Produkt katalog
Effektiv rengöring i tre enkla steg!
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Helping you make
a difference
Välkommen till Vileda Professional och vår produktkatalog. På sidorna som följer möter du en
rad produkter för effektiv och ergonomiskt riktig städning. Dessutom får du vägledning i hur
du väljer rätt utrustning för olika användningsområden och sammanhang.
Men marknadsledande produkter är inte allt du får av oss. Ännu viktigare är människorna
som ligger bakom våra produkter. Det är deras erfarenhet, innovationsförmåga och omsorg
som hjälper dig ett steg längre. Som hjälper dig att hitta nya sätt att städa på ett mer
ekonomiskt och effektivt sätt.
Vi ger stora löften. Och vi håller dem.
Vårt löfte till dig är enkelt, men tydligt: “Helping you
make a difference”. Det är ett stort löfte, men vi gör allt
i vår makt för att uppfylla det. Och gärna överträffa dina
förväntningar. Hur kan vi då hjälpa dig åstadkomma
denna skillnad? Jo, genom våra produkter förstås, men
också genom den expertis och erfarenhet vi samlat på
oss genom åren, och som vi gärna delar med oss av. Dels
i form av kontinuerlig support, dels i form av träning
och utbildningar som bidrar till bättre städresultat och
städekonomi.
Ett partnerskap som lönar sig.
Kraven från dina kunder lär aldrig upphöra att växa.
Därför är det självklart för oss att ligga i framkant när
det gäller forskning och utveckling. Lika självklart som
att ständigt leva med och lyssna på marknadens och
användarnas behov och önskemål. Av den här anledningen
tror vi på långsiktiga relationer, nära samarbete och öppen
dialog. Ju mer vi lär känna dina speciella önskemål och
förutsättningar, desto bättre blir vi på att tillhandahålla
lösningar som tar hand om dina behov idag, och som
växer med dina krav i morgon. Så berätta gärna hur vi kan
hjälpa dig. Som konsulter och rådgivare? Som utbildare när
det gäller produkter, städmetoder och system? Eller som
produktutvecklare?
Oavsett i vilken roll du helst ser oss, kan du vara säker på
en sak: vi brinner för att hjälpa dig utvecklas.

Ärligt talat, finns det någon skillnad mellan olika
produkter?
Jodå, men det är sällan du ser det med bara ett ögonkast.
Det unika finns nämligen inbyggt i varje beståndsdel av
våra produkter, och det är summan av alla egenskaperna
som utgör den faktiska skillnaden i slutändan. Design,
vikt, materialval, ytstruktur, funktion och användbarhet är
egenskaper du omedelbart upplever. Men det är på sikt du
kommer att uppskatta vår höga kvalitet och produkternas
livslängd. För hur du än räknar, lönar det sig att satsa
på produkter och produktsystem som är utvecklade för
moderna städmetoder, bästa tänkbara ergonomi och
långsiktigt sund totalekonomi.
Lika enkelt som 1 + 2 + 3
Vileda Professional ger en helhetslösning från golv till tak,
utifrån och in. Tycker du att det låter klokt och intressant?
Då har du mycket att tjäna på ett långsiktigt partnerskap
med oss på Vileda Professional.

Välkommen att bläddra vidare!
Det blir skillnad. Det lovar vi.
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Vi jobbar för miljön
Tillsammans har vi ett gemensamt mål – att arbeta för en renare värld
Miljö är en helhet. En produkt kan vara biologisk nedbrytbar, men kan samtidigt vara en
miljöbov när det gäller tillverkning och användning. Därför försöker vi alltid att erbjuda
produkter och system som ger minsta möjliga miljöpåverkan under hela livscykeln.
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Minimal påverkan under hela livscykeln
Vi strävar alltid efter att använda råvaror som ger minsta
möjliga miljöpåverkan. Vi lägger ner mycket tid och
resurser på att lära slutförbrukaren att använda produkterna

Svanen - rent med rent samvete.
Swep Duo och Classic MicroTech var en
av de först Svanenmärkta mopparna för
professionellt bruk. I början av 2009 växte
vår Svanenfamilj med dukarna MicroSmart
och QuickStar micro samt Swep Duo och
Classic MicroPlus mopparna.
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Eget- och närproducerat
Nästan alla produkter vi säljer är tillverkade i våra egna
fabriker runt om i Europa. På fabriker där vi vet att starka
lagar och regler styr både miljön och arbetsmiljön.
Lägg till att mer än 70 % av vår omsättning tillverkas i
Norden, det ger korta transporter från fabrik till dig som
kund.

