.
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Städvagnar

Städvagnar

Tripp

Utrustning som ingår i
Tripp

Trapp

Utrustning som ingår i
Trapp

Trådkorg stor
U-plåt (29357)
(LxBxH
39x24x16cm)

Städvagnen Tripp är en liten och kompakt vagn för små utrymmen. Vagnen
är utrustad med ett ställbart handtag
och softgrip för högsta komfort. Trots
det kompakta formatet får du plats
med en 125-liters sopsäck. Vagnen
är flexibel och går att utrusta med de
flesta av våra vagntillbehör. Tripp Junior
är perfekt för till exempel kontor, skolor
och daghem.

Trådkorg stor
U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16
cm)

Trådkorg XL
med krok
(29222)
(LxBxH
37x29x36cm)

Städvagnen Tripp är en liten och kompakt vagn för små utrymmen. Vagnen
är utrustad med extra stora bakhjul
för att underlätta vid arbete utomhus.
Trapp är också utrustad med ett ställbart handtag och softgrip för högsta
komfort. Trots det kompakta formatet
får du plats med en 125-liters sopsäck.
Vagnen är flexibel och går att utrusta
med de flesta av våra vagntillbehör.
Trapp är perfekt för till exempel kontor,
skolor och daghem.

Korgstag med
krokar (29248)

Softgrip (29319)

Stativhållare
(29323)
Toolflex Planfäste (29042)

Artikelnummer:

29461

Användningsområde:

Små städobjekt.

Mått och vikt:

(LxBxH) 600 x 430 x 1000 mm. 10 kg.

Hink 6 L Blå
(25091)

Tripp Method är den lilla städvagnen anpassad för metodstädning
med förpreparerade moppar
och dukar. Här får du plats med
en 125-liters sopsäck, trots det
kompakta formatet. Det reglerbara
handtaget ger dig ergonomiskt
riktig arbetshöjd. 100 mm hjul
med dubbla kullager ger mycket
hög komfort.
Tripp Method kan utrustas med
fler funktioner, kontakta oss för
information.

Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16
cm)
Tvättpåse liten Röd
(29237)
Inkl hållare (29315)

Metodhink 23 L
Grå (25059)

Hinkbygel 23 L
(29211)

Artikelnummer:

29462

Användningsområde:

Små städobjekt.

Mått och vikt:

(LxBxH) 700 x 550 x 1000 mm. 13,5 kg.

Trapp Fastighet
Trapp Fastighet är en mycket kompakt
vagn för fastighetsskötsel. I det här utförandet är den anpassad för förpreparerade moppar och den stora stvättpåsen
är till för de smutsiga mopparna. Trots
det kompakta formatet får du plats med
en 125-liters sopsäck. De stora hjulen
(300 mm + 150 mm) och den korta
hjulbasen gör vagnen mycket lätt att
manövrera även på ojämna underlag.

Moppbox Mellan
(29832)

Moppboxhållare
30-60 cm (29838)
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Användningsområde:

Små städobjekt.

Mått och vikt:

(LxBxH) 810 x 600 x 1000 mm. 13,7 kg.

Toolflex Rörfäste
(29041)

Utrustning som ingår i
Trapp Fastighet
Trådkorg stor
U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16
cm)
Korgstag med
krokar (29248)

Tvättpåse Stor
Röd (29232)

2 x Krok med
svep 22 mm
(29221)

Hinkbygel 23 L
Std (29211)

2 x Metodhink
23 L grå
(25059)

Stativhållare
(29323)

Stativhållare
(29323)

29463

Stativhållare
(29323)

2 x Lock transparent till
metodhink
(25058)

Långkrok med
toolflex (29216)

Artikelnummer:

Softgrip (29319)

För fler tillbehör, se vår separata
tillbehörslista.

Lock till 6 L hink
(25095)

Tripp Method

Korgstag med
krokar (29248)

Toolflex Planfäste (29042)

För fler tillbehör, se vår separata
tillbehörslista.

Utrustning som ingår i
Tripp Method

Trådkorg XL
med krok
(29222)
(LxBxH
37x29x36cm)

Artikelnummer:

29464

Användningsområde:

Små städobjekt.

