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Låsbar städvagn

Wetrok KeyCar: Personlig prägel möter omfattande skydd
Med Wetrok KeyCar lanserar Wetrok en städvagn som förenar säkerhet med personlig
utformning på ett perfekt sätt. Det är inte bara vagnens insida som kan utformas som man
vill, utan även utsidan kan få en personlig prägel. På så vis rullar KeyCar fram som en
välkommen färgklick eller övertygande reklampelare genom korridorerna.
Förutom att erbjuda säkerhet och skydd blir städvagnens utseende också allt viktigare för
kunderna. Med Wetrok KeyCar har Wetrok tagit hänsyn till dessa föränderliga önskemål från
kunderna och tagit fram en städvagn som förenar högsta säkerhetsanspråk för användning i
känsliga områden med en funktionell utformning och en snygg design.

Låsbar: Obehöriga kan inte komma åt rengöringskemikalierna
Rengöringskemikalier som ligger lättåtkomliga på städvagnens översta hylla är en långt ifrån
sällsynt företeelse. Med Wetrok KeyCar är det inte längre ett problem – hela ekipaget kan låsas
med en enda nyckel. På så vis skyddas obehöriga mot att komma i kontakt med
rengöringskemikalierna. Därmed ger KeyCar framför allt ett välkommet skydd i hälso- och
sjukvården, högt frekventerade offentliga byggnader och skolor.
Designen: Med plats för ett personligt motiv
Den valfria designen på KeyCar visar att säkerhet också kan förpackas snyggt: Kunderna kan välja
mellan 20 motiv eller ge KeyCar ett personligt drag. Kunden kan välja att förse vagnen med
företagets logotyp, en stämningsbild eller ett budskap. På så sätt blir vagnen en reklampelare för
företaget. Dessutom kan KeyCar obemärkt smälta in i miljön: Med en neutral utformning eller med
samma färger som väggarna rullar den i det närmast obemärkt genom byggnaden.
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Utformas efter individuella behov
KeyCar finns i storlekarna S, M och L. För att valet ska bli lättare finns färdigutformade vagnar i alla
storlekar som kan beställas direkt som de är eller fungera som inspiration till en egen utformning.
Genomtänkta funktioner som en tvättlåda på hjul, ett tidsbesparande doseringssystem eller en
hållare för dammtrasor förenklar arbetet.
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Wetrok KeyCar: Personlig prägel möter omfattande skydd
Rengöringskemikalier som ligger lättåtkomliga på städvagnens översta hylla är en långt ifrån
sällsynt företeelse. Med Wetrok KeyCar är det inte längre ett problem – hela ekipaget kan låsas
med en enda nyckel. På så vis skyddas obehöriga mot att komma i kontakt med
rengöringskemikalierna. Den valfria designen visar att säkerhet också kan förpackas snyggt:
Kunderna kan välja bland 20 motiv eller få sin KeyCar tryckt med sin personliga logotyp. På så sätt
blir vagnen en reklampelare för företaget och rullar fram som en dekorativ färgklick i korridorerna.

((Förklaring Wetrok KeyCar))
Wetrok KeyCar: En helt låsbar städvagn – snyggt förpackad i en personligt utformad design.
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