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SCANDIC X SYSTEM

SCANDIC X SYSTEM • КОМПОНЕНТИ

Scandic X System

Не існує стандарту кріплення інвентарю до рукоятки. Широка 

різноманітність систем вимагає транспортування численних ручок на 

візку. Це спричиняє витрати, зменшує охайний зовнішній вигляд візка та 

загрожує пошкодженням обладнання. 

Завдяки системі Scandic X від VERMOP ці повсякденні проблеми - це 

минуле. Телескопічну ручку Scandic X можна легко налаштувати на різні 

робочі висоти, від 80 см довжини для чищення дзеркала до 171 см для 

верхньої роботи. Завдяки унікальній системі зчеплення Scandic X, всі 

пристрої та аксесуари від відомих виробників можна легко та надійно 

прикріпити до рукоятки, яка компактно складається  та розміщується у 

панелі інструментів системи Scandic X. 

Розумний набір з’єднувачів пропонує гнучке кріплення до всіх 

пристроїв для очищення підлоги та поверхонь. Складається в кошик для 

обладнання, щоб заощадити місце. 

Переконайтесь в інноваційному рішенні, яке встановлює нові стандарти 

ручного прибирання.
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КОМПОНЕНТИ • SCANDIC X SYSTEM

Новинка!
Телескопічна ручка

Система з’єднання

Панель для інвентарю

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

Клік



4

ПОВЕРХНІ

SCANDIC X SYSTEM • ТЕЛЕСКОПІЧНА СИСТЕМА
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SCANDIC X  
ТЕЛЕСКОПІЧНА СИСТЕМА

DerX-treme

Одна ручка для всього: натисканням кнопки телескопічна ручка Scandic X може бути 

налаштована на відповідну робочу довжину без дратівливого скручування. Від 80 см до 

171 см, Ви можете швидко та легко пристосувати її до роботи за місцем, наприклад

чищення дзеркала, миття підлоги чи роботі на висоті.
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ТЕЛЕСКОПІЧНА СИСТЕМА • SCANDIC X SYSTEM
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SCANDIC XТЕЛЕСКОПІЧНА СИСТЕМА
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ПОВЕРХНІ

ВІКНА

SCANDIC X
СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ

SCANDIC X SYSTEM • СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ
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СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ • SCANDIC X SYSTEM

Перехідник
VERMOP пропонує перехідники для більшості звичайних систем 

кріплення, наприклад: гвинтові з'єднання різного діаметру, 

з'єднання «Піноччіо» або різьбові з'єднання.

Універсальна система

Максимальна гнучкість: за допомогою системи зчеплення Scandic 

X. Усі пристрої для прибирання VERMOP можна під’єднати до 

телескопічної ручки Scandic X. У той же час система пропонує 

численні адаптери для під’єднання всіх пристроїв відомих 

виробників. Прикріплюються дуже легко. Пристрої можуть бути 

надійно з'єднані з ручкою лише одним клацанням. 

Сумісний з  
іншими 

Виробниками!

Клік

SCANDIC XСИСТЕМА КРІПЛЕННЯ
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SCANDIC X ПАНЕЛЬ ДЛЯ ІНВЕНТАРЮ

SCANDIC X SYSTEM • ПАНЕЛЬ ДЛЯ ІНВЕНТАРЮ

Для економії місця на візку:

панель для інвентарю Scandic X можна швидко зняти з візка Equipe

однією рукою.

Панель пропонує гнучкі варіанти кріплень всіх елементів інвентарю

для прибирання

Під час транспортування до панелі також зручно кріпиться 

телескопічна ручка Scandic X та ховається у візку.

Все зручно розподілене та одразу готове до роботи

Транспортування хімії
Полиця над відділенням з інвентарем надає простір для 

безпечного транспортування до п'яти пляшок хімічних

засобів для чищення.
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Ми будемо раді проконсультувати Вас щодо забезпечення

оптимальної панелі інструментів для Ваших потреб.

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ІНВЕНТАРЮ • SCANDIC X SYSTEM

Прибирання офісів

Панель для інвентарю

На панелі Ви завжди маєте під рукою потрібний 

інструмент на вашому візку для прибирання. Завдяки 

гнучким та зручним місцям для кріплення, Ви можете 

вмістити всі необхідні аксесуари .

Прибирання в 

лікарні/санаторії

SCANDIC XПАНЕЛЬ ДЛЯ ІНВЕНТАРЮ

Санітарне очищення

Новинка
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SCANDIC X SYSTEM –
ЕРГОНОМІКА

"У минулому мене турбували болісні 
відчуття у зап’ястях. Після роботи з 
телескопічною ручкою Scandic X, яка має 
рухому кульку зверху, проблема зникла. 
Мої зап'ястя змогли відновитися."