Mått och vikt:

(LxBxH) 700 x 550 x 1100 mm. 15,6 kg.

Fot- och moppstöd
(29580)
Toolflex Planfäste (29042)
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Städvagnar

Städvagnar

Softline Städvagn

Utrustning som ingår i
Softline Städvagn

Speedo Exclusive 1

Utrustning Speedo Exclusive 1

Speedo Exclusive är en robust vagn som håller
hög klass både i kvalitet och design. Vagnen är
utrustad med 100 mm hjul med dubbla kullager och tvåvägsbroms. Kraftig konstruktion
som ger lång livslängd.

Hink 6 L Blå (25091)
Hink 6 L Röd (25092)

Säckhållare 125 L
(29245)

Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)

Artikelnummer:

29032

Användningsområde:

Våtstädning, golvvård.

Mått och vikt:

(LxBxH) 710x430x960 mm, 11,5 kg

Svabbpress Ergo (29030)

Hink 15 L (25047)

Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)

Trådkorg stor U-plåt (29357)
(LxBxH 39x24x16 cm)

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)
Inkl hållare (29227)

Hylla för minisvabbhink
(29340)

Toolflex Planfäste (29042)

Toolflex U-plåt (29591)

Basic Minisvabbhink Röd
(16004)

Smidig vagn som täcker basbehovet
Softline Städvagn är en nätt och smidig vagn som uppfyller baskraven för en städvagn.
Vagnen har två trådkorgar upptill där det finns plats för 2 st 6-litershinkar och även
plats för kem och diverse städmaterial. Nedtill är vagnen utrustad med en extra stor
trådkorg för förbrukningsmaterial. Softline Städvagn är förberedd för att städa med
minisvabbutrustning.

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

Utrustning Speedo Exclusive 3

Svabbpress Ergo (29030)

Speedo Exclusive 3
Speedo Exclusive är utrustad med både 70-liters
säckhållare och XL-korg samt avlastningshylla.
Dessutom finns en korg för exempelvis sopsäckarna och plats för skaft och stativ. Vagnen
är utrustad med 100 mm hjul med dubbla kullager och tvåvägsbroms. Kraftig konstruktion
som ger lång livslängd.
Artikelnummer:

29033

Användningsområde:

Våtstädning

Mått och vikt:

(LxBxH) 710x570x960 mm,
13,5 kg

Hink 15 L (25047)

Trådkorg hög (29207)

Trådkorg Liten Std
(29205)
(LxBxH 24x16x16 cm)
Säckhållare 70 liter för
styre (29610)
Stativhållare
(29323)

Toolflex Rörfäste (29041)

Svabbvagn Speedo

Trådkorg XL med krok
(29222)
(LxBxH 37x29x36cm)

Softline Städvagn har 100-millimeters kullagrade hjul, varav ett bromsat. Det finns
två toolflexhållare som standard för fastsättning av skaft.
Svabbvagn Speedo är en liten svabbvagn
som passar utmärkt till det lilla städobjektet.
Den har en svabbpress som pressar ända ner
i botten vilket gör den lämplig även för våtmoppning. Hinken rymmer 15 liter. Vagnen är
tillverkad i kromad metall med plastdetaljer.
Levereras komplett med hink och press.
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Artikelnummer:

29013
Våtstädning, golvvård
(LxBxH) 600 x 380 x 920 mm, 9 kg

Artikelnummer:

29422

Användningsområde:

Användningsområde:

Städvagn anpassad för minisvabbmetod.

Mått och vikt:

Mått:

(LxBxH) 1170 x 540 x 1080 mm

Vikt:

17,7 kg

Hylla (29646)

För fler tillbehör, se vår separata tillbehörslista.

19

Hotellvagnar

Städvagnar

Hotellvagn Rubbermaid 6189

Svabbvagn Euro
Svabbvagn Euro är en lätt och praktisk liten svabbvagn som
passar utmärkt för det lilla städobjektet. Svabbpressen pressar
ända ner i botten och handtagen i pressen gör den lätt att
lyfta. Hinken rymmer 15 liter. Levereras komplett med hink
och press.

