
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Vi ärver inte jorden av  
våra föräldrar. Vi lånar den 

av våra barn.” 
Native Americans motto 



 

 
Jorden är "resursen" som ska bevaras idag, inte bara för kommande generationer. Vi har alltid letat efter kvalitet i 
design och produktion av våra produkter, samtidigt som miljön respekteras. 

Vi är övertygade om att hållbar affärsutveckling visar respekt för jorden och dess resurser på ett medvetet, 
sammanhängande och ansvarsfullt sätt. 

Av denna anledning eftersträvar VDM, vår leverantör, en policy med ett integrerat kvalitets- och miljöstyrningssystem 
som kontinuerligt uppdateras. 
 
VDM var det första italienska företaget inom den professionella sektorn för rengörings-utrustning som 
certifierades: UNI EN ISO 9001 och UNI EN ISO 14001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

EcoGreen-varumärket identifierar våra produkter, som är designade och tillverkade med 
syftet att bevara miljön. 

 
EcoGreen-lösningarna är innovativa och mångsidiga eftersom de kombinerar hög 
prestanda med användandet av ett dyrbart miljövänligt material: återvunnen plast. 
 
Vagnarnas kvalitet garanteras av avancerade och sofistikerade produktionsprocesser, 
och den miljömässiga hållbarheten garanteras genom användning av återvunnen 
polypropen som ger maximal hållfasthet och lång produktlivslängd. 

 
     Vi tar ansvar för miljön! 

Vårt ansvar visar sig genom viktiga val 



 

 
 

 
ÅTERVUNNEN 

P L A S T  
UPP TILL 

90% 

Alla produktionsprocesser, som varierar från modell till modell, har 
som gemensam nämnare att vi - där så är möjligt- använder oss av 
återvunnen plast

 

GODKÄND 

Alla vagnar uppfyller de italienska CAM-bestämmelserna, 
och produceras i enlighet med CAM-miljökraven som är 
definierade för de olika stadierna i inköpsprocessen –  
och som syftar till att identifiera den bästa miljöprodukten  
under hela livscykeln. 

 
Alla våra vagnar är 100% återvinningsbara. 
Detta innebär att när produktens livscykel tar slut, faller 
alla dess komponenter inom produktions-cirkeln, vilket 
gör att inget avfall genereras, och att miljöpåverkan 
därmed elimineras. 

 

Vi har alltid satt stort värde på certifiering av våra produkter. Ett konstant 
engagemang som växer varje år, åtföljt av ett allt större EcoGreen-sortiment! 
 
 

  + 

 
ECOGREEN vagnar gör skillnaden! 

Vi har uppnått viktiga mål, men vi har 
många nya mål att uppnå! 



 

Vi har valt ut ett sortiment av de mest efterfrågade modellerna. Sortimentet som erbjuds ser ut såhär:  
 
Städvagn Ecogreen Basic Mop Artikelnummer: 212803 

 

EcoGreen Basic Mop är en liten multiservicevagn anpassad 
för lättare städning.  
Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal stålram med handtag och med 
integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på 
den vertikala ramen för 2 plastkorgar. 4 st hjul i Ø 125 mm var av ett 
med broms. 2 st 6 liter plasthinkar i återvunnen plast. (grå med grått 
handtag/ grå med rött handtag). 1 st 22 liter plasthink. 

Städvagn Ecogreen Compact Mop Artikelnummer: 212805 

 

EcoGreen Compact Mop är en multiservicevagn anpassad 
för städning med mopp.  
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal 
stålram med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 
krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 plastkorgar. 4 st 
hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter plasthinkar i 
återvunnen plast. (grå med grått handtag/ grå med rött handtag). 2 st 22 
liter plasthinkar i återvunnen plast.(grå med grått handtag/ grå med rött 
handtag). 

Städvagn Ecogreen Compact Press Artikelnummer: 212804 

 

EcoGreen Compact Press är en multiservicevagn anpassad 
för städning med svabb.  
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal 
stålram med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 
krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 plastkorgar. 4 st 
hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter plasthinkar i 
återvunnen plast. (grå med grått handtag/ grå med rött handtag). 1 
Svabbpress tillverkad av återvunnen plast, lämplig för moppar upp till 
450 g, med handtagskrok. Svabbpresshållare i 70% 
polypropylensampolymer och 30% glasfiber. 

Städvagn Ecogreen Compact Tray Artikelnummer: 212809 
 EcoGreen Compact Tray är en multiservicevagn med 

låsbara lådor för förvaring.  
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Vertikal 
stålram med handtag och med integrerad säckhållare. 2 skafthållare, 4 
krokar. 4 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. Plastbricka utrustad 
med 2 adaptrar för hinkar. 1 st 6 liter plasthink i återvunnen plast (grå 
med grått handtag). 2 st 4 liter plast-hinkar i återvunnen plast (grå med 
rött handtag/ grå med gult handtag). 4 st lådskenor. 1 st 20 liter låda 
med dämpare. 1 st 30 liter låda med dämpare. 2 st täcklock med 
låsfunktion. 

