Carro VoleoPro
Grande em ação, pequeno em tamanho

Standard

Diferentes configurações

Área de aplicação
VoleoPro é um carro compacto para ser usado em locais
onde o espaço é limitado, tanto em mobilidade como
em arrumação.
De tamanho reduzido com 0,5 m2 (altura 108 cm,
comprimento 91 cm e Largura 51 cm)
Todos os acessórios são integrados no interior do carro.
Pode ser utilizado em qualquer ambiente, no transporte
de todos os utensílios Vileda Professional e poder
beneficiar do máximo rendimento ao usá-los como
sistema.

Como utilizar
• De fácil montagem. Não necessita ferramentas.
• Dispõe de 11 espaços para colocar 9 ganchos incluídos
de série. Três tipos de ganchos: curto, longo para Sinal
de Aviso e clipe para cabos.
• Para transpor pequenos obstáculos, como cabos,
desníveis de elevador, utiliza-se o pedal integrado na
base do carro para ajudar a levantar as rodas frontais.
• Disponível, vendido à parte, Saco VoleoPro 70L, têxtil
com fecho e bolsa, para proteger e esconder o saco de
lixo.

Descrição de produto
Estrutura patenteada em alumínio oval com forma de
“V”.
Suporte superior com barra ergonómica e espaço com
tampa e hastes para armazenar e colocar sacos do lixo. A
tampa é articulada para facilitar o trabalho e poder
colocar planos de higiene no seu interior. Inclui 2 baldes
de 6L com clipe azul e vermelho.
Bandeja multifunções patenteada. Permite acondicionar
pequenos objetos e colocar caixas para mopas.
Base inferior em plástico resistente, com 2 rodas
traseiras fixas de 15 cm e 2 frontais livres de 10 cm, uma
das quais com travão. Parte inferior para configurar
(baldes 10L, 25L, caixas e sistemas de prensa).

Benefícios para o utilizador
O novo VoleoPro é um novo carro compacto onde
depositar utensílios de limpeza.
Ideal para clientes que precisam limpar espaços
pequenos: ocupa uma área de 1/2 m ², menos espaço
de estacionamento
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Vileda Professional

Descrição
VoleoPro Standard
VoleoPro Clips
Saco porta-saco VoleoPro 70 L

Medidas
88 x 47 x 126 cm
70 L

internal

Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L. Av. Do Forte 3 - Ed. Suécia III, piso 0 2794-041 Carnaxide - Portugal
Tel.: +34 93 573 99 00 Fax: +34 93 573 99 13 vileda.professional.spain@fhp-ww.com www.vileda-professional.com/pt-PT

Cor

Uds / Caixa

Cinza/Azul
-

1
10 x 10
5

