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LOOP łączy zalety koszyka i wózka na zakupy. Jest kompaktowy, lekki, 
zwrotny, a jego konstrukcja idealnie wkomponuje się w przestrzeni 
sklepowej. Jest on szczególnie dedykowany do małych lub średnich 
sklepów miejskich lub jako uzupełnienie dla dużych wózków. Wysoce 
wszechstronny – idealny dla wszystkich branż.

Maksimum MOBILNOŚCI, minimum zajmowanej POWIERZCHNI!!!

Mobilność i komfort
Jego uchwyt biegnący wokół pozwala 
na wygodne prowadzenie z każdej 
z czterech stron niezależnie  
od wzrostu użytkownika.

Najwyższej jakości kółka obrotowe 
360 stopni.

Kompaktowy i lekki – tylko 9,3 kg!!! 
Dzięki swojemu kształtowi, wkładanie i wyjmowanie 
zakupionych towarów jest łatwiejsze.  
Szybki i wygodny w rozładunku przy kasie.
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Idealne rozwiązanie dla wąskich alejek w sklepie
Jego rozmiar ułatwia przepływ ruchu w sklepie, umożliwiając jednoczesne 
przejazd kilku wózków, unikając zajechania lub kolizji. 2 równolegle lub 
prostopadle ustawione wózki mieszczą się w przejściu o szerokości 116 cm.

Oszczędność miejsca w sklepie  
w strefie składowania
Powierzchnia zajmowana przez wózki jest 
zminimalizowana dzięki idealnemu  
spasowaniu wózków.  
Odległość między składowanymi wózkami  
to 125 mm.

Opcje
Standardowe kolory, baza w kolorze szarym (RAL 7021), obrzeża, uchwyty wózka w kolorach: 
Czerwonym – Pantone 1797 C / RAL 3020 
Niebieskim – Pantone 287 C / RAL 5005 
Zielonym – Pantone 375 C / RAL 6018 
Pomarańczowym – Pantone 166 C / RAL 2008 
Żółtym – Pantone 123 C / RAL 1003

Kółka standardowe – średnica 100 mm Kółka na trawelatory (bieżnie) – 125 mm 
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Personalizacja – miejsce na logo  Monetnik – dostosowany do monet 1 zł, 2 zł, 1 €

Uchwyt do powieszenia torby (wyposażenie standardowe)

Dane techniczne:
–  Pojemność: 100 litrów,
–  Waga: 9,3 kg – wersja standardowa; 12 kg – wersja z kółkami na trawelatory,
–  Wymiary: wersja standardowa 585 × 565 × 1025 (wysokość) mm;  

wersja z kółkami na trawelatory 585 × 565 × 1041 (wysokość) mm,
–  Materiał, z którego wykonane są części plastikowe – polipropylen,  

uchwyt (obrzeże) – polipropylen/fiberglas 
–  Baza wózka – stal galwanizowana. Kształt podstawy ergonomiczny, wygodny w prowadzeniu,  

zapobiega przypadkowym uderzeniem o nogę osoby prowadzącej wózek.


