16L

2x10L

16L

XC1
XC3

Sax120P
Afval unit

Model Waste Bin
NC0

NC3

70L

NC4

-

-

Caddy Small Caddy Large Pails
1x4L

-

14L

545x500x890mm

2x10L

-

-

545x500x890mm

2x120L Poly bag
-

NBT200

2x100L Cloth bag

-

4x80mm

780x580x930mm
780x580x860mm

-

-

-

4x80mm

780x580x930mm
780x580x860mm

2x100L Laundry bag
-

120L 2x70L

-

-

-

4x80mm 510x660x950mm

NX1001

-

100L

-

-

-

4x75mm 460x390x960mm
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X-wagen opgeklapt

Spraymop Kit XC0 & NC0
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NX1001
Opklapbare
X-wagen

Kit DTK6

Fl

Twistmop Kit voor XC1 & NC1

or

Sax120P
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2x100L Laundry bag

540x480x890mm
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H ea aC
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2x4L

-
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1x10L

Size
545x480x890mm

4x80mm

1x4L

Kit DTK9

Eenvoudig te verplaatsen, eenvoudig in
te klappen – het perfecte antwoord voor
plaatsen waar de opbergruimte beperkt is.

Castors

2x5L

-

2x100L Cloth bag

NSX240

Better by design...

Cl

-

NBT200
LLT200
Ook te gebruiken
in combinatie met
afvalzakken!

70L

840x570x1060mm

2x120L Poly bag

NSX240
LLT200

120L/2x70L

-

e C an ar e
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an
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2x70L

18L

Compacts
e
Cl

NC2

4x80mm

-

-

70L

NC1

De NX1001 is een klassieker van Numatic die al 20 jaar dienst
doet en een favoriet is voor velen. Verkrijgbaar in vijf kleuren
waszakken voor het gebruik van een eenvoudig kleurgecodeerd
systeem, die tevens kunnen worden gebruikt met de standaard
120 liter afvalzakken.

Waste Bags

Size
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10L

XCO

Large Pail Waste Bags
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Mid Trays

oC

Small Pails
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Top Tray
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Model
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NX1001...
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Specificaties

Het Numatic Sax afvalsyteem is al langer bekend, maar is nu
uitgevoerd met een verbeterd pedaal om de klep te openen.
Het systeem met een structofoam basis, Nutex gepoedercoat
staal en gemakkelijk systeem voor het wisselen van zakken
kan zowel op één plek als mobiel worden ingezet.

Pr

SAX afval...

Xtra Compacts...

Carousel range...

De ‘Compacts’ geven voldoende ruimte en faciliteiten
in een kleine, mobiele eenheid voor alle spullen die de
schoonmaker nodig heeft.

De Carousel is een
origineel concept dat
een grote veelzijdigheid
kent in een klassiek
rond ontwerp. Zeer
makkelijk in gebruik
en eenvoudig te
verplaatsen, te
veranderen en weg te
zetten.

Ieder model is gebaseerd op
een zeer stevig chassis van
structofoam, uitgevoerd met
roterende bescherming
op de hoeken. Twee
modellen bieden een
keuze tussen eenvoudige
mopwerkzaamheden met
Twistmop of spaanse mop
en zijn voorzien van een
120 liter vuilverzamelunit
en twee emmers. De XC-3
biedt een maximum aan
opbergruimte.

XC3

Compact twins...
Ontworpen om ruimte te besparen in een supersterke,
maar kleinere maatvoering.
Dubbele afvalzakken, linnen zakken of waszakken
zijn het meest gebruikt in bedrijfsmatige processen.
Natuurlijk zijn de zakken ook in combinatie te
gebruiken.

NC0 Spraymop
Master
NC1
Twistmop

NSX240, 2 x 120L
afvalzakken
LLT200, 2 x 100L
Wasbare linnen
zakken

Carousels zijn het perfecte
voorbeeld van klein maar fijn,
met maar liefst vijf modellen;
twee met een mopsysteem,
en drie met verschillende
NC2 emmers
met deksels

Twin Sax Een

compacte, mobiele, dubbele afvalwagen
met afsluitdeksels.

Robuust,
wendbaar en
gebruiksvriendelijk,
maar beide gelijk
in afmeting en
opbergruimte.

Twin Linen Hetzelfde chassis van

structofoam, maar uitgevoerd met twee
100L wasbare linnen waszakken. De
zakken kunnen eenvoudig worden
gecodeerd door middel van gekleurde
sluitkoorden.

Twin Bags Er zijn 101 toepassingen
XC1 Twistmop
XC0
Spraymop Master

NC4
afneembare
emmers en trays

NC3
combinatie
van emmers
en trays.

Geen enkel systeem is
makkelijker in gebruik,
zeker als opbergruimte
een vereiste is.

waar mobiele waszakwagens kunnen
worden toegepast, bijvoorbeeld in ziekenhuizen
en verzorgingstehuizen. De grijze waszakken
zijn voorzien van sluitingen en draaghengsels,
waardoor ze gemakkelijk zijn te verplaatsen.

NBT200, 2 x 100L
waszakken

