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Wetrok KeyCar
Säkerhet med egen stil
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18Wetrok KeyCar: Säkerhet i snyggt fodral
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METODER
KeyCar Small

80973
KeyCar Medium SI

80974
KeyCar Medium SA

80975
KeyCar Large SI 

80976
Produktpåfyllning × × × ×
Avfallshantering (×) × × ×
Dammbindande torkning
med Masslinn förpackning ×
med Masslinn rulle × × ×

Våttorkning
med WetBox-system (×)

med doseringssystem × ×

Om städvagnen inte bara ska vara funktionell utan även säker och snygg, 
då är KeyCar det perfekta valet. Lokalvårdsansvariga för följande
lokaler kommer inte vilja byta ut denna rullande följeslagare mot en 
traditionell städvagn:

• Institutioner inom hälso- och sjukvården, som sjukhus
eller vårdhem

• Pedagogiska inrättningar för barn såsom skolor
eller förskolor

• Offentliga byggnader, , som köpcenter eller
gallerior på järnvägsstationer och fl ygplatser

Medan det på vårdhem och sjukhus är viktigt att obehöriga inte kommer 
i kontakt med rengöringskemikalierna, uppskattar fastighetsägare av 
offentliga byggnader en städvagn med en anpassningsbar reklam- och 
informationsyta. 

Men eftersom KeyCar även enkelt kan smälta in i omgivningen går det 
också att hålla städvagnen helt neutral för att nästan omärkbart rulla 
genom korridorerna.

Wetrok KeyCar – framtagen för lokaler 

med höga säkerhetskrav

• Valfri design
• Hög säkerhet med helt låsbart system
• Perfekt för användning inom vård- och skolsektorn



KeyCar är en städvagn som är både
bruksföremål och reklampelare. Ni väljer om

vagnen ska förses med en logotyp, en
stämningsbild eller ett budskap. Välj bland 20

motiv eller få KeyCar tryckt med ett eget motiv.
Alla motiv kan kompletteras med en logotyp.

Hela KeyCar rengöringssystemet kan låsas med
en enda nyckel. Detta förhindrar att kunder,

förbipasserande och barn kommer åt redskap
och rengöringskemikalier på vagnen.

KeyCar fi nns i storlekarna S, M och L.
För varje storlek fi nns färdigutformade vagnar

som kan beställas direkt som de är eller fungera
som inspiration till en egen utformning. KeyCar

ger er valfrihet utan att tvinga er att välja.

Välj er egen design

Säker mot förbipasserande

Skräddarsydd efter era behov

S M L

Art 01Mountain 02 Art 02 Art 03 Art 04 Water 01 Water 02

Skapa
er

design



Wetrok KeyCar: 
Unik design möter hög säkerhet

Ergonomisk tvättransport 

När tvättlådan är full kan den enkelt rullas 
iväg till tvätteriet, tack vare små hjul 
samt ett justerbart handtag. Därmed blir 
tvättlådan till en liten rullväska. 

Söker ni en städvagn som förenar höga säkerhetskrav och snygg design? Då är Wetrok KeyCar den perfekta
lösningen för er. Hela rengöringssystemet kan låsas med en enda nyckel och därmed kan inga obehöriga
komma åt några rengöringsmedel eller redskap. Utseendemässigt får KeyCar pluspoäng för sin valbara
design: Det motiv ni väljer gör KeyCar till ett blickfång för förbipasserande och förvandlar vagnen till en unik
följeslagare.

Fyra funktioner som förenklar rengöringsprocessen:

Design: Så kan din KeyCar se ut

Innovativt doseringssystem

Lätt som en plätt: Häll i brukslösningen,
ställ in önskad vätskemängd per mopp,
dosera med hjälp av handtaget och placera
den torra moppen i doseringslådan. Låt
vätskan verka i två minuter. Klart!

Hygienisk rengöring med färgkodning 

På den översta hyllan fi nns det plats för 
8-litershinkar. Beroende på modell och 
konfi guration går det att använda t från vå 
till fyra färger. Därmed möjliggör KeyCar en 
hygienisk ytrengöring med den tillämpning 
som ni föredrar.

Engångsduken är lättillgänglig

Med en hållare för Masslinn-rullen är 
dammtorkningsduken alltid redo. 
Den perforerade rullen i hållaren gör det 
möjligt att beroende på arbetsbredd enkelt 
riva av det antal dukar/moppar som
behövs.

Kids 01 Mountain 01Flower 01 Kids 02Flower 02 Kids 03Flower 03 Kids 04

Design: Såhär kan din KeyCar se ut


