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MAATWERK

Het Triple-T systeem is een modulair systeem in optima forma. En meer dan enkel 

efficiency en schoonmaak. Triple-T is het flexibele maatwerksysteem dat zich om 

de medewerker heen vormt en zich in dienst stelt van de doelstellingen van een 

organisatie. Het modulaire systeem wordt op maat ingericht, voor iedere wens van 

klant of gebruiker en voor elk schoonmaakprogramma of taak.

EEN TROLLEY MET UITSTRALING

Vakmensen verdienen professionele middelen die hun werk prettiger maken. Zoals de 

ergonomische Triple-T trolley. Daarmee laat u zien dat schoonmaak een vitaal, trots en 

onlosmakelijk onderdeel is van uw organisatie.

BESTICKERING

De Triple-T trolley is hét visitekaartje van uw schoonmaakorganisatie. De gesloten en 

afsluitbare materiaalwagen straalt professionaliteit uit. Desgewenst kan de trolley 

bestickerd worden met uw eigen afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld natuurfoto’s uit 

de nabije omgeving , een beroemd schilderij of foto’s van de eigen medewerkers. We 

denken graag met u mee.



De elektrisch aangedreven Triple-T E-trolley.
Voor meer info, zie pagina 7
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MAGNETISCHE BESTICKERING

Een magnetische bestickering maakt de trolley geschikt voor:

•  Thema-gerichte communicatie

•  Communicatie met de gebruikers van het gebouw

•  Communicatie met de schoonmaakmedewerker (bijvoorbeeld werktaakkaarten 

bevestigen aan de trolley)
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BEPAAL UW EIGEN INRICHTING

Het Triple-T systeem is ontworpen met veiligheid en hygiëne als basis. Afsluitbare 

trolleys, disposable oplossingen, scheiding van schoon en vuil, nat en droog. Het 

modulaire Triple-T systeem wordt daarnaast op maat ingericht, voor iedere wens van 

klant of gebruiker en voor elk schoonmaakprogramma of taak. En dat draagt bij aan 

een beter, slimmer en sneller schoonmaakproces. 
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VOORBEELD 1

Large trolley, ingericht voor een 

schoonmaakprogramma met stofwis- en 

vlakmoptaken. De rechterdeur is voorzien van een 

doseersysteem waarmee elke mop afzonderlijk 

bevochtigd wordt. De dosering is instelbaar.

VOORBEELD 2

Large trolley, ingericht voor een 

schoonmaakprogramma met stofwis en 

vlakmoptaken. De rechterdeur is voorzien van 

een vlakmop bevochtigingsbox voor bevochtiging 

van 7 microvezel vlakmoppen.

VOORBEELD 3

Large trolley, ingericht voor afvalinzameling. 

De trolley is voorzien van 3 afvalzakhouders met 

overzakken, waarvan 1 met voetpedaalbediening. 
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VOORBEELD 6

Small trolley, voorzien van verschillende soorten 

boxen: groot, klein en mixbox. 

VOORBEELD 4

Medium trolley, aan buitenzijde voorzien van een 

inklapbare afvalzakhouder met deksel.

VOORBEELD 5

Medium trolley, voorzien van een afvalzakhouder, 

diverse boxen en een rechterdeur die geschikt is 

voor de bevestiging van stofwisgereedschap. 
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VOORBEELD 7

Op speciaal verzoek van onze klanten is het 

mogelijk te kiezen voor een trolley met dubbele 

rolemmercombinatie, bevestigd aan de buitenzijde. 

Deze combinatie is alleen mogelijk bij de Medium 

trolley.
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TRIPLE-T E-TROLLEY

De Triple-T E-trolley is een elektrisch aangedreven schoonmaaktrolley. De motor vangt 

de kracht op die een schoonmaakprofessional normaal levert met het duwen van de 

trolley. De trolley beweegt als vanzelf en de schoonmaker hoeft hem enkel te bedienen. 

Stroeve vloeren, zoals hoogpolig tapijt, vormen geen enkel obstakel meer. Maar ook 

zwaar beladen trolleys en lange afstanden zijn geen probleem. Hierdoor worden rug en 

schouders van uw vakmensen minder belast.
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VOORDELEN VAN DE E-TROLLEY

•  Stroeve vloeren, zoals (hoogpolige) tapijtvloeren, zijn geen obstakel meer.

•  Duwen van een zwaar beladen trolley vergt geen extra kracht.

•  Lange afstanden overbruggen zonder moeite.

•  Minder zware belasting van rug en schouders.

•  Gebruiksvriendelijke bediening.

•  Batterij gaat zeer lang mee.

•  Een bestaande Triple-T trolley (maat M of L) kan worden omgebouwd naar E-trolley.
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DEUR TEN BEHOEVE VAN STOFWISTAKEN

•  Beugel voor stofwisframe Balit Varifix.

•  Gereedschapsrail met verschillende steelklemmen en 

gereedschapshaak die naar wens in te delen is.

•  Houder voor Masslinn rol.

DEUR TEN BEHOEVE VAN BEVOCHTIGING 

AFZONDERLIJKE VLAKMOP

•  Triple-T doseersysteem met instelbare bevochtiging per 

mop.

•  Gereedschapsrail met verschillende steelklemmen en 

gereedschapshaak die naar wens in te delen is.

