
RIAN hand-miniwringer
Art. nr. 15.06/01

RIAN electrische miniwringer
Art. nr. 15.06/02

RIAN miniwringer op emmer
Art. nr. 15.06/04

RIAN miniwringer op emmer ‘Perfect’
Art. nr. 15.06/06

Afmetingen:
Lengte
incl. slinger: 40 cm.
Hoogte: 25 cm.
Breedte: 17 cm.
Gewicht: 2 kg.
Lengte rollen: 17,5 cm.

Afmetingen:
Lengte 42 cm.
Hoogte: 18 cm.
Breedte: 12,5 cm.
Gewicht: 2,7 kg.
Lengte rollen: 17,5 cm.

Snoerloos, voeding 
d.m.v. ingebouwde 
oplaadbare accu.

Afmetingen:
Emmer: 25 x 32 cm.
Hoogte: 
incl. wringer: 27 cm.
Lengte rollen: 20  cm.
Inh. emmer: 7 ltr.
Gewicht: 1,6 kg.

Afmetingen:
Emmer: 25 x 30 cm.
Hoogte: 
incl. wringer: 29 cm.
Lengte rollen: 18 cm.
Gewicht: 1,4 kg.

Idserda Products, Midden 76, 8351 HJ  Wapserveen
Telefoon: 0521 - 32 14 75. Fax: 0521 - 32 10 46

Website: www.idserda.nl, E-mail: info@idserda.nl 
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RIAN miniwringer
op emmer
De RIAN miniwringer op emmer
is speciaal gericht op de
professionele schoonmaak-
branche. Dankzij de
natuurrubber rollen,
kunststof onderdelen,
roestvrijstalen assen en
aluminium oplegstrip en
kap heeft ook deze wringer
weinig onderhoud nodig.
Deze uitvoering is door de ergonomische emmer ook
eenvoudig op schoonmaak materiaalwagens te plaatsen.

Kenmerken: praktische vormgeving, voldoende spoel-
ruimte, goede invoer, goed draagbaar, afneembaar,
staat stevig, duurzaam.
Toepassing: werkplek aanpassing, wringen van alle
soorten schoonmaakdoeken inclusief microvezel, spons 
en zeem en dunne dweilen.

RIAN miniwringer
op emmer ‘Perfect’
De RIAN miniwringer
op emmer ‘Perfect’ is
dankzij de stabiele
emmer en de handige
draagbeugel ideaal voor
in en om het huis.

Deze wringer is uitgevoerd met hoogwaardige kunst-
stofrubber rollen. De werkwijze is hetzelfde als bij de
reguliere uitvoering.

Kenmerken: Lichtgewicht, voldoende spoelruimte,
goede invoer, goed draagbaar, afneembaar, staat stevig.
Toepassing: wringen van alle soorten schoonmaak-
doeken inclusief microvezel doeken, spons en zeem.

RIAN
hand- miniwringer
De RIAN hand miniwringer is
een ideaal hulpmiddel als
u problemen heeft met
het uitwringen van
bijvoorbeeld washandjes,
vaatdoekjes en zemen.

U legt het natte textiel
op het oplegtafeltje,
draait aan het grote
handvat en uw textiel komt
er aan de andere kant van de rollen uitgewrongen uit.

U bevestigt de RIAN hand miniwringer op een plat vlak,
bijvoorbeeld het aanrecht. De bevestigingsmaterialen
worden bij de wringer geleverd, evenals een duidelijke
handleiding. 

RIAN
elektrische miniwringer
De RIAN electrische miniwringer is net
als de miniwringer bedoeld
voor het uitwringen
van washandjes, vaat-
doekjes, en dergelijke.

De electrische
miniwringer werkt
op dezelfde manier als de
gewone miniwringer, u hoeft echter niet aan de slinger
te draaien. Met een druk op de aan/uit-knop gaat
het textiel tussen de rollers door.

Veel aandacht is besteed aan veiligheid en de
electrische miniwringer vraagt vrijwel geen onderhoud.

Wringende
problemen?
Het zijn vaak de kleine handelingen
in het dagelijkse leven, privé of beroeps-
matig, die enorme problemen kunnen
vormen bij een ziekte of tijdelijke blessure.
Neem nou het uitwringen van een washandje of vaat-
doekje. Hoe vaak per dag doen we dit niet gedachte-
loos? Heel vaak, daar weet iemand met bijvoorbeeld 
reuma of RSI over mee te praten.

Voor dit probleem heeft Idserda Products de serie
RIAN miniwringers ontwikkeld. De RIAN miniwringer
kunt u gebruiken voor het wringen van bijvoorbeeld
washandjes, vaatdoekjes en zemen. De RIAN elec-
trische miniwringer doet hetzelfde maar dan automatisch
door middel van een oplaadbare ingebouwde accu.

De RIAN miniwringer op emmer is bedoeld voor sop-
doeken, spons, zeem en bijvoorbeeld klein wasgoed
en is overal te gebruiken. Er zijn zowel wringers voor
rechts- als linkshandigen. De RIAN miniwringers zijn
in eerste instantie speciaal ontwikkeld als hulpmiddel
voor mindervaliden. Ze zijn echter zo handig dat ook
anderen er veel plezier van kunnen hebben. In de profes-
sionele schoonmaakbranche waar veel wringblessures
voorkomen is dit reeds een onmisbaar hulpmiddel. 

De RIAN miniwringers zijn vervaardigd van 
kunststof, roestvrij staal en de rollen van rubber.


