
Behandlingsvagn Villard
I vårt sortiment har vi några artiklar som vi inte tillverkar 
själva. Villard är en fransk tillverkare av kvalitetsvagnar
som vi fått förmånen att representera i Sverige.

Behandlingsvagnen så som den visas på bild är 
utrustad  med följande:

* 5 draglådor (1 Small, 3 Medium, 1 High)
* Avdelare i 2 av lådorna (Small, Medium)
* 2 justerbara tillbehörsskenor (1 vänster,
   1 höger kortsida)
* 1 grå avfallsbehållare
* 1 trådkorg
* 1 gul behållare för vassa objekt
* 3 flaskhållare
* Formgjuten toppskiva
* Centralt nyckellås
* 125 mm hjul varav två låsbara
* Klistermärke "Treatment"

Vagnens storlek 77x51x101 cm BxDxH

Vagn med draglådor och styrhandtag för generell
användning. Diverse tillbehör kan nischa vagnen
för specifikt ändamål.

Vagnen så som den visas på bild är utrustad med följande:

* 2 justerbara tillbehörsskenor
* Justerbart handtag
* 125 mm hjul varav två låsbara
* 1 låda Låg, höjd 63 mm
* 3 lådor Medium, höjd 138 mm
* 1 låda Hög, höjd 216 mm
* Klistermärke Treatment"

Vagnens storlek 77x51x101 cm BxDxH

Benämning Art nr
Behandlingsvagn Villard
Behandlingsvagn med plastkorgar Villard
Vagn för generellt bruk Villard

Tillval
Se hemsida för diverse tillval till alla
Villards Eolis-vagnar

1006.01 T01
1006.11 T02
1006.01 G01

Vagn för generellt bruk Villard

Behandlingsvagn med plastkorgar.
Följande utrustning ingår som standard:

* 2 justerbara tillbehörsskenor, en per kortsida
* Styrhandtag höj- och sänkbart
* 125 mm hjul varav två låsbara
* Jalusifront med nyckellås
* Fyra lådor MEDIUM. Avdelare finns som tillbehör.
* Övre bricka i ABS-plast med vulstkanter
* Etikett "Treatment"

Vagnens storlek 77x59x101 cm LxDxH

Behandlingsvagn med plastkorgar Villard
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