
Snijders Wasverzamelaar 3-rings met
Afvalverzamelaar Droppy
Toepassing
Voor het verzamelen van vuil wasgoed, afval en/of
incontinentiemateriaal.

[button=https://vimeo.com/544567193]Mediq-Snijders CARE productie
promotie[/button]

[button=https://vimeo.com/525430200]Mediq-Snijders CARE Portfolio
collectie[/button]

[button=https://vimeo.com/525431952]Snijders CARE Technische
Instructies[/button]

Productinformatie
Een combinatie van de wasverzamelaar en de �Droppy�
afvalverzamelaar, die steeds gesloten is maar toch makkelijk opent
door middel van voetbediening. Hierdoor heeft men de praktische
mogelijkheid - zonder risico van verkeerde sortering - vuile was en
afval in 1 wagen te verzamelen. Op deze manier kan aan alle
inrichtingseisen worden voldaan.

Voor alle modellen geldt:
- Een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- Alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale
hygiëne
- De rechthoekige waszakhouder is inclusief antraciet Care spanring*,
voor een waszak met een afmeting van ongeveer 60x100cm
- Het onderframe is ter versteviging uitgevoerd met 3 tussenbuizen
- Gemonteerd op 4 zwenkwielen, Ø 75 mm, met grijze rubberen band
- Gecombineerd met een Droppy, geschikt voor het luchtdicht
verzamelen van afval en/of incontinentiemateriaal
Voor diverse modellen geldt:
- Inclusief scharnierende deksels met demping en voetbediening (door
gebruik voetbediening remt de verzamelaar op de vloer)
- Inclusief RVS ophanghaakjes
- Kleur deksels naar keuze (zie pagina accessoires)
Neem voor meer informatie gerust contact op met uw contactpersoon.
Onze Customer Service is bereikbaar via telefoonnummer
0186-634400.

* Door middel van de Care spanring kunnen alle mogelijke waszakken
makkelijk slipvast bevestigd worden. Klap de ring naar beneden, hang
de zak over de ring, klap de onderkant van de ring naar boven. Om de
zak te verwijderen, de onderkant van de ring weer naar beneden
klappen.



Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos ZI-nummer ZI-memo

3046217
SNIJDERS WASVERZAMELAAR MET
AFVALVERZAMELAAR DROPPY 3-RINGS
LCHDU3

1 st. 1 x 1 st.

3046219

SNIJDERS WASVERZAMELAAR MET
AFVALVERZAMELAAR DROPPY 3-RINGS
INCL. DEKSELS EN SCHARNIEREN MET
DEMPING EN VOETBEDIENING WIT DEKSEL
LCHDU3CDF

1 st. 1 x 1 st.


