QUICK CART

SLIM ONTWERP, BETROUWBARE ERVARING.

Inleiding

PERCEPTIE IS BELANGRIJK, WERKEN
ZONDER KAR IS ESSENTIEEL
Uw personeel werkt elke dag hard om een schone en
nette omgeving te verkrijgen en te behouden. Enkel op
die manier voelen uw gasten of bezoekers zich goed en
comfortabel in een omgeving waarvan ze verwachten dat
ze 24/7 schoon en netjes is en blijft.
Rubbermaid Commercial Products is trots u de Quick Cart
te kunnen voorstellen, de meest duurzame mobiele kar
op de markt waarmee uw personeel op een discrete en
doeltreffende manier kan werken.
De Quick Cart is ontworpen om:
n

u
 w gasten de gewenste ervaring te bezorgen

door het schoonmaakgebeuren volledig
onzichtbaar te houden
n

gemakkelijk door de gebouwen te kunnen

bewegen dankzij een licht, compact en
duurzaam ontwerp
n

e en flexibele oplossing aan te bieden die kan
worden aangepast aan uw specifieke vereisten

VOORDEEL VAN DE OPLOSSING ZONDER KAR
Ergonomische ontwerp en innovatieve functies bieden superieure mogelijkheden.

Discreet uitzicht

Compact en ergonomisch ontwerp

Veelzijdigheid

Dankzij het compact ontwerp wordt de kar
nauwelijks opgemerkt tijdens het gebruik in
openbare ruimtes of gastenkamers.

Lichter en nog compacter dan traditionele
karren voor nog meer wendbaarheid ook
in kleine ruimtes.

De veelzijdige compartimenten zorgen
voor talloze configuratiemogelijkheden en
verschillend gebruik inclusief schoonmaken,
onderhoud of nog andere toepassingen.
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RUBBERMAID QUICK CART

Rubbermaid Quick Cart is de meest duurzame mobiele
kar op de markt voor schoonmaak, conciërges en
onderhoud. Vervaardigd met hoogwaardige materialen
voor extra sterkte en duurzaamheid is deze compacte
kar ideaal voor dagelijks en intensief gebruik. Dankzij
de afwerking met DupontTM Teflon®-bescherming
is de Rubbermaid Quick Cart bestand tegen water,
olie en vlekken waardoor ze langer meegaat. Extra
functionaliteiten waardoor de Quick Cart de ultieme
duurzaamheid behaalt:
n

T ELESCOPISCHE HANDGREEP IN ALUMINIUM
blijft betrouwbaar ook bij intens en dagelijks gebruik

n

R
 OBUUSTE WIELEN MET KOGELLAGERS die speciaal
ontworpen zijn voor geruisloos en intensief gebruik

n

 BINNENVOERING is behandeld met Teflon®bescherming en is verwijderbaar zodat ze gemakkelijk
vervangen of gekuist kan worden

Bestand tegen water, olie en vlekken
Teflon®-bescherming bewaakt de uitstraling van
de Snelkar en beschermt ze tijdens het dagelijks
en intensief gebruik.

AANPASBARE
SCHEIDINGSWANDEN
Scheidingswanden kunnen
verplaatst of verwijderd worden
om meerdere compartimenten te
creëren die tegemoet komen aan
uw specifieke behoeften.

VERWIJDERBARE EN
DRAAGBARE CADDY
Stevige scheidingswanden verbeteren
de doeltreffendheid en zorgen ervoor
dat alles netjes op zijn plaats blijft.

GOED VASTGEMAAKTE
VOORRAAD
Stevige riemen zorgen ervoor
dat de voorraad netjes op zijn
plaats blijft ook als de kar in
beweging is.

