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Okenářský kbelík 20 L 
 
 

Ždímač plastový 
 
 

Kbelík se ždímačem 
 
 

 

                                                    
 

     Chromový vozík   
     s kbelíkem 25 L 
 

        Chromový vozík  
        se 2 kbelíky 25 L  
        a  košíky 
 

          Chromový vozík   
          s košíkem  
          a držákem pytle 
 

 

                                                                 
 
 

Plastový vozík 1 x 25L 
 
Plastový vozík s kbelíkem 25 l. 
Vybaven košíkem a ždímačem.  
Vhodný pro úklid menších ploch, 
škol a kanceláří, snadná manipulace 
a přenášení (5 kg). 
 
 

Plastový vozík 2 x 25L 
 
Plastový vozík se dvěma kbelíky 25 
l. Vybaven košíkem a ždímačem.  
Vhodný pro úklid menších ploch, 
škol a kanceláří, snadná manipulace 
a přenášení (8 kg). 
 

Plastový vozík 1 x 25L 
s držákem pytle 
Plastový vozík s kbelíkem 25 l. 
Vybaven držákem pytle, ždímačem 
a košíkem. Vhodný pro úklid 
menších ploch, škol a kanceláří, 
snadná manipulace a přenášení (7 
kg). 
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Multistorey s držákem 
pytle 
Chromový vozík se 2 kbelíky 17 l 
včetně ždímače. Vybaven držákem 
pytle. Možná montáž dalších 
komponentů. Vhodný pro úklid 
menších ploch, škol a kanceláří, 
snadná manipulace a přenášení (10 
kg).   
 
 

          Multistorey 1 
 
Chromový vozík se 2 kbelíky 17 l 
včetně ždímače Vybaven drátěnými 
košíky a dvěma menšími kbelíky (4 
l) Možná montáž dalších 
komponentů. Vhodný pro úklid 
menších ploch, škol a kanceláří, 
snadná manipulace a přenášení (13 
kg). 
 
 

            Multistorey 2 
 
Chromový vozík se 2 kbelíky 17 l 
včetně ždímače Vybaven držákem 
pytle, dvěma menšími kbelíky (4 l) 
a odkládací miskou na náčiní. 
Možná montáž dalších komponentů. 
Vhodný pro úklid menších i větších 
ploch, škol a kanceláří, snadná 
manipulace a přenášení (13 kg). 
 

 
 

                               
 

BIG CARRY 
Multi vozík se dvěma kbelíky na 
mytí podlahy. Vybaven držákem 
pytle a pytlem spolu s dalšími 
miskami, kbelíky a nádobkami. 
Možná montáž dalších komponentů. 
Vhodný pro úklid větších ploch, 
škol a kanceláří, administrativních 
komplexů.   

HOTEL CARRY 
Typický hotelový úklidový vozík 
s policemi na čisté prádlo a pytli na 
prádlo špinavé. Možná montáž 
dalších komponentů. Vhodný pro 
úklid hotelů, penzionů a 
ubytovacích komplexů. 
 
 

CARRY BOX 
Víceúčelový úklidový vozík na 
prádlo špinavé. Možná montáž 
dalších komponentů. Vhodný 
pro úklid hotelů, penzionů a 
ubytovacích komplexů. 
Využitelný rovněž 
v nemocnicích a prádelnách 
 

 
 
 
 