på bästa sätt. På så sätt ser vi till att råvarorna används på
det mest effektiva sättet och att den negativa miljöeffekten
som städningen kan innebära minimeras.
De flesta produkterna vi tillverkar har en lång livslängd,
det minimerar energi- och råvarukonsumtionen, på samma
gång som avfallshanteringen blir mindre.
När produkten är slut så kan hela 91 % av våra produkter
återvinnas antingen som råmaterial eller energi. Mer om
vårt miljöarbete kan du läsa om i vår Miljöguide.
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Vi arbetar målmedvetet med miljöfrågor. Miljön finns med
som en grön tråd genom hela processen. Från oss själva
till val av råvaror, tillverkningsprocess och till sist hur våra
produkter används och återvinns.

Forskning och utveckling
- för din skull
Kritik? Vi välkomnar dina synpunkter. Produktutveckling är inte en enkelriktad process. För
att lyckas krävs det en djup förståelse för de utmaningar som du som användare möts av
dagligen.
Vilket material klarar jobbet bäst? Hur garanterar vi högsta möjliga hygien? Ger lägre
friktion bästa ergonomi? Hitta lösningar till lägsta användningspris? Hur ger produkterna och
metoderna minsta möjliga miljöpåverkan?
De bästa svaren på dessa frågor är baserat på information
ifrån dig. Därför har flera av de genombrott vi är mest stolta
över tillkommit genom gemensamma initiativ med våra
användare.

internationella designpriser. Senast ut är Origo som belönats
med både Red Dot Design Award och iF Product Design
Award. Den här typen av erkännanden känns naturligtvis
stimulerande i vår fortsatta produktutveckling.

Vinnande design
Varje år lägger Vileda Professional enorma resurser på
produktutveckling. Vi fokuserar på ergonomi, funktion och
design. Vår erfarenhet är att dessa egenskaper ofta hänger
samman och är följder av varandra. En ergonomisk och
tekniskt nyskapande produkt är också ofta vacker att se på.
Som bevis på våra framgångar inom formgivning och
nytänkande lösningar har våra produkter fått ett flertal

Kvalitet in i minsta detalj
Kvalitet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom
hela Freudenberg-gruppen. Som ett led i denna strävan är
våra verksamheter ISO certifierade.
Naturligtvis innebär certifieringar fördelar för oss i våra
interna processer, men det är du som kund som är den stora
vinnaren. En kvalitetsmärkning är alltid ett bevis på att du
får en produkt som är kvalitetssäkrad i alla led.
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Mer än bara ord
Som experter på rengöring vet vi vad som krävs för att nå ett riktigt rent resultat. Vi vet även
att ett perfekt resultat är viktigt för många av våra kunder. För vad händer om en mopp eller
duk lämnar kvar lite bakterier eller ludd? Inget? Tyvärr inte, det kan få oanade konsekvenser.
Men lite damm i hörnet skadar väl inte?
-Jo, för våra kunder inom renrumsbranschen kan det
innebära livsfara. För minsta lilla dammpartikel t.ex inom
medicintillverkningen kan få stora konsekvenser för både
dig och mig nästa gång vi tar vår medicin.
Lika farligt kan det vara med bakteriespridning på sjukhus, äldreboende, dagis, restauranger och andra ställen.
Eller att inte välja en entrématta med bästa möjliga
brandklassning till din entré - den entrén som ofta är den
enda vägen ut när det brinner.
Oberoende tester är din garanti?
Vi tar vår uppgift på allvar och vi brinner för att du ska få
riktigt rent. Men vi gör så mycket mer. Varje år investerar vi
stora summor på att testa våra produkter. Och för oss är det
en självklarhet att använda oberoende testinstitut. Vi står
för våra ord, men det är de oberoende testerna som är vår
garanti till dig som kund.
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Vad testar vi och hur finner du resultaten?
Våra Swep moppar och mikrofiberdukar testas på hur
effektiva de är på att göra ytan ren från smuts och bakterier.
Oberoende tester från BMA, Tyskland visar bl.a. att mikrofiberdukarna tar upp 99,9% MRSA bakterier i ett drag.
Testerna finns att ladda ner från vår hemsida.
Våra renrums- och renzonsprodukter testas naturligtvis
även på hur mycket dammpartiklar som stannar kvar på
ytan efter rengöring. Vill du veta mer om våra renrumssortiment kontakta oss så berättar vi mer.

