
Rengjøringsvogner

SOLIDE
VOGNER

Cleanhub tilbyr et stort antall STAFF 
rengjøringsvogner, hotellvogner og 

kildesorteringsvogner i resirkulert plast. Vi har 
vogner for alle oppgaver enten du jobber innen 

renhold, hotell, kjøkken eller restaurant. Våre 
vogner er produsert av inntil 99,2% sertifisert 

resirkulert plast. Alle STAFF rengjøringsvogner er 
underlagt en evalueringskontroll og er i samsvar 

med ‘UNI EN ISO 14021:2012” sertifikat. De er 
modulbaserte, og alle deler kan leveres som re-

servedeler. De er solide og lette å sette sammen. 
De har god plass, kan bygges ut til større enheter 
og er lette å holde rene. Kan enkelt desinfiseres 

med egnet produkt. 

Alle vogner kan leveres med låsbare dører og 
valgfri størrelse av hjul.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.

RESIRKULERT PLAST

99,2%
INNTIL



Vår toppmodell når man ønsker det beste. Lettkjørt med 
store hjul som tar seg lett over terskler. En lukket vogn 
som tar seg pent ut på oppdrag. Leveres med 4 bøtter for 
oppbevaring av kluter, utstyr eller rengjøringsløsninger. 
Utvendig sekk med glidelås for opptil flere søppelsekker 
gir muliget for kildesortering. 2 store skuffer med lokk 
med plass for papir, mopper og annet utstyr. Feste for 
moppeskaft og hengere for annet utstyr. 
95x109x51 cm. Sekk: 120L.

LIMOUSIN

732010 Staff Rengjøringsvogn Limousin

Vår andre toppmodell med låsbar lokk over utstyr / bøtter 
med egen plass for nettbrett. Lettkjørt med store hjul 
som tar seg lett over terskler. En lukket vogn som tar seg 
pent ut på oppdrag. Leveres med 4 bøtter for oppbev-
aring av kluter, utstyr eller rengjøringsløsninger. Utven-
dig sekk med glidelås for opptil flere søppelsekker gir 
mulighet for kildesortering. 1 liten og 2 store skuffer med 
lokk med plass for papir, mopper og annet utstyr. Feste 
for moppeskaft og hengere for annet utstyr. 
95x109x51 cm. Sekk 120L.

LIMOUSIN LÅSBAR NETTBRETT

732008 Staff Rengjøringsvogn Limousin låsbar nettbrett

En liten og hendig rengjøringsvogn spesielt utviklet for 
rengjøring i butikker og andre steder hvor man bruker 
mye mopper. Utstyrt med 4 små bøtter, 2 store bøtter, 
skuff for utstyr, feste for moppeskaft og utstyr. Søppel-
holder med lokk og utvendig pose for søppel. 
45x109x51 cm. Sekk: 60L.

BUTIKK 1

732016 Staff Rengjøringsvogn Butikk 1



Liten men likevel stor vogn for alle de oppgaver du 
trenger å utføre på et lite oppdrag. Leveres med 2 bøtter, 
1 bøtte for mopper, 2 søppelsekker for kildesortering, 1 
stor og 1 liten skuff for oppbevaring av utstyr. Feste for 
moppeskaft og hengere for annet utstyr. 
65x109x51 cm. Sekk: 3x30L.

LIMO LITEN

732004 Staff rengjøringsvogn Limo liten

En økomisk gunstig vogn for de fleste renholdsoppdrag. 
Solid utførelse med 4 bøtter for oppbevaring av kluter, 
utstyr eller rengjøringsløsninger. Utvendig sekk med 
glidelås for søppelsekker. En hylle med plass for papir, 
mopper og annet utstyr. Feste for moppeskaft og hen-
gere for annet utstyr. 95x105x51 cm. Sekk 120L.

LIMO 1 ØKONOMI

732003 Staff Rengjøringsvogn Limo 1 Økonomi

En rengjøringsvogn for pressmopper. God plass til avfall. 
Komplett med presse, 2 bøtter og pose beskytter for 
avfall. 45x109x51 cm. Sekk: 60L.

LIMO PRESSMOPP

732009 Staff Rengjøringsvogn Limo PressMopp

En hendig varehenger som også kan brukes til rengjøring. 
Det er god plass til papir og såpe i hengeren. Dørene kan 
fås med lås om det er ønskelig. Kan kobles sammen med 
våre Limousin vogner på en enkel måte. 45x109x51 cm.

TRANSPORTVOGN TILHENGER

732017
732015

Staff Transportvogn tilhenger store hjul
Staff Transportvogn tilhenger små hjul