Artikelnummer:

29016

Användningsområde:

Våtstädning, golvvård

Mått och vikt:

(LxBxH) 540 x 370 x 810 mm, 4,5 kg

Marknadens mest robusta hotellvagn. Här finns plats för
sopsäck samt en plastsäck för smutstvätt. Vagnen har 3
hyllor för handdukar, sänglinne och förbrukningsmaterial.
Underhyllan har en backhylla för glas. Kantskydd nedtill och
lättrullade hjul. Vagnen har fyra avbärarhjul som skyddar
väggar och dörrkarmar.

Softline Minisvabbvagn
Ett praktiskt hjälpmedel för att transportera minisvabbhinken. Perfekt för mindre ytor samt
små butiker. Utrustad med toolflexhållare i handtaget vilket gör det lätt att fästa skaftet.
Konstruktionen gör att du, genom att lyfta i handtaget, kan transportera vagn och hink med
vatten över t.ex. trösklar.
Artikelnummer:

29001

Användningsområde:

Mindre städobjekt där du använder minisvabb.

Mått och vikt:

(LxBxH) 350 x 250 x 850 mm,
2,6 kg

Att svabba golv med hjälp av svabb och svabbhink är en gammal beprövad städmetod. Man ska undvika att ”svänga” moppen för snabbt fram och tillbaka över golvet. Gör så här:
1. Börja mot golvlisterna och dra försiktigt längs väggen.
2. ”Slå” ut svabben i hörnen för att undvika att svabba resten av golvet med grus och smuts som ofta samlas i just
hörnen.
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29011

Användningsområde:

Hotell

Mått:

(LxBxH) 1524 x 559 x 1270 mm

Vikt:

38 kg

Hotellvagn Rubbermaid 6190
Marknadens mest robusta hotellvagn, utmärkt för mindre hotell. Vagnen har en plastsäck för smutstvätt samt 3 hyllor för
handdukar, sänglinne och förbrukningsmaterial. Kantskydd
nedtill och lättrullade hjul. Vagnen har fyra avbärarhjul som
skyddar väggar och dörrkarmar.

Hinkar som passar till Softline Minisvabbvagn är:
Basic Minisvabbhink 12 liter: 16004, 16005, 16006, 16007
samt MAX Minisvabbhink 14 liter: 16003. Se även sid 30.

Att svabba golv

Artikelnummer:

Artikelnummer:

29010

Användningsområde:

Hotell

Mått:

(LxBxH) 1245 x 559 x 1270 mm

Vikt:

36, 3 kg

Tänk på halk
när golven ä risken
Glöm inte va r våta.
rningssk
Se sid 56. ylten!

Köks-/restaurangvagn Rubbermaid 3424
Lättviktsvagn för kök och restaurang. Mycket lätt att rengöra. Kan kompletteras med avfallshink på kortsidorna
(tillbehör).

3. Svabba utifrån och in med långa, mjuka rörelser och ett
bestämt grepp så att smutsen följer med.

Artikelnummer:

29018

Användningsområde:

Kök, restaurang

4. Blöt svabben ofta och snurra den över hinken så att
smutsen lossnar.

Mått:

(LxBxH) 854 x 473 x 959 mm

Vikt:

11,8 kg
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Städvagnar

Städvagnar

Säckvagnar

Vileda Origo 500 H

MAX Sop- och källsorteringsvagn

Tillbehör till
MAX Sop- och källsorteringsvagn
Lock (29061)

En liten vagn som passar till de flesta uppgifter. Utmärk till den lilla
städskrubben och till objekt som inte kräver mycket utrustning.
När förutsättningarna förändras kan Origo 500H byggas om till
en större vagn t.ex. 500 HX. Det finns ett stort urval av tillbehör
att välja mellan och på så sätt kan du enkelt anpassa vagnarna
helt efter dina behov, oavsett vilken modell du väljer.

Hållare för sopsäck
2 x 70 liter (29062)

Ram av pulverlackad och förzinkat stål. Utrustad med: Justerbart
körhandtag, enkelram med 3 st skenor för tillbehör, sopsäckshållare, hinkar (1 st blå och 1 st röd), moppbox med lock (1 st blå), 2
st små brickor, stor bricka (botten), 2 st skafthållare, 2 st mopphållare, 2 st krokar, hjul 125 mm, 1 st med broms.