Bakteriespridning - en utmaning
Kampen mot bakterierna kommer allt mer i fokus. Svininfluensan och andra pandemier
belyser frågan om hur viktigt det är att minska smittspridningen. Men problem och
utmaningar leder ofta till innovativa produkter och ny teknologi.
Mikrofibrer har länge varit ett mycket effektivt hjälpmedel i
kampen mot bakterierna. Med ny teknologi kan bakterierna
nu inte bara lyftas upp från ytan. De kan även brytas ner.
Ny teknologi ger säkerhet
Oberoende tester visar att NanoTech micro kan förvaras
fuktig i upp till 60 timmar utan någon bakterietillväxt.
Detta innebär att du med säkerhet vet att NanoTech micro
dukarna är rena och fria från bakterier när du börjar städa,
även om det gått många timmar, ja till och med dagen efter
att den tvättats.
Och när duken har använts och tagit upp bakterierna då
börjar bakterierna brytas ner i duken. Inom en timme har
bakterierna reducerats dramatiskt och efter 12 timmar är de
helt döda. På så sätt slipper du fuktiga använda dukar med
dålig lukt och en stigande bakterietillväxt.

på silverfat och ett silvermynt i kannan höll mjölken fräsch
längre. Idag används silver i kosmetika, sportutrustning och
medicinska produkter – av just samma skäl.
Det nya teknologin innebär att mycket små silverpartiklar
(nanosilver) smälts in i polyesterfibern. Tack vare den nya
tillverkningsprocessen så behövs det minimalt med silver,
eftersom partiklarna ligger väl inkapslad i fibern utan att de
tvättas ur. På så sätt finns effekten kvar i duken tills duken
är helt slut.
NanoTech micro är nu lanserad och fler produkter och
lösningar är på väg.

Ny teknologi kombinerad med gammal kunskap
Silver har en välkänd antibakteriell effekt och har använts
för att stoppa bakterier i mer än 3000 år. Gamla kungar åt
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Effektiv rengöring i tre enkla steg!
Med bra produkter kommer du långt. Men för att nå ända fram krävs riktigt smarta lösningar.
Därför har vi på Vileda Professional utvecklat en trestegsmetod som gör din städning både
enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv.
1. Stoppa smutsen redan i entrén
Det är ett känt fenomen att 80% av smutsen kommer
in via entrén. Därför ser vi entrémattor som en naturlig
och viktig del i vårt städsystem. Den smuts som inte
kommer in behöver aldrig städas bort!
2. Rengör interiören snabbt och bekvämt
Om smutsen väl är inne gäller det att ta hand om den på
bästa sätt. För rengöring av alla tänkbara invändiga ytor
ovan golv, erbjuder Vileda Professional ett brett utbud
av dukar, fönsterputsutrustning och skurredskap. Ja, till
och med interiörmoppar.
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3. Sist men inte minst: golvet
Swep Classic och Duo är grunden i våra golvlösningar.
Till detta väljer du rakor, borstar, dukar…
...eller vad som passar dina behov.
Därefter behöver du bara komplettera med smarta tillbehör
och städvagnar. Låt oss hjälpa dig att skräddarsy
den perfekta lösningen för dig!

Det blir skillnad. Det lovar vi.

Vilka är dina utmaningar?
Med dagens höga krav på effektivitet behöver du som användare de bästa och mest effektiva
lösningarna för just dina utmaningar. För att kunna ge dig rätt råd och tips, har vi satt
samman olika koncept utifrån dina behov.
Vi vet att förutsättningarna och kraven är olika beroende på
var du städar. Därför sätter vi dig som slutanvändare i fokus
och försöker att alltid hitta rätt redskap och metoder för att
du på bästa sätt ska klara av dina krav och utmaningar.

1 + 2 + 3 Koncept.
Vi har färdiga koncepten för bl.a. Skola, Kontor, Hotell,
Restaurang, Kök, Hälso- & Sjukvård, Renrum, Hemstäd,
Fastighet, Transport, Bygg- & Industri.

Vem är du?
I våra färdiga koncept finner du vilka produkter men
framför allt metoder som lämpar sig bäst för just dig. För
valet av produkter och/eller metoder skiljer sig stort mellan
sjukhusstäd, där det ställs höga krav på hygien till riktig
grovrengöring på bussar och tåg.

Berätta vem du är och vi ger dig
en lösning för dina behov.
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Symboler
Användningsområden
För att snabbt och enkelt kunna hjälpa dig att hitta
rätt i katalogen använder vi oss av olika symboler.
Användningssymbolerna ger dig en snabb överblick över
vilka produkter/system vi rekommenderar inom Hälso- &
Sjukvård, Kontor, Skolor samt Hotell & Restaurang.

