Iris

Moderne design til alle miljøer

Affaldshåndtering

Produktinformation

Vileda Professional er førende påmarkedet
for udvikling og fremstillingaf effektive
rengøringssystemer. Og vi er trukket i
førertrøjen ved at lytte til dem, som gør rent
professionelt, for at forstå deres krav og behov og derefter udvikle kreative og effektive
løsninger, som opfylder behovene.
På samme måde har vi udviklet vores
affaldshåndtering , så vi nu kan tilbyde en
serie produkter, som langt overgår traditionelle løsninger.

Det innovative kombinationsmateriale
med plastens slidstyrke og metallets
flotte finish giver spande, som er
nemme at holde rene, som modstår
fingeraftryk, rust og småskader, og som
passer ind i selv det mest futuristisk
designede interiør.
Iris fås i en rund (50L) eller firkantet
(60L) model. Låg fås i forskellige former og
farver. Med stor åbning i låget eller med
fjederbelastet vippelåg (kun firkantet).
Passer til posestr. 50 L: 60x 85 cm
og 60 L: 76x103 cm

Anvendelsesområde

Vigtige funktioner:

IRIS er udviklet primært til brug indendøre
på steder med et stort eller meget
stort antal besøgende.

Navn

Metallic/
Sort

Iris Rund Sorteringsspand 50 L

Sort

Blå

Rød

Grøn

137668

137669

137670

137671

137667

Iris Rund Låg, tragt

Størrelse

Vægt

Antal

Antal

cm

gram

stk/pk

pk/krt

38Ø x 73

1450

1

4

38Ø x 15

550

1

4

39 x 39 x 73

1600

1

4

Iris Firkantet Låg - tragt

137674

39 x 39 x 15

645

1

4

Iris Firkantet Vippelåg (svinger til begge sider)

138492

39 x 39 x 23

1100

1

4

Iris Firkantet Sorteringsspand 60 L

137673

.

Slidstærk plast med metalfinish
Modstandsdygtig over for rust,
fingeraftryk og småskader
Nem at holde ren med afskylning
Integreret bærehåndtag – nem at løfte
og bære
Integreret holder til affaldspose - perfekt
pasform
Gummifødder – holder spanden på plads
og beskytter gulvet
Fås i to modeller – rund (50L) eller
firkantet (60L)
To forskellige firkantede låg – tragtformet
åbning og vippelåg i top (sort) lukker
automatisk
Rundt, farvekodet låg – 50L med tragtformet åbning (sort, blå, rød, grøn) og
glidelåg (sort) giver mulighed for delvis
åbning og lukning
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