PERSONALIZE O SEU TheCaddie

ESTILO E EFICIÊNCIA

TOPO RÍGIDO/MALEÁVEL

Pode optar por um topo maleável com bolsos interiores
adicionais ou uma versão com topo rígido para um serviço
mais rápido.

O TheCaddie excede as expectativas dos seus hóspedes, oferecendo uma
experiência premium e de alta qualidade nas suas instalações, garantindo
uma aparência discreta e limpeza durante as operações diárias de
manutenção. A discrição do serviço de quarto atingiu seu auge.

RODAS

Versões de 2 ou 4 rodas.
Rodas de nylon robustas e silenciosas com duplo
rolamento de esferas. Grandes rodas traseiras de 110
mm garantem uma durabilidade prolongada. Pequenas
rodas dianteiras de 50mm para uma melhor condução.

A melhor escolha
para um discreto
serviço de quarto.

The

BK - Preto

RE - Vermelho

BR - Castanho

DG - Cinza Escuro

LG - Cinza Claro

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Handie

Referência
Peso
Dimensões (Prof. x Larg. x Alt.)
Dimensões exteriores com bolsos
Material
Capacidade de armazenamento

050601XX
050602XX
8,8 Kg
2,9 Kg
45x38x62 cm
45x38x27 cm
45x45x62 cm
PVCP (Poliéster revestido com PVC
0,099 m³
0,042 m³

Trendie

+

As cores standard são Preto, Castanho, Bordeaux e
muitas outras disponíveis sob pedido mínimo de 15
peças.

Buddie

3

1

CORES
BU - Azul

A melhor escolha
para um discreto
serviço de quarto.

2

QUALIDADE MADE IN ITÁLIA

050603XX
11,7 Kg
45x38x89 cm
45x45x89 cm
Hidrorepelente 600)
0,141 m³

TheCaddie é um produto fabricado
100% em Itália com componentes
italianos e europeus. Qualidade na
qual pode confiar para suas
operações diárias, 24 horas por dia,
365 dias por ano.

www.galoequipamentos.pt
info@galoequipamentos.pt
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Buddie

Carrinho de limpeza customizável.
Discreto, silencioso e leve para um
serviço elegante e eficiente.

Mala de serviço low cost.
Solução prática e compacta,
ergonómica e versátil para um
serviço rápido e impecável.

Um conjunto de 2 elementos
independentes, unidos para um
serviço de limpeza discreto
impecável e eficiente.

LADO ESQUERDO

PARTE SUPERIOR

Vários bolsos para os
utensílios de limpeza.

Duas gavetas deslizantes e amovíveis, uma
das quais tem alças longas e pode actuar
como um Carry Caddy. Os amenities e
consumíveis estarão sempre organizados.
As gavetas podem ser utilizadas sem abrir
compartimento inferior do carrinho.
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Trendie
PEGAS

LADO DIREITO

Pegas resistentes, ergonómicas e reforçadas
para um armazenamento fácil e rápido
quando o carrinho não está em uso.

Tenha os produtos de limpeza
sempre organizados com TheCaddie.
A correia de fixação elástica forte
envolve os tirantes para um
armazenamento seguro enquanto
está em movimento. Revestimentos
de bolso amovíveis são em plástico e
laváveis para uma higiene
incomparável.

CARGA VERTICAL

CARRY CADDY AMOVÍVEL

SEGURANÇA

Caddy de plástico rígido com
separadores internos ajustáveis com
velcro, mantendo os utensílios e
consumíveis organizados. Os
separadores podem ser removidos e o
Caddy pode ser lavado e enxaguado.

TRASEIRA

O bolso traseiro externo acomoda um útil forro de plástico amovível que
pode ser usado como saco do lixo.

O TheCaddie está equipado com um clipe de
segurança para impedir o acesso não
autorizado ao seu conteúdo. A versão de topo
rígido possui um fecho de segurança TSA.

PARTE INFERIOR

O compartimento inferior
está equipado com dois
bolsos para outros
acessórios.

CARGA HORIZONTAL
TRENDIE

Esta inovação da Caddie acomoda uma gaveta amovível que pode atuar
como um Carry Caddy.
Separadores amovíveis com velcro permitem um maior nível de higiene.
Um bolso frontal para acessórios e um suporte transparente de folha de
serviço completam o conjunto.

SEGURO

A correia de fixação segura a TRENDIE,
imobilizando-a, quando usada em
combinação com o carrinho HANDIE.