Hälso- &
Sjukvård

Kontor/
Skolor/etc.

HoReCa

Bästa val

Bra val

Färgkodning
Färgkodade produkter är ett effektivt hjälpmedel i
kampen mot bakteriespridning. Alla färgkodade
produkter är markerade med färgkodningssymbol.
Färgkodningsymbol

Tekniska symboler
De tekniska symbolerna visar hur du får fram de bästa
egenskaperna hos våra produkter. De ger dig svar
på hur produkterna ska användas, om de kan tvättas
och torktumlas. Följ våra rekommendationer och vi
garanterar att du får full valuta för dina Vileda produkter.

Tvättemperatur

Ej klor/
blekmedel

95
Torktumling
låg värme

Ej
torktumling

Rengöringsmetod
Visar den bästa rengöringsmetoden.
Kryss och boxar kan kombineras olika
- våt, fuktig/lätt fuktig och torr.
60
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1. Entrélös ning - m atto r

1 . En t r élö s n i n g - m attor

1. Entrélösningar
Vi frågade oss hur vi skulle
kunna effektivisera våra kunders
städarbete ytterligare.
Svaret blev lika enkelt som självklart: att erbjuda lösningar som
minskar nersmutsningen!

Tre enkla steg!
Läs mer på sidan 8

Skapa en effektiv entré

s. 14

Skrapmattor

s. 15

Delningslister & ramplister

s. 15

Textilmattor

s. 16
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Entrélösningar
Här i Norden tillhör snö och slask vardagen under en stor del av året, därför borde en bra entrélösning vara en
självklarhet. För genom att använda effektiva mattor som redan i entrén fångar upp smutsen blir rengöringen enklare, mer ekonomisk och sist men inte minst – mer ergonomisk och skonsam för städpersonalen.

Låt mattorna göra grovjobbet!
Det är ett känt fenomen att 80 % av smutsen kommer
in genom entrén. Ju mindre smuts som kommer in
utifrån, desto enklare blir städningen. Därför ser vi
mattor som en naturlig och viktig del i vårt städsystem.

Hemligheten ligger i helheten
Första mattan får ta första stöten...

Blöta skor. Sandiga skor. Leriga skor. Snö och slask.
Börja med en eller två skrapmattor för den grova smutsen, alldeles innanför eller rent av utanför entrén.
...därefter en torkmatta.

Torkmattan utgör sista länken, den tar vid när
skrapmattan tagit hand om den grövre smutsen. En bra
torkmatta ska vara välkomnande och mjuk, men också
slitstark och snabbtorkande.
Ju längre mattorna är, desto mer smuts fångas upp.
Redan ett tre meters entrésystem tar hand om hälften
av smutsen, och på nio meter stoppas hela 90 %!
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Skrapmattor
Första mattan får ta första stöten...

I mycket trafikerade entréer väljer du med fördel
V-Mat. Med unikt mönster och bästa avskrapningseffekt ger V-Mat en rad stora fördelar i alla typer av
offentliga miljöer.
Lägg till V-Mat Duo och V-Mat Logo och du har en
avskrapningsmatta som kombinerar modern design
med utmärkt funktion.

1 . En t r élö s n i n g - m attor

V-Mat
Marknadens stabilaste och effektivaste matta
•
•
•
•
•
•

V-mönstret rengör i alla riktningar och den öppna strukturen tar även grövre smuts
Formstabil även i längdled, vilket gör den lämpad för större ytor
Lätt att rengöra och lätt att rulla ihop, vilket underlättar rengöringen under mattan
Lätt att montera om för jämnare slitage, vilket ger ännu bättre livslängd
Kan även levereras färdigmonterad i önskad storlek eller i andra färger
Brandklassad Bfl - s1

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

110457
110455

V-Mat 14 mm

Grafit

32

ca. 2

V-Mat 14 mm

Grå

25 x 25
25 x 25

32

ca. 2

110458
110456

V-Mat 20 mm

Grafit

32

ca. 2

V-Mat 20 mm

Grå

25 x 25
25 x 25

32

ca. 2

508818
508819

V-Mat 14 mm

Grafiitti

V-Mat 14 mm

Grå

Skräddarsydd/Måttbeställs
Skräddarsydd/Måttbeställs

508816
508817

V-Mat 20 mm

Grafiitti

Skräddarsydd/Måttbeställs

V-Mat 20 mm

Grå

Skräddarsydd/Måttbeställs

Användning

V-Mat Duo
Kompakt hybridmatta med både skrap- och torkfunktion
•
•
•
•
•
•

V-Mat Duo ger dig effekten av två mattor på ytan av en
Den passar lika bra i entrén till hyreshus, nydesignade hotell, butiker eller kontor
Lägg enbart V-Mat Duo eller blanda fritt med V-Mat och V-Mat Logo
Lätt att rengöra och lätt att rulla ihop, vilket underlättar rengöringen under mattan
Lätt att montera om för jämnare slitage, vilket ger ännu bättre livslängd
Kan även levereras färdigmonterad i önskad storlek

