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1.Sahtlitega käru NEREZ2720NZ*    
Kood: 230-2720NZ    
HIND: 640.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 92 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest  
• 2x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 1x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 120 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Sahtlitega käru NEREZ2722NZ*    
Kood: 230-2722NZ    
HIND: 695.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 92 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest 
• 2x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 1x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 1x roostevabast terasest AISI304 korv, kandevõime: 15 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 135 kg 

 
 
 
 
3.Sahtlitega käru NEREZ2724NZ*    
Kood: 230-2724NZ    
HIND: 760.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 92 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest 
• 2x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 2x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 140 kg 

 
 
 
 
 



4.Sahtlitega käru NEREZ2730NZ*    
Kood: 230-2730NZ    
HIND: 780.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 113 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest 
• 2x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg  
• 2x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 140 kg 

 
 
 
 
 
5.Sahtlitega käru NEREZ2738NZ*    
Kood: 230-2738NZ    
HIND: 820.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 113 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest 
• 3x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 2x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 190 kg 

 
 
 
 
 
 
 



6.Sahtlitega käru NEREZ2760NZ*    
Kood: 230-2760NZ    
HIND: 890.- 
• Mõõtmed: 76 x 58 x 113 cm 
• Käru, plaadid ja sahtlid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Käepide roostevabast terasest 
• 2x isekandvat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 3x sahtli suurus M (kõrgus 12 cm); kandevõime: 20 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru maksimaalne kandevõime: 160 kg 

 
 
 
 
 
 
7.Käru NEREZ2700*    
Kood: 230-2700    
HIND: 440.- 
• Mõõtmed: 77 x 58 x 89 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 2x isekandevat plaati raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkerattad 
• Käru kandevõime: 100 kg 

 
 
 
 
 



8.Käru NEREZ2701*    
Kood: 230-2701    
HIND: 500.- 
• Mõõtmed: 77 x 58 x 107 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 3x isekandev plaat koos raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 150 kg 

 
 
 
 
 
 
9.Käru NEREZ2702*    
Kood: 230-2702    
HIND: 495.- 
• Mõõtmed: 77 x 58 x 99 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• 3x isekandvat plaati koos raamiga 1,2 cm; ühe plaadi kandevõime (jaotatud koormusega): 50 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 150 kg 

 



10.Käru NEREZ2053*    
Kood: 230-2053    
HIND: 395.- 
• Mõõtmed: 73 x 55 x 80 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• 1x iseseisv plaat eemaldatavate külgedega; 1 x isekandev tasane plaat; Plaadi ühtlane kandevõime: 
30 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 7,5 cm, 2 piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 40 kg 

 
 
 
 
 
11.Käru NEREZ2601*    
Kood: 230-2601    
HIND: 470.- 
• Mõõtmed: 80 x 63 x 89 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 2x isekandvad plaadid raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 50 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 100 kg 

 



 
12.Käru NEREZ2602*    
Kood: 230-2602    
HIND: 600.- 
• Mõõtmed: 80 x 63 x 89 cm 
• Käru,plaat ja korvid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 1x isekandev plaat raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 50 kg 
• 1x isekandev korv, mida saab mõlemalt küljelt välja tõmmata - sügavus 20 cm; korvi ühtne 
kandevõime: 15 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 65 kg 

 
 
 
 
13.Käru NEREZ2603*    
Kood: 230-2603    
HIND: 565.- 
• Mõõtmed: 80 x 63 x 107 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 3x isekandvad plaadid raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 50 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 150 kg 

 
 
 



14.Käru NEREZ2604*    
Kood: 230-2604    
HIND: 680.- 
• Mõõtmed: 80 x 63 x 107 cm 
• Käru,plaat ja korvid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 2x isekandvad plaadid raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 50 kg 
• 1x isekandev korv, mida saab mõlemalt küljelt välja tõmmata - sügavus 20 cm; korvi ühtne 
kandevõime: 15 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 115 kg 

 
 
 
 
15.Käru NEREZ2605*    
Kood: 230-2605    
HIND: 710.- 
• Mõõtmed: 80 x 63 x 107 cm 
• Käru,plaat ja korvid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 1x isekandev plaat raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 50 kg 
• 2x isekandvad korvid, mida saab mõlemalt küljelt välja tõmmata - sügavus 20 cm; korvi ühtne 
kandevõime: 15 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 80 kg 

 



16.Käru NEREZ2061*    
Kood: 230-2061    
HIND: 575.- 
• Mõõtmed: 115 x 73 x 89 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 2x isekandvad plaadid raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 100 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 200 kg 

 
 
 
17.Käru NEREZ2062*    
Kood: 230-2062    
HIND: 685.- 
• Mõõtmed: 115 x 73 x 108 cm 
• Käru ja plaadid on valmistatud AISI304 roostevabast terasest 
• Roostevabast terasest käepidemed AISI304 
• 3x isekandvad plaadid raamiga 1,2 cm; Plaadi ühtlane kandevõime: 100 kg 
• 4x kvaliteetsest plastikust pöörlevat ratast d = 12,5 cm, kaks piduritega; 4x plastikust põrkeratast 
• Käru kandevõime: 300 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



Hinnad sisaldavad käibemaksu! 
Tellimuse täitmise kiirus 30-60 päeva 
 

Lugupidamisega, 
 

 Ligita Haavik 
Tervise Abi OÜ 

 Ädala 11, 10614 Tallinn 
 56261130, 6 737 813 
 ligita@terviseabi.ee 
 WWW.terviseabi.ee 
 


