
UUSI Multisteel Plus 
Parhaasta parempi  



 Uusi MultiSteel Plus 

Käyttöalue:  

Soveltuu kaikkiin käyttöympäristöihin, myös 

korkean hygienian kohteisiin. 

Tyylikäs: Tummanharmaa 

 Kestävä: Kaksoispinnoite suojaa teräsrunkoa  

Sisältää paljon säilytystilaa ja vakiovarusteita 

 Helppo pitää puhtaana 

Säädettävä työntökahva ja jätesäkkikehä 

Vaunun sisältö joustavasti muunneltavissa 

 

 

 

  

Toiminnallinen       Entistä tilavampi   Edustava         
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Uusi MultiSteel Plus toiminnalliset ratkaisut 

helpottavat vaunun käyttöä 

Vaunun täyttäminen tehokasta ja helppoa. 

Moppilaatikoilla ulosvedettävä mekanismi – toimii kannen 

kanssa. 

Puhdistusainepulloille oma hylly 

Suuret tarvikekorit täyttötarvikkeille 

Pyykkipussit likaisille tekstiileille 

Säädettävät ja ergonomiset työntökahva ja jätesäkkikehä 

Poljin kynnysten ylittämiseen  



 Uusi MultiSteel Plus 
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MultiSteel Plus vaunussa laatikoille ja 

sangoille on useita käyttömahdollisuuksia 

 

Tilaa on tarvittaessa  kahdeksalle (8) sangolle 

Tilaa on tarvittaessa kuudelle (6) laatikolle 

Tilaa on juuri niin paljon kuin tarvitaan 

Toiminnallinen       Entistä tilavampi   Edustava         
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Vaunun vakiovarustelu (kuvan mukainen) 
Pyörät 4 kpl / 125 mm (1 jarrupyörä) 

 Säädettävä jätesäkkikehä kahdelle tai yhdelle   

      säkille: 120 l tai 2x70 l säkki 

 Säädettävä työntökahva 

 Kiskot kahdelle moppilaatikolle 

 2x pyykkipussi 

 2x iso tarvikehylly 

 2x iso tarvikekori 

 2x 6L sanko 

 2x 15L moppilaatikko (toinen kannella) 

 4x välinepidin 

 3x moppituki 

 Poljinrauta 

Toiminnallinen       Entistä tilavampi   Edustava         



 Saatavuus 

  

Tuotenumerot 

158074   MultiSteel Plus siivousvaunu     

 

 

Pakkaus:  1kpl / ltk 

Koko: Pituus 112cm, leveys 60cm x korkeus 106cm 

 

MultiSteel Plus korvaa MultiSteel Premium 133160 siivousvaunun.  

 

MultiSteel siivousvaunu tulee saataville viikolla 23       

 

 

 



Koko 6 l, 20-40 kpl pyyhkeitä taittelutavasta  riippuen 

6 litran sankoon saatavana kansi  

Pyöristetty reuna helpottaa kaatamista 

Tasainen sisäosa parantaa puhdistamista 

Kohotettu pohja pitää sangon paikallaan  

Kiinnijuuttumista estävät  rakenteet 

Sangon sisällä mitta-asteikko 

Värikoodaus 

 

 

   

 

 

 Sangot - kuljettamiseen ja säilyttämiseen 

Tuotenumerot (ltk): 120942 6L sanko, 125948 Kansi 6 L sanko  



 Laatikot - kuljetukseen ja säilytykseen   
 Pohjassa korotetut  „jalat“  

    Hygienia – pohjan kuivuminen 

 Värikoodaus – vaihdettavissa 

 Laatikko voidaan vetää osittain ulos  

 Voidaan pinota sisäkkäin tai  päällekkäin 

 Saatavana kansi 

 Tilavuus 15 l =  

 8-20 moppia tai  

 40-80 pyyhettä 

Tuotenumerot (ltk): 120774 15L laatikko, 120780 Kansi 15 L laatikko  



 Tarvikekotelot - lisätilaa siivousvaunuun   
EVA  tarvikekotelo medium 

• Lisätilaa siivousvaunuun 

• Pullot, kostutuspullo, pienet harjat, pieniä tarvikkeita jne. 

• Tuotenumero: 137994 (kpl) 
 

EVA tarvikekotelo pieni 

• Lisätilaa siivousvaunuun 

• Pullot, roskapussit, harjat ja pieniä tarvikkeita jne. 

• Tuotenumero: 137995 (kpl) 
 

EVA pyykkisäkki (2kpl sis. vaunuun) 

• Likaisten siivoustekstiilien kuljettamiseen ja lajitteluun 

• Täydennystarvikkeiden kuljettamiseen ja jakeluun. 

• Jätteiden lajitteluun 

• Tuotenumero: 137991 (kpl) 
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MultiSteel Plus 
Paras siivousvaunu 

parhaalle siivousjärjestelmälle 


