
UTFÖRSÄLJNING DEMOPRODUKTER 

4 st Tralla Gitter: 300 SEK (+moms)/st. 

Ord.pris 847 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer. 

8 st Tralla Xtra: 350 SEK (+moms)/st. 

Ord.pris 968 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer. 

Butiksvagn med uppfällbart övre hyllplan: 1 750 SEK (+moms). 
Ord.pis 3 500 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

Storlek: 800x500 mm. 4 st icke låsbara hjul. Elförzinkad. 

3 st vagnar i rostfritt stål: 2 000 SEK (+moms)/st. 

Ord.pris 7 500 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer. 

Storlek: 1200x700 mm. 2 plan, UTAN VULSTKANTER.          
Handtag på ena kortsidan, 2 låsbara hjul, 

Manuell saxvagn i aluminium: 5 000 SEK (+moms).     
Ord.pris 12 840 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

Vagnen höjs manuellt med hjälp av en fotpump och sänks   
genom att man trycker ner knappen bredvid fotpumpen.      
Storlek: 760x450x225-780 mm. Max 150 kg. 1 låsbart hjul. 
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MultiTrolley: 2 000 SEK (+moms). 

Ord.pris 5 445 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

 

Multi Trolley är en ergonomisk och ekonomisk arbetsmetod   
tillsammans med en vagn för att enkelt flytta skrymmande  
gods som exempelvis konferens-, matsalsbord etc.  



UTFÖRSÄLJNING DEMOPRODUKTER 

Ståstödsstol med fotstöd (ej på bild): 2 000 SEK (+moms). 

Ord.pris 4 944 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

 

Ståstödsstolen ger en bra avlastning vid stående arbete.     
Sits och rygg är i formpressad svart plast och övriga delar är i 
rostfritt. Sitsen är vinklingsbar i två lägen och ryggbrickan är 
reglerbar i djup och höjdled. 

2 st Skärbräda med 6 utbytbara ytor: 500 SEK (+moms)/st.    
Storlek: 600x400 eller 500x300 mm.         
Ord.pris 1 200 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer. 

Fötterna är i rostfritt stål med gummibeklädnad, vilket gör att 
skärbrädan står orubblig på arbetsbordet. Bottenplattan är vit 
som standard, och de övre ytorna finns i 6 olika färger (svart, 
vit, grön, blå, gul och röd) för att lätt hålla reda på vilken yta 
som tillhör respektive livsmedel. 

2-stegspall i GRÖNT: 1 000 SEK (+moms).             
600x250x150 + 600x350x300 mm. På gummifötter (EJ hjul). 
Ord.pris 2 965 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

Palle®Ramp är en flexibel och säker arbetsplattform. Genom 
att komma upp till en högre arbetshöjd så avlastar man annars 
utsatta axlar, armar och nacke. 
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6 st Filtmatta Office 820x520 mm: 500 SEK (+moms)/st. 
Ord.pris 1 045 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer. 

1 st Renrumsamatta 1350x1000x10 mm: 1 000 SEK (+moms). 
Ord.pris 3 813 SEK (+moms). Frakt & emballage tillkommer. 

 

5 st Renrumsmatta 1000x650x13 mm: 750 SEK (+moms)/st. 
Ord.pris 2 172 SEK (+moms)/st. Frakt & emballage tillkommer.  

Med dräneringshål. OBS: Endast tre fasade kanter. 


