
Käyttöalue
CX on monipuolinen vaunu, jossa on sekä 
runsaasti säilytystilaa että kokoontai-
tettava jätesäkkikehä. CX on suunniteltu 
esivalmisteltuun siivoukseen keskisuurissa 
ja suuris sa kohteissa.

Tuotekuvaus
Origo 2 CX-mallissa voit hyödyntää koko  
C-vaunun tilan välineille ja likapyykille, 
sillä jätelajittelulle jää vielä hyvin tilaa 
ulkoisessa jätesäkkikehässä. 

 Jaa vaunu kolmeen jakeeseen – suunnit-
tele aina vaunusi puhtaasta likaiseen. 
Käytä 1-2 ensimmäistä jaetta puhtaille 
välineille, ja jätä 1-2 jaetta jätelajitte-
lua ja/tai likapyykkiä varten.

 Jakeen seinissä olevat kiskot mahdollis-
tavat laatikoiden, hyllyjen ja sankojen 
vaivattoman käytön ja sijoittelun.

 Pystysuuntaisessa moppituessa on tilaa 
jopa viidelle varrelle/välineelle.

 Taita jätesäkkikehä ala-asentoon, tällö-
in vaunun pituudeksi jää vain 100 cm. 

 Vaunuun on lisävarusteena saatavilla 
lukittavat ovet ja kannet, jolloin koko 
vaunu saadaan tarvittaessa lukittua.

Konseptin avainsanoja
Origo 2 on suunniteltu vastaamaan tulevai-
suuden haasteisiin - innovatiivisilla toimin-
noilla ja digitaalisella integroitavuudella.

Turvallinen - innovatiivinen design  
minimoi arjen riskit.

  Lisävarusteina saatavien ovien ja kansien avulla 
voit lukita vaunusi täysin. Näin ollen kemikaalit ja 
välineet pysyvät visusti turvassa! 

Fiksu - digitaalinen integroitavuus tuo  
siivoukseen uusia ulottuvuuksia.

  Maailman ensimmäinen siivousvaunu johon on 
saatavilla kansi, jossa on oma tila tabletti- 

tietokoneelle. 

Joustava - sillä jokainen työntekijä,  
kohde ja tarve on uniikki.

  Jokaisessa jakeessa löytyy seitsemän kiskoa, 
joiden avulla voit sijoittaa sangot, laatikot ja hyllyt 

kuten toivot!

Ympäristöystävällinen - Me pidämme  
huolta luonnosta.

  Laatikot, sangot ja hyllyt on valmistettu 50 % 
kierrätysmuovista. Kaikki vaunun osat on 100 % 
kierrätettävissä kun ne ovat tulleet elinkaarensa 
päähän.

Valmiina lähtöön!
Origo 2 CX, Ready-to-Go toimitetaan 
seuraavilla vakiovarusteilla:
• Kaksi vaunujaetta, joissa kiskoilla  

varustetut seinät.
• Pystysuuntainen moppituki johon  

mahtuu jopa 5 välinettä/vartta.
• Työntökahva, jonka kädensijoista voit 

valita kahden työntökorkeuden välillä.
• 3 x tarvikehylly (eko)
• 2 x sanko 5 L + kannet (eko)
• 2 x moppilaatikko 20 L + kannet (eko)
• 1 x säilytyslaatikko 30 L + kansi (eko)
• 1 x ulkoinen jätesäkkikehä & alusta
• 2 paria jätesäkin metallipitimiä
• 1 x jätesäkin suojapussi
• 2 x välinekoukku (lyhyt)
• 1 x välinepidin rikkalapiolle
• Värikoodausklipsit
• 5 x 125 mm renkaat, joista yksi jarrulla.

Juuri sellainen josta olet aina haaveillut!
Viimeistele vaunusi hyödyntämällä katta-
vaa valikoimaa lisävarusteita, kuten ovia, 
kansia ja laatikoita. Näin saat siivousvau-
nun joka vastaa sinun tarpeitasi. Origo 2 - 
Juuri sellainen josta olet aina haaveillut!

Tuotenro. Tuotenimi Koko P x L x K (cm) Kpl/ltk

162773 Origo 2 CX - Ready-to-Go 118 x 60 x 112 1

Origo 2  CX
Fiksu. Turvallinen. Tyylikäs. Monipuolinen ja tilava vaunu.
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