Artikelnummer:

29085

Användningsområde:

Små städobjekt

Mått:

(LxBxH) 500 x 600 x 1000 mm

Vikt:

16 kg

En flexibel och smidig vagn för sop- och källsortering. Basmodellen är utrustad
med 2 st hållare för 125-literssäckar, men hållare för 70-literssäckar finns som
tillbehör. Du väljer det som passar dig bäst! Vagnen har plastunderrede – lätt att
torka av och du slipper problemet med rost. Lock finns som tillbehör.
Artikelnummer:

29060

Användningsområde:

Kök, restaurang m.m.

Mått och vikt:

(LxBxH) 710 x 510 x 1050 mm, 9 kg

Säckvagn T-modell
Vileda Origo 500 HX
En lagom stor vagn som passar till de flesta uppgifter. Den
har bra förvaringsmöjligheter, både för moppar och förbrukningsmaterial. Passar även bra till den lilla städskrubben
- körhandtaget och sopsäckshållaren går att vika ner. När
förutsättningarna förändras kan Origo 500HX byggas om
till en större vagn eller förminskas till en 500 H. Det finns ett
stort urval av tillbehör att välja mellan och på så sätt kan
du enkelt anpassa vagnarna helt efter dina behov, oavsett
vilken modell du väljer.
Ram av pulverlackad och förzinkad stål. Utrustad med: Justerbart körhandtag, enkelram med 3 st skenor för tillbehör,
sopsäckshållare (hopfällbar) för två stora påsar, stora brickor
(topp + botten), hinkar (blå och röd), moppbox med lock
(blå), moppbox utan lock (blå), liten bricka, skafthållare,
mopphållare, krokar.
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Artikelnummer:

29086

Användningsområde:

Små/medelstora städobjekt

Mått:

(LxBxH) 1050 x 630 x 1030 mm

Vikt:

24 kg

Säckvagn T-modell är en enkel men ändå stabil säckhållare utan lock där
säcken spänns fast mellan de två T-hållarna. Bottenplattan har små hjul
så att den enkelt går att flytta. Kraftig pulverlack ger ett utmärkt ytskydd
som är lätt att torka av.
Artikelnummer 60 lit:

60 lit: 29019 125 lit: 29020

Användningsområde:

Kök

Mått och vikt 60 lit:

(LxBxH) 345 x 345 x 700 mm 3,65 kg

Mått ovh vikt 125 lit:

(LxBxH) 450 x 450 x 850 mm, 6 kg

Säckvagn Leo
Säckvagn Leo är en stabil säckvagn för 125-literssäckar som kan anpassas med
olika färger på locket för källsortering. Säckvagnen har en pedal för lyft av locket. Stora hjul i bakkant gör den lätt att flytta även med full säck. Bottenplattan
har kant så att den samlar upp eventuell vätska från trasiga säckar. Säckvagn
Leo är tillverkad av plast och aluminium som inte rostar. Finns med grönt, gult
eller blått lock.

Artikelnummer:

Blå 29023, Grön 29021, Gul 29022, Röd 29024

Användningsområde:

Kök, restaurang m.m.

Mått och vikt:

(LxBxH) 515 x 465 x 935 mm, 7 kg
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Activa Methodvagn
Den flexibla vagnen för Activa Städklara system

Städredskap

Vad är Activa Städklart?
Moppar och dukar tvättas och centrifugeras till lagom fuktighet
och impregnering i tvättmaskin.
De fuktiga mopparna placeras med kardborren uppåt i lådor med
lock och de fuktiga dukarna placeras i separata lådor på vagnen.
Moppar och dukar används i den dagliga städningen.
Använda moppar och dukar placeras i tvättsäckarna som finns på
vagnen.

Vilka är fördelarna?
Du får en exakt dosering av kemikalier, skonsamt för miljön.
Du slipper påfrestande arbetsmoment.
Du får kortare ställtider, arbetet blir enklare och effektivare.
Städkvaliteten blir högre.

