Den mest mångsidiga säckhållaren!
● CTwix säckhållare kan användas året runt
● CTwix kan användas både inom- och utomhus
● CTwix är en patenterad svensk produkt
● CTwix har 2 års garanti
Grundset
CTwix grundset innehåller säckhållare, markspett och väggfäste.
Dessutom finns nylonsäck och städlist som extra tillbehör.

Så här enkelt är det
Med CTwix slipper du sladdriga sopsäckar en gång för alla. Sätt fast din standardplastsäck
(125 liter) på CTwix-ringen och räfsa
löv, gräs eller skräp direkt in i säcken!
Tryck ner säckhållaren mot marken.
Då formar sig ringen efter underlaget.
Dessutom, vänd CTwix mot vinden
och det kommer att bli ännu
lättare att få in allt i säcken.

Enkel, ergonomisk och effektiv!
Tips
CTwix kan också lätt och smidigt sättas
upp på markspettet, som håller upp säckhållaren och kan vinklas till rätt arbetshöjd.
Med monterat markspett kan du fritt arbeta
med båda händerna! Säckhållaren lämpar
sig också utmärkt som tillfällig sopbehållare
vid alla typer av utomhusevenemang.

Ytterligare ett alternativ
är att sätta fast CTwix
på väggfästet för hantering av olika sorters
avfall i ditt förråd, i din
verkstad eller ute i trädgården.
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CTwix nylonsäck är
mycket slitstark och
rymlig (200 liter).
Den har bärhandtag i
botten för att underlätta tömning och är
tvättbar i 40ºC.

Städlisten monteras
på säckhållaren.
Den tätar effektivt
mot underlaget så
att den fungerar som
en sopskyffel. Sopa
direkt in i säcken!
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Med säckhållaren CTwix kan man räfsa eller
sopa rakt in i säcken
Ringen formar sig efter underlaget
CTwix ger ett optimalt pris/prestandaförhållande
CTwix är en innovativ produkt
CTwix är lätt
CTwix är lätt att flytta med sig
Säckhållaren möjliggör ergonomisk och
effektiv hantering
CTwix kan användas året runt, både inomoch utomhus
Produkten har många användningsområden
Flera extra tillbehör finns till säckhållaren
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CTwix är den optimala produkten för
många målgrupper
CTwix är utvecklad i Sverige
CTwix är utprovad under lång tid
CTwix är av hög kvalitet
CTwix har 2 års garanti
CTwix är patenterad
CTwix passar till standardplastsäckar
Säcken sätts enkelt och snabbt fast på
säckhållaren
Efter användning plockas CTwix med sina
tillbehör snabbt undan
CTwix med sina tillbehör är mycket utrymmessnål

7 grupper som inte kan vara utan CTwix
Säckhållaren CTwix har en mycket hög marknadspotential. Den är ett oumbärligt hjälpmedel för:
1.
Hus- och Trädgårdsägare
2.
Campare, Husvagns-, Husbils- och Båtägare
3.
Park- och Gatuförvaltare
4.
Skräpplockare
5.
Fastighetsskötare
6.
Städföretag
7.
Evenemangsarrangörer

3 bra hjälpmedel som säljer CTwix

Ny säljande
förpackning

Demoställ

Demofilm

Nu finns CTwix för 70-literssäckar
● CTwix Mini är lätt och smidig att hantera och mycket utrymmessnål
● CTwix Mini är speciellt utvecklad för skräpplockning
● I första hand för park- och gatuförvaltare, skräpplockare och fastighetsskötare
● Även perfekt för campare, husvagns-, husbils- och båtägare
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