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

121070

V-Mat Duo 14 mm

Grafit/Antracit

25 x 25

32

ca. 2

121071

V-Mat Duo 20 mm

Grafit/Antracit

25 x 25

32

ca. 2

513460

V-Mat Duo 14 mm

Grafit/Antracit

Skräddarsydd/Måttbeställs

513461

V-Mat Duo 20 mm

Grafit/Antracit

Skräddarsydd/Måttbeställs

Användning

Tillbehör
Delningslist HeavyDuty

Ramplist och ingjutningslist

• Håller delade mattor på plats
• Utmärkt till den stora entrén, eftersom
en stor entrématta bör delas upp i
mindre enheter för att underlätta städningen och minimera slitage

• Aluminiumram används när mattan ska
placeras ovanpå golv
• Ramen skruvas/limmas fast på golvet
• Ingjutningsram används vid fast installation dvs när en grop gjutes i golvet.
• Måttbeställs tillsammans med mattan

Produktnamn

14 mm

20 mm

Hörnsats

Delningslist HeavyDuty

Måttbeställs

517229

516092

Ingår

Ramplister till V-Mat

Måttbeställs
Måttbeställs

517325
517290

517324
517291

Ingår
517292

Ingjutningslist Flexiram

Användning
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Torkmattor
...först skrapmatta och sedan en torkmatta.

Viledas torkmattor utgör sista länken, den tar vid när
skrapmattan tagit hand om den grövre smutsen. En
bra torkmatta ska vara mjuk och välkomnande, men
också slitstark och snabbtorkande. Den ska även binda
damm och absorbera fukten under skorna - välj mellan
Ventura, T-Mat Plus eller T-Mat Standard.
Tänk på att!

Ju längre mattorna är, desto mer smuts fångas upp.
Redan ett tre meters entrésystem tar hand om hälften
av smutsen, och på nio meter stoppas hela 90 %!

T-Mat Plus
En slitstark textilmatta med extra skrapeffekt
• Tillverkad av 100 % tvistad polyamidfiber, ett slitstarkt och snabbtorkande material
Baksida av polyester och vinyl/gummi
• Tunna monofilamentfibrer av polyamid ger en extra skrapeffekt
• Passar bra till en starkt trafikerad entré
• Brandklassad cfl - s1

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

126813

T-Mat Plus

Antracit

60 x 90

1

15

126816

T-Mat Plus

Antracit

150 x 90

1

5

517987

T-Mat Plus 200 bredd

Antracit

Löpmeter

-

-

Användning

T-Mat Standard
En mycket prisvärd textilmatta med extra skrapeffekt
• Tillverkad av 100 % klippt lugg av tvistad polyamid, ett snabbtorkande material med
extra låg vikt. Baksida av polyester och vinyl
• Tunna monofilament fibrer av polyamid ger en extra skrapeffekt
• Passar utmärkt till den lilla entrén
• Brandklassad cfl - s1

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

126786

T-Mat Standard

Antracit

60 x 90

1

15

126804

T-Mat Standard

Antracit

150 x 90

1

5

Användning

Tillbehör - Textilmattor
Förhöj utsendet och förläng livslängden på dina skräddarsydda textilmattor!
• Gummikant till textilmattor på löpmeter
• Gummikanten monteras på kortsidan av de måttbeställda textilmattorna
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Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

513821

Gummikant

Svart

Löpmeter

-

-

508718

Gummikant (Finland)

Svart

Löpmeter

-

-

Användning

1 . En t r élö s n i n g - m attor

Ventura
Snabbtorkande, slitstark och effektiv
• Tillverkad av 100 % twistad polyamid, ett material med suveräna egenskaper vad
gäller slitstyrka, absorptionsförmåga och färgbeständighet. Baksida av slitstark polyester och gummi
• Utvecklade för vårt nordiska klimat
• Utmärkt för högtrafikerade områden
• Kombinerar funktion och elegans
• Brandklassad cfl - s1

