Step On Best
INLEIDING
Voorverkoopdatum is: october 2008

BELANGRIJKSTE VERKOOPPUNTEN

• Verhoogde duurzaamheid (productleven) : Vervaardigd uit webstructuur polypropyleen:

product kan gewicht dragen zonder te vervormen; verminderd productgewicht terwijl sterkte
wordt behouden
• Verbeterde productiviteit: goed toegankelijk voor reiniging, gladde oppervlakken,
afgeronde hoeken
• Ergonomisch efficiënt: zak eenvoudig te legen door opening in de voorkant, 2 wielen en
1 hendel maken de bak makkelijk te manouevreren
• Stil in bedrijf: stille rubber wielen die geen sporen achterlaten
• Afvalsortering: kleurgecodeerd (wit, rood)
• Inhoud: 100L
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VOORNAAMSTE MARKTGEGEVENS
Goede toegankelijkheid, gladde oppervlakken, afgeronde hoeken maken schoonmaken gemakkelijker,
aangezien bakken minimaal één keer per dag worden gereinigd
Ergonomische kenmerken zijn steeds belangrijker voor werkgevers (meer tevredenheid bij
werknemers)
Economie en kostenverlaging zijn hoofddrijfveren, dus lange levensduur van het product dankzij hoge
kwaliteit en stevigheid worden op prijs gesteld
Sterke metalen zakhouder is een must om de polyliners vast te zetten zodat ze niet omvallen als ze
vol zijn
De meest gebruikelijke polyliner bag is 100L groot
Een hele reeks bakken met verschillende kleuren helpt restaurants en ziekenhuizen bij afvalsortering

PRODUCTBESCHRIJVING
De nieuwe 100L Step On Bin is een uitbreiding in de lijn van de huidige succesrijke Step On Bin
(6146). De nieuwe bak met opening aan de voorkant is ontwikkeld mét eindgebruikers, vóór
eindgebruikers. Eindgebruikers zijn werknemers van restaurants, hotels en ziekenhuizen. De
kenmerken voldoen aan de behoeften van alle eindgebruikers: reinigbaarheid, hygiëne, veiligheid,
ergonomie en duurzaamheid.
- Pedaal: garandeert dat mensen het deksel niet hoeven aan te raken en voorkomt daardoor
kruisbesmetting
- Opening aan de vookant: de zak is gemakkelijk bereikbaar om te worden geleegd zonder dat hij
hoeft te worden opgetild. Hij biedt ook goede toegankelijkheid voor reiniging
- Wielen: stil, laten geen sporen achter, hiermee kan de bak over grotere afstand worden bewogen
- Hendel: zorgt voor makkelijke bestuurbaarheid
- Zakhouder: voorkomt dat de afvalzak naar beneden zakt
- Webstructuur: product kan gewicht dragen zonder te vervormen; verminderd productgewicht terwijl
sterkte bewaard blijft
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KENMERKEN & VOORDELEN
KENMERKEN

PLUSPUNTEN

VOORDELEN

Opening aan voorkant

Biedt een ergonomische methode om
container te legen.

Betere ergonomie op werkplek
Verhoogde productiviteit

Geen hoeken

Afgeronde hoeken

Snel schoonmaken en hygiënisch

Stille wielen

Vermindert geluid in vergelijking tot
traditionele bakken.

Minimale onderbreking op de werkplek bij
manoeuvreren.

Breed pedaal

Moedigt mensen aan om het pedaal te
gebruiken

Voorkomt kruisbesmetting, voldoet aan
HACCP

Webstructuur

Grote duurzaamheid.

Langer productleven.

Wielen laten geen sporen
na

Geen sporen op de vloer

Zorgt voor schone vloeren

Robuuste ergonomische
Handgreep

Makkelijker te manoeuvreren

Verhoogde productiviteit

Klink

Openen en sluiten van deuren
eenvoudiger

Gaat na verloop van tijd niet losser zitten

Zakhouder

Aanhechting zak

Zak blijft vastzitten

Gekromd deksel

Voorkomt dat voorwerpen op deksel
worden gelegd

Schoon deksel

Robuust gelaagd metalen
hefmechanisme

Roest niet

Veilig voor omgevingen met
voedingsmiddelen

BEOOGDE EINDGEBRUIKERS

Gezondheidszorg
Horeca
Voedingsmiddelen
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PRODUCTINFORMATIE
PRODUCTINFORMATIE

Product #

Productbeschrijving

Productafmetingen (cm–l x w x h)

Prijslijst (€ )

6151-00-WHT

Step On Best kleur wit

41 x 54 X 94

€240

6151-00-RED

Step On Best kleur rood

41 x 54 X 94

€240

VERZENDINFORMATIE
VERZENDINFORMATIE

Pakket
grootte

Verze
ndge
w/doo
s (kg)

Afmetingen doos
(cm–l x b x h)

Doos inhoud
(m3)

kleur

UPC Productcode

Klantcode

6151-00-WHT

1

10

57 x 48 x 96

0.2

WIT

543001910024

3924909000

6151-00-RED

1

10

57 x 48 x 96

0.2

ROOD

543001910062

3924909000

Product #
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