DEUREN

De trolley kan uitgerust worden met verschillende 

deuren die optimaal ingericht zijn voor specifieke 

schoonmaakactiviteiten.
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DEUR TEN BEHOEVE VAN BEVOCHTIGING MEERDERE

VLAKMOPPEN TEGELIJK

•  7-moppen box waarin 7-moppen in één keer worden      

voorbevochtigd.

•  Gereedschapsrail met verschillende steelklemmen      

en gereedschapshaak die naar wens in te delen is.

DEUR ZONDER INRICHTING

Voor bepaalde activiteiten kan het handiger zijn om een deur 

te kiezen die geen specifieke functie heeft.

Bijvoorbeeld als een trolley volledig voor afvalverzameling 

wordt ingezet.
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AFVAL SCHEIDEN

De Triple-T trolley kan ook volledig ingericht worden ten behoeve van afvalverzameling. 

Bijvoorbeeld met drie afvalzakhouders waarvan één middels voetpedaal bediend kan 

worden. De andere afvalbakken worden met de hand naar voren getrokken waardoor 

de houder kantelt en afval makkelijker gedeponeerd kan worden. Elke afvalzakhouder 

is standaard ingericht voor gescheiden afvalverzameling. Zodoende kunnen 6 

verschillende afvalstromen gescheiden worden in deze Large trolley. Eventueel kan aan 

de buitenzijde nog met een externe afvalzakhouder geplaatst worden waardoor een 7e 

afvalstroom mogelijk is.

Elke afvalzakhouder kan uitgerust worden met een overzak waardoor vuilniszakken aan 

het oog worden onttrokken. De afvaloverzak heeft een A4 geplastificeerd venster waar 

een afbeelding of bijvoorbeeld een taakkaart ingestoken kan worden.
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VOETPEDAAL

In het linkercompartiment van de Medium 

of Large trolley kan een afvalzakhouder 

met voetpedaal bevestigd worden. Dit is een 

hygiënische oplossing voor situaties waar 

een gebruiker niet in direct contact met de 

afvalzakhouder mag komen. 

EXTERNE AFVALZAKHOUDER

Deze Medium trolley is voorzien van een 

externe afvalzakhouder met deksel en 

afvaloverzak. De houder kan ingeklapt 

worden na gebruik om zo plaats te besparen 

in bijvoorbeeld een werkkast. De externe 

afvalzakhouder is een interessante 

aanvulling indien er een zeer strikte 

scheiding van schoon en vuil moet zijn, of 

als afvalverzameling mogelijk moet blijven terwijl de

trolley afgesloten is.



13

STEELKLEM

Aan de deur, maar ook aan het frame, kunnen 

steelklemmen bevestigd worden om nog extra 

gereedschappen te bevestigen en mee te nemen.

WASTROLLEY

Voor het verzamelen van vuile was kan gebruik 

gemaakt worden van een wastrolley op wielen met 

inschuifbaar handvat. 

Niet alleen ergonomisch maar ook zeer hygiënisch 

voor het transport naar de wasmachine.
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TABLETHOUDER

Schoonmaak digitaliseert steeds meer en apps 

worden ter ondersteuning gebruikt. Vanzelfsprekend 

dus dat een tablethouder aan de trolley bevestigd kan 

worden.

BALITHOUDER

Optimale benutting van de ruimte: in de zijkant van 

de trolley kan een Balit Varifix 560 bevestigd worden. 

Deze optie wordt veelal toegepast bij de Medium 

trolley als er gekozen is voor een deurinrichting ten 

behoeve van vlakmoppen en ook stofwisgereedschap 

meegenomen wordt.

SCHAPPEN

De multifunctionele trolley kan ook voorzien worden 

van schappen waardoor de trolley ingezet kan worden 

als hotelwagen of voor linnenvervoer. Een trolley 

kan gedeeltelijk of volledig voorzien worden van 

schappen, passend bij de wensen van de gebruiker.
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WIELEN

Kwalitatief hoogwaardige wielen met een professionele en hygiënische uitstraling:        

• Remmechanisme aan binnenzijde waardoor minder kracht nodig is om te remmen 

en het loopvlak van het wiel niet beschadigt.                     

• Minder rolweerstand door een breder loopvlak en makkelijker rollen, ook op tapijt.                                       

• Zeer goede kwaliteit rubber, lange levensduur. 

• Zeer hygiënisch, aangezien het wiel aan beide zijden is afgeschermd met een kapje. 

Vuil en haren hechten hierdoor niet meer tussen wiel en vork. 

• De wielen kunnen eenvoudig en goed schoongehouden worden. 

Naar wens kan de trolley ook uitgerust worden met wielen die meer geschikt zijn voor 

zeer ruw buitenterrein. 
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KLEINE DEURSTOPPER

De kleine deurstopper wordt op de bumper van de trolley 

gemonteerd. Hierdoor blijft de deur open staan wanneer er 

een externe afvalzakhouder is gemonteerd.

FOAMWIELEN

Kleine tegels, tapijt en ongregelmatige ondergrond 

(bijvoorbeeld vlakke buitenterreinen) vormen geen 

probleem voor de foamwielen. Ook zorgen de wielen voor 

minder geluid en trillingen van de trolley. Dit komt door het 

versmalde contactoppervlak tussen wiel en vloer.

RADIAALSLOT MET UITNEEMBARE SLEUTEL

Het vernieuwde radiaalslot is steviger en brengt de 

mogelijkheid met zich mee om de sleutel óók bij het openen 

uit het slot te nemen. Hierdoor wordt de kans klein dat de 

sleutel afbreekt.
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