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120354

Ventura

Antracit

150 x 90

1

1

120357

Ventura

Antracit

200 x 130

1

1

120360

Ventura

Antracit

300 x 130

1

1

Löpmeter

Ventura

Antracit

90 cm - 508837

135 cm - 508842

200 cm - 508847

Löpmeter

Ventura

Blå

90 cm - 510384

135 cm - 510383

200 cm - 510385

Löpmeter

Ventura (Finland)

Röd

90 cm - 508839

135 cm - 508844

200 cm - 508849

Löpmeter

Ventura (Finland)

Brun

90 cm - 508840

135 cm - 508845

200 cm - 508850

Löpmeter

Ventura (Finland)

Grå

90 cm - 508841

135 cm - 508846

200 cm - 508851

Användning
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2. I n teriö r

2. Interiör
Med närmare 60 års erfarenhet
av städdukar kan vi erbjuda den
perfekta lösningen för dig.
Komplettera med interiörmoppar,
och skurredskap, så har du ett
heltäckande system!

Tre enkla steg!
Läs mer på sidan 8

Mikrofiberdukar

s. 21

Non-Wovendukar

s. 25

Städskinn

s. 26

Wettex/svampdukar

s. 27

Interiörmopp

s. 28

Problemlösare

s. 30

Skurmaterial

s. 32

Fönsterputs

s. 34
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2. Interiör

Städdukar
Vi erbjuder ett brett sortiment av städdukar. Städdukar för olika typer av uppgifter och ytor
- experter på allt från rengöring till absorbtion. Välj rätt duk för rätt uppgift.
Vilken duk behöver du?
Hög uppsugningsförmåga för våta ytor? En duk som
inte lämnar ränder? Luddfritt resultat för blanka ytor?
En duk som tar bort fett och envisa fingeravtryck i ett
enda svep – utan kemikalier?
Oavsett vad du behöver, i Vileda Professionals omfattande sortiment hittar du dukar för alla behov.
Rent med rent samvete!

Det är lätt att städa med rent samvete. Och att använda
Svanenmärkta produkter är bra för både din ekonomi
och för miljön.
Svanenmärkningen kräver att produkterna uppfyller
en rad stränga krav på miljö, hälsa och kvalitet. Syftet
är naturligtvis att begränsa
hälso- och miljöfarliga ämnen till ett minimum.
Men på samma gång är
det viktigt att produkterna
rengör effektivt (även utan
kem), är skonsamma mot
ytan samt att de är slitstarka.
20

Dukarna måste klara 300 tvättar - det ger ett lågt användningpris.
Var rädd om miljön och din ekonomi - välj
MicroSmart eller QuickStar micro.

2. I n teriö r

Mikrofiber
Inget rengör på djupet som mikrofiber. Ett drag tar bort både fett och fingeravtryck utan att du behöver gnugga eller eftertorka.
Hur? De ultrafina mikrofiberna bokstavligen lyfter upp och absorberar
smuts från ytan, utan att lämna kvar annat än minimala vattendroppar.
Du sparar tid och pengar. Särskilt som du kan göra jobbet med ett minimum av kemikalier, eller inga alls. En bra mikrofiberduk betalar sig alltid i
det långa loppet.

Utbildningsduk
Utbildningsduk med tryckt instruktion hur du viker duken för att få 16 rena sidor
•
•
•
•
•
•

Snabb och lätt mikrofiberrengöring – fuktig eller torr
Idealisk duk till förpreparering av dukar i backar eller hinkar
Snabb och lätt användning tack vare den låga friktionen
Den patenterade teknologin med oändliga fiber ger ett luddfritt resultat
Svanenmärkt, licens 483 006
70% polyester och 30% polyamid

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120501

Utbildningsduk - Allmän rengöring

Blå

38 x 40

100

1

Utbildningsduk - Toalett rengöring

1

120502

Röd

38 x 40

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Användning

MicroSmart
Mikrofiberduk med hög rengöringsförmåga och med en mjuk känsla
•
•
•
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

111557

MicroSmart

111558
111559
111560

Den patenterade teknologin med oändliga fibrer ger ett luddfritt resultat
Extra motståndskraftig mot de vanligaste kemikalierna och lösningsmedlen
Lätt att skölja och krama ur. Utmärkt för dig som saknar tvättmöjligheter
Tar bort hårt sittande fett, fingeravtryck etc, utan kemikalier
Idealisk för glas, speglar och rostfritt
Svanenmärkt, licens 483 006
70% polyester och 30% polyamid

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

36 x 38

5

20

MicroSmart

Röd

36 x 38

5

20

MicroSmart

Grön

36 x 38

5

20

MicroSmart

Gul

36 x 38

5

20

Användning

MicroClean
Hög rengöringsförmåga - används fuktig eller torr, med eller utan kemikalier
•
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

