GEMAAKT
UIT 75%
GERECYCLED
PLASTIC

C-SHUTTLE
RANGE

MODELLEN
1. C-SHUTTLE 150
Ideaal voor het schoonmaken van ruimtes
met beperkte bewegingsvrijheid.
Zeer compact & wendbaar
Handige opbergkastjes
Voorzien van steelklemmen & haken
Verstevigd & stabiel handvat
Voorzien van 1 wasnet

2. C-SHUTTLE 250
Ideaal voor de dagelijkse schoonmaak
van middelgrote tot grote werkplekken.
Compact & wendbaar
Handig opbergkastje & 2 laden
Voorzien van steelklemmen & haken
Voorzien van stootwieltjes aan het handvat
Handige opbergruimtes voor 2 wasnetten
Extra ruimte voor afvalzak
Panelen met mooie print voor luxueuze uitstraling

3. C-SHUTTLE 350
Ideaal voor zorginstellingen en
voor het schoonmaken van grote werkplekken.
Flexibel & wendbaar
Handige opbergkastjes & 4 laden
Voorzien van steelklemmen & haken
Voorzien van stootwieltjes aan het handvat
Handige opbergruimtes voor 2 wasnetten
Extra ruimte voor afvalzak
Panelen met mooie print voor luxueuze uitstraling

SPECIFICATIES
Referentienr.

Afmetingen

Kastjes

Laden

Wasnet

Vuilzakhouder

> C-Shuttle 150

3032015

500 x 670 x 1015 mm

2

0

1

0

> C-Shuttle 250

3032020G

850 x 610 x 1040 mm

1

2

2

1

> C-Shuttle 350

3032025G

1220 x 610 x 1040 mm

2

4

2

1

Modellen worden standaard ongemonteerd geleverd vanwege logistieke en ecologische redenen.
Gemonteerde versies zijn op aanvraag verkrijgbaar.

C-VOORDELEN
Comfortabel in gebruik
Handig om alles op te bergen:
> Volledig afsluitbaar
> Handige opbergkastjes & laden
> Voldoende haken en steelhouders

Compact & Clean
> Rubberen wielen voorkomen vuilophoping en zijn
desinfecteerbaar (C-Shuttle 250 en 350)
> Waszakken en vuilzakken mooi compact
afgesloten

Creatief & Chique design
> Panelen met print voor unieke uitstraling
> Luxe zwarte uitvoering in 75% gerecycled
materiaal
> Geschikt voor gebruik in H.A.C.C.P. plannen

Charmant in beweging
> Flexibel, licht en wendbaar
> C-Shuttle 150 is voorzien van extra stabiel handvat
> Geen geluidshinder door fluisterwielen (C-Shuttle 250
en 350)
> Extra stootwieltjes aan handvat (C-Shuttle 250 en 350)

EXTRA OPTIES
Onderstaande opties zijn verkrijgbaar op aanvraag.

+ Panelen kunnen voorzien
worden van een eigen print

+ Ipad-houder

+ Wieltjes met rem

+ Extra groot wasnet

+ Extra steelhouders
met toolflex

+ Blauwe & rode waszak
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