Bislett rengjøringsvogn 3.0 (art.11052)

1
Produsent:

Røros Produkter AS, 7374 Røros

Materialer:

Bunnramme i HUP 30x15x1,5 galvanisert stål. Ergonomisk kjørebøyle i Ø22mm stål
rør. To små og stor rekvisitakurv på kjørebøyle, bøttekurv og 2 stk rekvisitakurverer
(12001) mellom kjørebøyle og opphengsbøyler. 2 stk sekkeholder for inndeling til inntil
4 plastsekker og opphengskroker for diverse rekvisita. 2stk redskapsholdere (1stk til
skaft 20-30mm, 1stk til skaft 25-35mm) samt moppestøtter på bunnramme for låsing av
moppebrett. Integrert kost- og feiebrettholder på bunnramme. Hele konstruksjonen er
pulverlakkert i mørk brun som standard, men andre farger kan leveres på bestilling mot
et pristillegg. Leveres med 4stk ø100 hjul med gummibane, hvorav 2stk med brems.

Renhold /vedlikehold:

Rengjøring med vanlig såpe og vann etter behov, men bruk ikke skuremiddel. Sterke
kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og
glans brukes ordinære poleringsmidler.

Garanti:

Garanti i henhold til Lov om kjøp.

Bruksområde:

Fortrinnsvis innendørs.

Tilleggsutstyr:

Beregnet for standard 100 liters plast- / nylonsekk til sekkeholder, ved inndeling til flere
fraksjoner brukes mindre sekker eks. 60-liters. Plastsekken vil da kunne hvile mot
rekvisitakurven. Bøttekurv har plass til 2 stk.4-liters bøtter art.nr 81505. Se egen liste
for tilleggsutstyr på side 2.

Montering:

Egen monteringsanvisning med følger, men monteres uten verktøy. Pakk ut, sett
sammen og den er klar til bruk.

Miljø:

Alle materialer i vognen er resirkulerbare og tilfredsstiller alle krav i henhold til
Svanemerket`s krav til metaller på innendørs og utendørs produkter. Produsent er i
tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS.
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Tilleggsutstyr:
Art.nr og beskrivelse:
81505 –

4L bøtter rektangulær, blå

12024 –

Nylonsekk m/ snaplås og hempe, grå

110612 –

bremser for Ø 100 hjul (2 stk. er inklusive i vogn)

120718 –

Plastbakke hvit (til å sette på bunnramme) 10/30/42cm

12046 /12047 – Nettbrettholder Flexi Pluss

Mål/vekt/volum:
Vekt: 18,4 kg

Volum: 175 dm3

H/B/L = 93,2/58/113,5 cm (største mål)
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