100076

MicroClean

Ultrafina mikrofiber lyfter upp mindre smutspartiklar
Tar lätt bort fettfläckar
Rengör utan ränder
Glider lätt över alla ytor
70% polyester och 30% polyamid

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

40 x 45

5

20

100227

MicroClean

Röd

40 x 45

5

20

100228

MicroClean

Grön

40 x 45

5

20

100229

MicroClean

Gul

40 x 45

5

20

100532

MicroClean

Grå

40 x 45

5

20

Användning
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2. Interiör

MicroTuff swift
Stickad mikrofiberduk av hög kvalitet
•
•
•
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

129154

MicroTuff swift

Allround duksom fungerar bra över allt på alla typer av ytor.
Utmärkt för dig som vill ha lite mer duk i handen
Mikrofiberna lyfter upp mindre smutspartiklar
Tar lätt bort fettfläckar och envis smuts utan kemikalier
Rengör utan ränder
Glider lätt över alla ytor
80% polyester och 20% polyamid

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

38 x 38

5

20
20

129155

MicroTuff swift

Röd

38 x 38

5

129156

MicroTuff swift

Grön

38 x 38

5

20

129157

MicroTuff swift

Gul

38 x 38

5

20

Användning

MicroRoll och dispenser
100% mikrofiber på rulle
• Kostar som ett papper, rengör som en mikrofiberduk!
• En mikrofiberduk tillverkad med ändlösa fibrer
enligt vår patenterade Evolonmetod, vilket ger
ett luddfritt resultat
• Reducerar över 99.9% bakterier i ett drag MRSA och Clostridium Difficile bakterier.
• Utmärkta att använda på objekt som saknar
tvättmöjligheter, där det ställs höga krav på hygien eller där det finns problem med svinn
• 100% mikrofilament = 0,015 dtex av 70% polyester och 30% polyamid
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Alltid till hands!
• Dispensern ger ordning och reda - rena dukar
finns alltid nära till hands
• Lätt att rengöra
• Snygg och professionell
• Det transparenta locket gör det enkelt att se hur
mycket duk det finns kvar på rullen
• Monteras på väggen nära arbetsplatsen eller i
städskrubben
• Vill du ta med dukarna ut på objektet - fästs dispensern på din Origo städvagn.

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

122583

MicroRoll

Vit

32 x 25

1

4

129459

Dispenser

-

1

4

Användning

2. I n teriö r

MicroWindow big
En stor mikrofiberduk för professionell rengöring av glasytor
• Expert på fönster men passar lika bra till alla typer av glasytor inom allmän rengöring
• Hög absorption tack vare sin storlek och konstruktion
• Klarar av att rengöra stora ytor tack vara sin storlek
• Lämnar inga ränder och ger ett helt luddfritt resultat
• 70 % polyester och 30 % polyamid

Art. nr

Produktnamn

127373

MicroWindow big

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Gul

60 x 38

5

20

Användning

MicroMulti 2
En stor stickad mikrofiberduk för golvet
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

120757

MicroMulti 2

En mikrofibergolvduk, passar även som allroundduk för större ytor
Båda sidorna har ränder i polyesterfibrer som ger lägre friktion
MicroMulti 2 ingår i Mop‘n Dry systemet. Se under fliken Golvrengöring s. 42
90% polyester och 10% polyamid

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

35 x 60

10

10

Användning
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2. Interiör

En duk i kampen mot bakterierna
Kampen mot bakterier kommer allt mer i fokus.
Svininfluensan och andra pandemier belyser frågan om
hur vi ska kunna minska smittspridningen.
NanoTech micro inte bara avlägsnar bakterier från
ytan, materialet i duken till och med dödar dem när de
finns i duken.
NanoTech micro har testats av ett oberoende forskningsinstitut*. Testerna visar att:
- bakterierna dör när de är i direktkontakt med duken
- duken kan förvaras fuktig upp till 60 timmar utan
bakterieväxt och obehaglig lukt
- duken kan tvättas flera hundra gånger utan att förlora
de antibakteriella egenskaperna.
Lösningen ligger i att partiklar av nanosilver ”smälts
in” i fibrerna och ger duken dess antibakteriella egenskaperna
* Hohenstein Institute, Tyskland

