
Användningsområde
Kompakt och smidig vagn med plats att 
lagra allt dagligt rengöringsmaterial. 

Designad för alla typer av förprepare-
rade rengöringssystem - passar små och 
medelstora objekt.

Produktbeskrivning
Origo 2 modell C har två sektioner för 
förvaring av moppar, dukar, material och 
sopsortering. 

 Den första sektionen används lämpli-
gen till rent material

 Den andra sektionen används till sopor 
och använda moppar och dukar

 Den andra sektionen kan även delas 
upp med en vertikal sopsäckshållare vid 
behov av mer material

 Invändiga skenor för enkel upphängning 
av hinkar, boxar och brickor - flyttas 
lätt för att anpassas till dina behov

 Vertikal mopphållare (passar upp till 
fem verktyg/stativ)

 Vagnen kan utrustas med låsbara dörrar 
och lock - kan då låsas helt. 

Kundfördelar
Origo 2 är designad för att möta framtiden 
- med nya innovativa funktioner och  
digital integration.

Säker - innovativ design ökar säkerheten 
både för människa och material:

 Vagnen är helt låsbar, det håller obe-
höriga borta - kem hamnar inte i fel 
händer och moppar, dukar och engångs-
material försvinner heller inte. 

Smart - digitala smarta lösningar för en 
uppkopplad verksamhet

 Världens första vagn med en inbyggd 
plats för surfplatta. 

Flexibel - eftersom varje objekt, 
utmaning och anställd är unik:

 Smarta integrerade fästen (sju skenor) - 
optimerar förvaringen i vagnen. Brickor, 
hinkar och boxar flyttas enkelt runt, 
för att klara olika utmaningar.

Grön - vi tar ansvar för miljön:
 Brickor, hinkar och boxar av 50 % åter-

vunnen plast och alla delar lämpar sig 
för återvinning efter användning.

Redo från start
Origo 2 C, Ready-to-Go kommer färdig- 
monterad med följande utrustning:
•  Körhandtag med två olika handpositioner
• Vertikal mopphållare upp till fem stativ
• En sektion för förvaring av material och 

en för sophantering
• 1 st top brickan ger plats för kem
• 2 st hinkar med lock
• 2 st moppboxar med lock
• 1 st bricka för förvaring
• Inbyggd sopsäckshållare med två par  

(4 st) metallklämmor
• Hållare med två krokar och två  

skafthållare 
• Färgkodningsklips
• Hjul 125 mm, varav ett med broms.

Anpassa vagnen
Lock, väggar och extra utrustning kan  
läggas till - detta beställs separat.
Montering av lock och dörrarna kräver inga 
verktyg. 

Art.nr Namn Storlek (cm) Antal/kart

162770 Origo 2 C - Ready-to-Go 60 x 83 x 112 cm 1

Origo 2 modell C
Smart. Säker. Snygg. En kompakt och smidig vagn.
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