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Wózek do sprzątania zamykany na klucz

Wetrok KeyCar: indywidualny design i maksymalna ochrona
Wózek do sprzątania Wetrok KeyCar optymalnie łączy bezpieczeństwo z indywidualnym
wyposażeniem. Indywidualnie można dopasować nie tylko osprzęt wózka, ale również jego
wygląd. W ten sposób KeyCar staje się reklamą firmy, a dzięki odpowiedniej kolorystyce
estetycznie prezentuje się w korytarzach budynku.
W przypadku wózków do sprzątania klienci coraz częściej stawiają nie tylko na bezpieczeństwo,
ale również na atrakcyjny design. Wetrok KeyCar wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom: to
wózek do sprzątania, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa w przypadku
newralgicznych obszarów zastosowań, jest funkcjonalny i do tego atrakcyjny wizualnie.

Zamknięcie na klucz: zabezpiecza przed niepowołanym dostępem do chemii czyszczącej
Niezabezpieczona, dostępna dla każdego chemia czyszcząca na górnej półce wózka do
sprzątania – to nadal powszechny widok. Wózek do sprzątania Wetrok KeyCar oferuje rozwiązanie
tego problemu: można go w całości zamknąć jednym kluczem. Zapewnia to optymalną ochronę
niepowołanych osób przed kontaktem z chemią czyszczącą. Tym samym KeyCar oferuje
bezpieczeństwo szczególnie ważne w obiektach służby zdrowia, bardzo uczęszczanych
budynkach użyteczności publicznej czy szkołach.
Design: miejsce na osobisty akcent
Indywidualnie dopasowany design wózka KeyCar jest przykładem tego, że bezpieczeństwo można
łączyć z estetyką. Klienci mają do wyboru wózki z 20 różnymi motywami lub mogą zaprojektować
własne. Logo firmowe, motyw lub napis – możliwości są dowolne. W ten sposób wózek może stać
się reklamą firmy. KeyCar może być również bardzo dyskretny: w wersji neutralnej lub kolorze
dopasowanym do wnętrz praktycznie się go nie zauważa.
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Design: doskonale dopasowany do indywidualnych potrzeb
KeyCar jest dostępny w rozmiarach S, M i L. Aby ułatwić wybór, wózek w każdym rozmiarze jest
odpowiednio skonfigurowany – można zamówić go bezpośrednio w takiej wersji lub dopasować ją
do własnych potrzeb. Przemyślane funkcje jak kosz na pranie na kółkach, praktyczny system
dozowania czy uchwyt na ścierki do kurzu ułatwiają ponadto wszelkie prace porządkowe.
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Wetrok KeyCar: indywidualny design i maksymalna ochrona
Niezabezpieczona, dostępna dla każdego chemia czyszcząca na górnej półce wózka do
sprzątania – to nadal powszechny widok. Wózek do sprzątania Wetrok KeyCar oferuje rozwiązanie
tego problemu: można go w całości zamknąć jednym kluczem. Zapewnia to optymalną ochronę
niepowołanych osób przed kontaktem z chemią czyszczącą. Indywidualnie dopasowany design
wózka pokazuje, że bezpieczeństwo można łączyć z estetyką. Klienci mają do wyboru wózki z 20
różnymi motywami lub mogą zaprojektować własny KeyCar z indywidualnym logo albo napisem. W
ten sposób wózek staje się reklamą przedsiębiorstwa, a dzięki odpowiedniej kolorystyce
estetycznie prezentuje się w korytarzach budynku.

((Legenda Wetrok KeyCar))
Wetrok KeyCar: Zamykany na klucz wózek do sprzątania – atrakcyjny, indywidualnie dopasowany
design.

Więcej informacji dla dziennikarzy oraz osoby kontaktowe w sprawie zdjęć nadających się
do druku:
Nadja Grendelmeier, Komunikacja i PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 (0)43 255 51 28
www.wetrok.com
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