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“Waarom zou ik de RollOne willen kopen/bezitten?” 
 
Omdat je vaak boodschappen en andere zwaardere goederen hebt te versjouwen?  
In de onderling stapelbare vouwkratten op de RollOne geplaatst, rol je ze licht en gemakkelijk 
naar de plaats van bestemming. Je kunt ermee overal komen, de wieltjes kunnen zelfs ruw 
terrein aan zoals grind en steigers. 
 
Omdat je het bukken en tillen minder goed af gaat?  
De RollOne klap je, al staande, soepel in en uit, zet ‘m op zijn fundament en daarop plaats je de 
vouwkratjes. Ergonomisch zeer verantwoord. 
 
Omdat je de RollOne voor vele te vervoeren goederen kunt inzetten, waarmee je het 
gewoonzijnde sjouwen aanzienlijk verlicht: boodschappen, zakelijk transport (ordners, boeken, 
evenementenmaterialen), hobbyspullen (fotografie), de weekendspullen, pendelen tussen auto 
en boot, tuincentrum etc. 
 
Omdat je parkeerplaats nog ver van je voordeur is?  
Met de RollOne neem je in een keer mee waar je anders meerdere keren voor moet lopen. 
 
Omdat je huis en auto schoner houdt. Je hoeft nl. de kratten niet meer op de grond te zetten, ook 
niet bij in- en uitladen van de auto. Die nemen dus ook geen vuil op van de straat, en het vuil dat 
de wielen van de RollOne oppakken tijdens het vervoeren blijft dankzij het innovatieve 
opvouwmechanisme binnen de RollOne.  
 
Omdat je de RollOne cadeau wil doen, bijv. voor iemands verjaardag of met de feestdagen? 
 
 
De RollOne is een duurzaam product, met alleen maar kwaliteitsmaterialen erin verwerkt (zoals: 
glasvezel versterkt kunststof, geanodiseerd aluminium, roestvrij staal). 
 
De RollOne is compact opvouwbaar en neemt even weinig plaats in als een ingeklapt vouwkratje. 
 
De RollOne bevordert je onafhankelijkheid, je mobiliteit, je dynamiek. Is praktisch, slim, no 
nonsense (iedereen heeft het nakijken). 
 
 
RollOne : I like to move it ! 
 
 
En, binnen 14 dagen niet tevreden met de aankoop dan ontvangt u uw geld terug!  
Zie onze webshop voor details. 
 
 