VEILIGE VOORRAAD
Duurzaam deksel verbergt de voorraad
en is uitgerust met de mogelijkheid om
een slot aan te brengen zodat de inhoud
van de kar beveiligd kan worden.
1902465 Quick Cart – groot

Stevige stootplaat voor intens gebruik
De versterkte stootplaat met rubber zorgt voor nog meer
duurzaamheid en vermindert de slijtage.

www.rubbermaid.eu
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MOBILITEIT EN VEELZIJDIGHEID VINDEN ELKAAR

INSTELBAAR OM TEGEMOET TE KOMEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN

Schoonmaken

Conciërge

Onderhoud

Ideaal voor:

Ideaal voor:

Ideaal voor:
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n

 Traditionele schoonmaak

n

n

 Doezeldienst

n

n

 Vervangen van handdoeken

n

n

 Aanvullen van drank en versnaperingen

n

Openbare ruimte

 Schoonmaken van de ontvangstruimte
Fitnessruimte

 Zwembad

n

 Diensten achter de schermen

n

Onderhoud van gastenkamers

ONTWIKKEL UW EIGEN QUICK CART-OPLOSSING

Zodra er wordt overgeschakeld op oplossingen
zonder rijdende kar, ervaart uw personeel een
nieuwe en innovatieve manier van werken.
Dankzij de professionele en discrete uitstraling
vallen de Rubbermaid Quick Carts minder op en
zorgen ze voor een betere en comfortabelere
ervaring bij uw bezoekers en gasten. Wij
bezorgen enkele handige tips om de
overschakeling naar oplossingen zonder rijdende
kar vlot te laten verlopen:

SUGGESTIES VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN RUBBERMAID QUICK CART
1. Z et een standaardproces op
n

n

D
 efinieer een uitlaadproces
voor elke gebruik (schoonmaken,
doezeldienst, openbare ruimte, ...).

n

B epaal plaatsen waar
de Quick Carts worden bewaard
en specificeer plaatsen voor de
opslag van de voorraad.

3. Bepaal rollen en
verantwoordelijkheden
n

2. C
 ombineer met
complementaire producten

B epaal wie er
verantwoordelijk is voor het
vullen van de karren, het
aanvullen van de voorraad,
verwijderen van wasgoed en
het vervangen van glazen.

C ombineer met Rubbermaid
Executive Series X-Cart om
vuil wasgoed te beheren en
opslagruimtes te gebruiken met
vers wasgoed op elk verdiep.

4. M
 otiveer uw personeel
n

Z org ervoor dat uw personeel
vertrouwd is met de
standaardprocessen.

n

 Spreek met uw personeel en
beantwoord eventuele vragen.

n

V raag feedback aan uw personeel
om het schoonmaakproces nog
verder te optimaliseren zodat het
maximaal tegemoet komt aan de
noden en vereisten.

www.rubbermaid.eu
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Ontwikkel uw eigen Quick Cart-oplossing

PAKKETTEN VOOR QUICK CART-OPLOSSINGEN

LINNEN & AFVALBEHEER

SCHOONMAKEN

n

1 871644 X-CART FRAME 300 L + 2 X 1871645
X-CART ZWARTE ZAK 150 L + 1889864 GROTE HOES
De optie voor meerdere stromen biedt de mogelijkheid
om materialen vlot te scheiden, ideaal tijdens het
ophalen en vervoeren van wasgoed en afval.

n

1 871643 X-CART FRAME 150 L + 1871645 X-CART
ZWARTE ZAK 150 L + 1889863 KLEINE HOES
De beste capaciteit op de markt van tot 100 kg van
het veelzijdige X-Cart-systeem met betrouwbare
prestaties waar u op kunt rekenen.

n

F G101100BLA KANTELWAGEN
600 L MET GERUISLOZE ZWENKWIELEN
Duurzame gegoten, kubusvormige wagens
met geruisloze zwenkwielen die vlot, snel en
geruisloos bewegen ook met een zware lading.

Discreet, licht en compact ontwerp zorgt
ervoor dat alles onopgemerkt blijft.

CONCIËRGE
Compact en discreet uitzicht zorgt ervoor dat uw
personeel niet opvalt in de openbare ruimte.

