
Erikoisvaunu
MultiSteel 

Uusi erikoisvaunu MultiSteel on vaunu, joka sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa on 
korkeat hygieniavaatimukset.

Hygieeninen vaihtoehto.

Käyttökohteet:

Uusi MultiSteel on ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettu siivousvaunu, joka on suun-
niteltu selviämään kovista vaatimuksista niin 
toimintojen kuin hygieniankin suhteen. Se on 
helppo pitää puhtaana.

Uusi MultiSteel on mukautettu sopimaan uu-
den Origon varusteille - sangoille ja laatikoille. 

Edut asiakkaalle:

Laatua pienimpään yksityiskohtaan
Täydellisellä viimeistelyllä ja vahvoilla materi-
aaleilla edustaa vaunun jokainen yksityiskohta 
harkittua muotoilua ja laatua. MultiSteel  kes-
tää käyttöä jopa vaativissa olosuhteissa.

Jätesäkkikehä ja työntökahva on helposti  las-
kettavissa alas, minkä ansiosta vaunu soveltuu 
myös kohteisiin, joissa tilaa on niukasti.

Valitse oikeat varusteet tehtävään
MultiSteel-vaunu on suunniteltu laajalle väline-
valikoimallemme. Monipuolisen värikoodaus-
järjestelmämme avulla on helppo organisoida 
tarvikkeet ja systematisoida työprosessit. 

Tuotekuvaus:
Uusi MultiSteel on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kiinteä 
runko.

MultiSteel on varusteltu seuraavasti:
Säädettävä työntökahva
Jätesäkkikehä kahdelle suurelle säkille
Sanko 2 kpl (sis. värikoodaussarjan)
Moppilaatikko kannella 1 kpl (sis. väri-
koodaussarjan)
Moppilaatikko ilman kantta 1 kpl (sis. 
värikoodaussarjan)
Lankakori säilytykseen 2 kpl 
(sopii myös moppilaatikoille ja sangoille) 
Välinepidin 4 kpl
Välinetuki 2 kpl
Kiinteät koukut
Pyykkisäkki 2 kpl
Rengas 125 mm 4 kpl, joista 1 jarrulla
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Käännä 



120942 120774 120780

MultiSteel

Tuotenro Nimi Vakiovaruste Pakkaus Koko (p x l x k)

125981 Erikoisvaunu - MultiSteel - 1 x 1-p 100 x 61 x 109

120942 Sanko 6 l (sis. värikoodaussarjan)  2 10 x 1-p -

120774 Moppilaatikko 15 l (sis. värikoodaussarjan) 2 5 x 1-p -

120780 Moppilaatikon kansi 1 5 x 1-p -

     - Tarvikehylly 1

509406 Pyykkisäkki Velcro Sininen 1 1 x 1-p -

509407 Pyykkisäkki Velcro Punainen 1 1 x 1-p -

Lisää vaunuusi haluamasi varusteet.
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