Städvagn Ecogreen Flex Mop Artikelnummer: 212807 

 

EcoGreen Flex Mop är en stor flexibel multiservicevagn 
anpassad för städning med mopp.  
Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet i återvunnen PP-plast. 
Två vertikal stålramar, en med handtag och med integrerad säckhållare. 
2 skaft-hållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 
plastkorgar. 5 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter 
plasthinkar i återvunnen plast. (grå med grått handtag/ grå med rött 
handtag). 2 st 22 liter plasthinkar i åter-vunnen plast.(grå med grått 
handtag/ grå med rött handtag). 
 

  

Nordex Ecogreen städvagnar 



 

Städvagn Ecogreen Flex Press Artikelnummer: 212806 

 

EcoGreen Flex Press är en stor flexibel multiservicevagn 
anpassad för städning med svabb.  
Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet i återvunnen PP-plast. 
Två vertikal stålramar, en med handtag och med integrerad säckhållare. 
2 skaft-hållare, 4 krokar, 2 hållare fixerade på den vertikala ramen för 2 
plastkorgar. 5 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 2 st 6 liter 
plasthinkar i återvunnen plast. Svabbpress tillverkad av återvunnen 
plast, lämplig för moppar upp till 450 g, med handtagskrok. 
Svabbpresshållare i 70% PP och 30% glasfiber. 

Städvagn Ecogreen Tray Mop Artikelnummer: 212811 

 

EcoGreen Tray Mop är en stor multiservicevagn för 
städning med mopp med låsbara lådor för förvaring.  
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. Två 
vertikala stålramar med handtag och med integrerad säckhållare. 2 
skafthållare, 4 krokar. 5 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 
Plastbricka utrustad med 2 adaptrar för hinkar. 1 st 6 liter plasthink i 
återvunnen plast. 2 st 4 liter plasthinkar i återvunnen. 2 st 22 liter 
plasthinkar i återvunnen plast. 4 st lådskenor. 1 st 20 liter låda med 
dämpare. 1 st 30 liter låda med dämpare. 2 st täcklock med låsfunktion. 

Städvagn Ecogreen Tray Press Artikelnummer: 212810 

 

EcoGreen Tray Press är en stor multiservicevagn anpassad 
för städning med svabb med låsbara lådor för förvaring.  
Tillverkad i polypropen/stål. Förlängd basenhet i återvunnen PP-plast. 
Två vertikala stålramar med handtag och med integrerad säckhållare. 2 
skafthållare, 4 krokar. 5 st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. 
Plastbricka för hinkar. 2 st 6 liter plasthink i återvunnen plast. 2 st 15 
liter plasthinkar i återvunnen plast. 4 st lådskenor. 1 st 20 liter låda med 
dämpare. 1 st 30 liter låda med dämpare. 2 st täcklock med låsfunktion. 
1 Svabbpress tillverkad av återvunnen plast, lämplig för moppar upp till 
450 g, med handtagskrok. Svabbpresshållare i 70% PP och 30% 
glasfiber. 

Städvagn Ecogreen Complete Artikelnummer: 212808 

 

EcoGreen Complete är en fullutrustad multiservicevagn för 
städning med mopp med låsbara lådor för förvaring  
Anpassad för Touch Free System. Basenhet i återvunnen PP-plast. Två 
vertikala stålramar med handtag och med integrerad säckhållare i 2 
sektioner med lock som har dokumenthållare. 2 skafthållare, 4 krokar. 5 
st hjul i Ø 125 mm var av ett med broms. Plastbricka utrustad med 2 
adaptrar för hinkar. 1 st 6 liter plasthink i återvunnen plast och 2 st 4 liter 
plasthinkar i återvunnen plast. 1 st hinkhållare och 2 st 22 liter 
plasthinkar i återvunnen plast. 4 st lådskenor för 1 st 20 liter och 1 st 30 
liter låda med dämpare samt 2 st täcklock med låsfunktion. 1 st hållare 
för handskar i box. 1 st hållare med dispenser för impregnerade dukar 
på rulle. 1 st nylonsäck. 1 kit Touch Free System. 

Svabbvagn Ecogreen LZ Press Artikelnummer: 212802 

 

Svabbvagn med handtag, plastpress och två hinkar. 
EcoGreen LZ Press är en kompakt och stabil svabbvagn som uppfyller 
behoven inom den professionella rengöringssektorn. Hög kvalitet och 
användarvänlighet. LZ Press tål tuffa tag, eftersom den är tillverkad av 
material som är resistenta mot spänningar och mot rengöringsmedel. 
Tillverkad i polypropen/stål. Basenhet i återvunnen PP-plast. 
Presshållare i förzinkat stål. Pulverlackerat handtag. 4 st hjul i Ø 80 mm. 
2 st 20 liter plasthinkar i återvunnen plast. Svabbpress tillverkad av 
återvunnen plast, lämplig för moppar upp till 450 g, med handtagskrok. 

Nordex Ecogreen städvagnar 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
   

 

Kontakta vår kundtjänst  
Telefon: 033 - 20 65 50 
Epost: kundtjanst@staples-solutions.com 
Läs mer på vår hemsida staplesadvantage.se eller handla 
direkt på staplesnetshop.se  
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