ONDERHOUD
Veelzijdig ontwerp zorgt ervoor dat uw personeel de gastenkamers en openbare ruimte
doeltreffend kan opvolgen.
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OPPERVLAKTESCHOONMAAK

ONDERHOUD HARDE VLOEREN & VEILIGHEID
 FGQ85500BK00 Flexi Frame
 1863883 Korte telescoopsteel 50,8 – 101 cm
n F
 GQ89100BL00 Flexi Frame-hoes voor klamvochtige mop
n F
 GQ86100WH00 Hoogwaardige Flexi Frame-stofhoes
n F
 GQ89100BL00 Flexi Frame-hoes voor glas
n
n

FGQ85500BK00

FGQ89100BL00

FGQ85300WH00

n 1
 867507

Meertalig, houten
waarschuwingsbord, dubbelzijdig - koper
n 1
 867508 Meertalig, houten
waarschuwingsbord, dubbelzijdig - inox
n 1
 867505 Meertalig, houten
waarschuwingsbord, dubbelzijdig - zwart

1867507

F GQ85300WH00 Hoogwaardige microvezelvervanghoes voor steelstoffer
n  FGQ85200WH00 Quick-Connect flexibele steelstoffer met hoogwaardige microvezels
n

1867508

FGQ85200WH00
FG9T9101BLA

FGQ85200WH00 Quick-Connect flexibele steelstoffer met hoogwaardige microvezels
n  FGQ85500BK00 Flexi Frame en
FGQ86100WH00 Hoogwaardige Flexi
Frame-stofhoes
n  1863883 Korte telescoopsteel 50,8 – 101 cm
n

1867505

FGQ85500BK00 & FGQ86100WH00

1863883

TAPIJTONDERHOUD
n

 FG421588BLA MECHANISCHE
VEGER ZONDER BORSTEL
Twee rollen van rubber en een superieur
ontwerp met laag profiel biedt maximale
schoonmaakkracht om stof en vuil te
verwijderen.

1865827 Professionele microvezeldoek rood
1865828 Professionele microvezeldoek groen
n 1
 865829 Professionele microvezeldoek blauw
n 1
 865830 Professionele microvezeldoek geel
n
n

www.rubbermaid.eu
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Specificaties Quick Cart

1902465

1902467

1902466

GIDS MET SPECIFICATIES QUICK CART
Beschrijving

Quick Cart klein

Quick Cart gemiddeld

Quick Cart groot

Productnummer
Productgewicht
Buitenafmetingen (l x b x h)
Binnenafmetingen (l x b x h)
Maximaal draaggewicht
Interne opslagcapaciteit
Geassocieerd productnummer Quick Cart caddy
Afmetingen caddy (l x b x h)
Maximaal draaggewicht caddy

1902467
6,53 kg
41,9 x 36,3 x 43,2 cm
40,6 x 31,7 x 36,8 cm
13,6 kg
0,048 m3
1902459
26,7 x 27,9 x 14 cm
4,5 kg

1902466
7,17 kg
41,9 x 36,3 x 53,3 cm
40,6 x 31,7 x 47 cm
18,1 kg
0,06 m3
1902468
35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

1902465
7,80 kg
41,9 x 36,3 x 63,5 cm
40,6 x 31,7 x 57,1 cm
27,2 kg
0,074 m3
1902468
35,6 x 27,9 x 14 cm
6,8 kg

CADDY'S EN BINNENBEKLEDING
CADDY'S

RESERVE-BINNENBEKLEDING

BINNENBEKLEDING PLASTIC DRAAGTASSEN

Contact:
Contact:

www.rubbermaid.eu
© 2014 by Newell Europe Sàrl 10, Chemin de Blandonnet 1214 Vernier/Genève Zwitserland
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Nr.
1902459

Kleur
Donkergrijs

1902468

Donkergrijs

1919270

transparant

1902703
1902702
1902701

Zwart
Zwart
Zwart

Beschrijving
Quick Cart -caddy - klein
Vervangstuk Snelkar klein
Quick Cart -caddy - groot
Vervangstuk Quick Cart gemiddeld & groot
Quick Cart binnenbekleding plastic draagtassen
Vervangstuk voor alle Quick Carts
Reserve-binnenbekleding, Quick Cart klein
Reserve-binnenbekleding, Quick Cart gemiddeld
Reserve-binnenbekleding, Quick Cart groot