ClaudiaSchmitt

Ми цінуємо, що наш роботодавець, компанія Dorfner, надає нам 
професійні інструменти для нашої роботи та піклується про 
наше здоров'я.

SCANDIC X SYSTEM • ЕРГОНОМІКА

Запальні захворювання зап’ястя , які в крайньому випадку 

можуть призвести до синдрому зап'ястного каналу, також 

з’являються під час очищення будівель та за статистикою 

вражає до 48% жінок*. Причиною є пошкодження, спричинене 

примусовим утримуванням рукоятки при протиранні вручну. 

Телескопічна рукоятка Scandic X вирішує цю проблему за 

допомогою своєї рухомої кульки, яка забезпечує 

розвантаження рук працівника при прибиранні. Суглоби, які 

використовуються тривалий час, отримають шанс відновитись. 

Scandic X - інвестиція у здоров'я ваших працівник ів, яка 

швидко окупиться.

* Джерело : "Діагностика та терапія синдрому зап'ястного каналу", керівництво S3, AWMF-

Регістр керівництва № 005/003 станом на: 06/2000, Німецьке товариство пластичної ,

реконструктивної та естетичної хірургії

Ергономіка
Система Scandic X розроблена для особливо ергономічних

робіт. Завдяки простому регулюванню ручки без дратівливого

скручування , оптимальне положення можна встановити для 

всіх робочих кроків.
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ПЕРЕВАГИ
З системою ScandicX всі аксесуари зручно
розміщаються на візку. І тепер потрібна
тільки одна рукоятка замість двох-трьох
раніше. Якщо виникаєпотреба у 
терміновому прибиранні - не проблема, у 
мене все є.

Carmen Horn

ПЕРЕВАГИ • SCANDIC X SYSTEM

Стабільність та довговічність
Телескопічна ручка Scandic X виготовлена з високоякісних

матеріалів для тривалого терміну служби, вона не 

обертається та має високий рівень прогину. 

Захист суглобів
Рухома кулька на ручці зменшує навантаження на зап'ястя

при роботі . Таким чином, дозволяє уникнути захворювань

суглобів, таких як синдром зап'ястного каналу, в 

довгостроковій перспективі .

Індивідуалізація
Персоналізуйте телескоп ічну ручку Scandic X. Наприклад 

наліпкою для самостійного маркування або з назвою місця 

прибирання. Або з якісною індивідуально розробленою 

алюмінієвою табличкою з логотипом вашої компанії. Це 

робить телескопічну ручку Scandic X дуже особистим 

інструментом для користувача.
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SCANDIC X SYSTEM • ЦІНИ

SCANDIC X SYSTEM

Арт. № € /шт. В уп/шт.

Рукоятка

Scandic X Teleskopstiel

Довжина: 80 см - 171 см | Телескопічна система

1890005 51,60 5

Адаптери

Scandic X TopLock

Скребок з гумовою насадкою для миття вікон LockHead, тримач мопа 
Element, тримач мопа Element Des, щітку для стін, йорж для 
прочищення труб, щітку круглу з кріпленням на телескопічну штангу, 
подвоєний моп, очищувач для радіаторів

18917010 1,30 10

Scandic X Scandic

З'єднує системи Scandic Mono, Scandic Duo з Scandic X

18917040 1,30 10

Scandic X Stiel ø 19,5 mm

Адаптер розроблений для поєднання системи Scandic X з прибиральним
інвентарем інших виробників.

18917050 1,30 10

Scandic X Stiel ø 23,5 mm

Адаптер для з'єднання рукоятки Scandic X з системою Mag, Twixter, 
Twix, Sprint, Clipper

18917020 1,30 10

Scandic X Stiel ø 23,5 mm lang

Адаптер для з'єднання рукоятки Scandic X з системою Aquva, 
щіткою для швів та стиків, згонами для води

18917030 1,30 10
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ЦІНИ• SCANDIC X SYSTEM

SCANDIC XSYSTEM

Арт.-№ € /шт. уп/шт

ТРИМАЧ ПАДІВ

Scandic X Padhalter

Розміри: 250 x 90мм

18330 34,23 1

ПАД

Пад 12530 13,72 1

АКСЕСУАРИ

Scandic X Toolbox

Панель для інвентарю
* Ціна за запитом | підходить для візків Equipe

164600 * 1

Іменна табличка

Розміри: 80 х 10 мм | самоклійка, для маркування, прозора
фіксуюча плівка | підходить для телескопічної ручки Scandic X

18927 3,32 10

ІНДИВІДУЛЬНІ МАРКУВАННЯ

Табличка, алюміній

50 шт.

100 шт.

892850

8928100

13,35

13,35

50

100

Розміри: 80 х 10 мм | Матеріал: алюміній | включаючи 
конструкцію та кріплення | підходить для телескопічної ручки 
Scandic X
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