Origo 100FX
Desenhado para os métodos de baldes com
esfregonas ou mopas planas microfibras

O Porta-sacos tem uma barra de
empurrar e dois ganchos incorporados,
O Origo 100FX está configurado para o
tampa com um expositor de planos de
método de baldes com UltraSpeed,
higiene, saco de lona de 120L e
Active8 ou Esfregonas, traduzindo-se na extensão.
adaptação a todas as áreas de aplicação
Com calhas fixas a suportar duas
em limpeza geral de edifícios.
bandejas, no topo com dois baldes de
6L e a meio para arrumação e
Descrição de produto
transporte.
A estrutura do Origo 100 FX é composta
Em todos os baldes, caixas e tampas
por uma plataforma de plástico (PP) com está disponível o código de cores, com
duas barras em U em aço galvanizado
clipes substituíveis.
de formato oval e 4 rodas de 100mm,
Vem ainda de série, um conjunto de
com protecção anti-cabelos.
acessórios totalmente modulares e
Na versão standard o “F” corresponde compatíveis com os outros modelos
ao compartimento multifuncional de
Origo:
utilidades, arrumação e baldes e o”X” à
 2 Braçadeiras metálicas no Portaextensão onde é colocado o portasacos, para fixação dos sacos para
sacos.
lixo e/ou para mopas sujas
 2 Suportes para cabos, que se fixam
em qualquer posição nas barras em U
 1 Suportes para mopas, colocado na
plataforma de plástico.

Área de aplicação

Principais benefícios
 Pode ser facilmente configurado para
os vários sistemas de baldes
 Excelente qualidade dos
componentes e acessórios
 Desenho ergonómico e excelente
maneabilidade, aumentam a eficácia
 Fácil limpeza e manutenção
 Todos os materiais usados são 100%
recicláveis.

Instruções de utilização
 Recomenda-se a leitura das
instruções antes da montagem.
 Manter o carro sempre limpo
 Olear regularmente as rodas

Crie o seu Origo em: www.creator.vileda.com
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