NanoTech micro
En mikrofiberduk med överlägsna hygieniska egenskaper
• Utmärkt till alla områden där det ställs krav på
ett hygieniskt rent resultat, t.ex. sjukhus, vårdhem, hotell, restauranger, skolor och dagis
• Säker - duken är riktigt ren från start - även om
den har förvaras fuktig
• Minimerar obehaglig lukt - redan efter en timme
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har bakterierna reducerats dramatisk och efter
12 timmar är de helt döda
• Lång livslängd, utmärkt ergonomi och oslagbart
rengöringsresultat
• 70 % polyester och 30 % polyamid

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

128601

NanoTech micro

Blå

38 x 40

5

20
20

128603

NanoTech micro

Röd

38 x 40

5

128602

NanoTech micro

Grön

38 x 40

5

20

128600

NanoTech micro

Gul

38 x 40

5

20

Användning

2. I n teriö r

Hållbara Non-Woven dukar
Tät yta. Hög absorption. Lätta att skölja ur.
Non-woven dukar erbjuder en rad av funktionella
egenskaper som håller dem fräscha och hygieniska länge.
I vävda dukar fångas smutsen lätt upp i den öppna
väven medan smutspartiklar inte kan tränga in i en
non-woven yta. Det är därför mycket lättare att skölja
ur smuts från en non-woven duk. Och genom att få
eller inga smutspartiklar finns kvar, begränsas bakterietillväxten kraftigt och dukarna håller sig fräscha längre.

WiPro
En duk försedd med “gummiknoppar” för effektiv rengöring av hårt smutsade ytor
• Latexknoppar på dukens yta ger mycket bra rengöringsförmåga, kan i många fall ersätta vit skurnylon
• Utmärkt uppsugningsförmåga och smutsupptagning
• Hållbar duk med hög kvalitet

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

113933

WiPro

Blå

36 x 42

20

10

113935

WiPro

Röd

36 x 42

20

10

113932

WiPro

Gul

36 x 42

20

10

113934

WiPro

Grön

36 x 42

20

10

Användning

Tork- och tavelduk 201
En stora non-woven duk av hög kvalitet med utmärkt uppsugning och smutsupptagning
• Lika bra för skoltavlan som för golvet
• Lämnar minimalt med vatten och ludd kvar på ytan
• Slitstarka med låg friktion

Art. nr

Produktnamn

113157

Städduk 201/Tork- och tavelduk

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

59 x 50

5

12

Användning

Breazy
En ”endagsduk“ med mikrofiber
•
•
•
•

Unikt vågmönster patenterat av Freudenberg
Mönstret och mikrofibrerna gör Breazy mer än 40% effektivare än traditionella ”alldukar“
Utmärkt att använda där tvättmöjligheter saknas
Valuta för pengarna - kombinerar utmärkt rengöringsförmåga med ett lågt pris

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120119

Breazy

Blå

35,5 x 35

25

12

120120

Breazy

Röd

35,5 x 35

25

12

Användning
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2. Interiör

Städskinn
Viledas syntetiska städskinn ger dig känslan av ett
sämskskinn. Den speciella gummiytan har utmärkta
rengörings- och uppsugningsegenskaper samtidigt som
den erbjuder lägre friktion. Detta gör dem mycket
enkla att använda.
Våra städskinn är ett särskilt gott val för känsliga,
glansiga ytor som behöver ett resultat fritt från ludd
och ränder.

Glasduk 223
För spegelblank rengöring!
• Glasskinnets speciella gummiyta tar effektivt bort de mest envisa fingeravtryck och fläckar
från speglar och glasytor
• Tunt och smidigt städskinn med hög uppsugningsförmåga
• Efterlämnar inga vattenränder eller ludd

Art. nr

Produktnamn

101795

Glasduk 223

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

39 x 55

5

25

Användning

Raumprofi 221
Ett städskinn som passar till rengöring och avtorkning av de flesta ytor
•
•
•
•
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Art. nr

Produktnamn

100141

RaumProfi

Torkar torrt och rent utan att lämna ränder eller ludd
Den speciella gummiytan tar bort den mest envisa smuts
Slitstark och hygienisk, tvättbar upp till 95°C i mer än 100 tvättar
Hög uppsugningsförmåga och lätt att skölja ur

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Gul

36 x 39

10

10

Användning

2. I n teriö r

Svampdukar
Originalet!

Ända sedan 1949 har Wettex svampduk varit bästsäljande i sitt slag. Under åren har vi utvecklat och
förfinat konceptet, och dagens duk har en överlägsen
uppsugningsförmåga. Dukarna klarar att suga upp till
15 ggr sin egen vikt!
Wettex svampduk är en ren naturprodukt och kan
komposteras.
Livet är fullt av överraskningar, därför passar Wettex
på alla områden där uppsugning och avtorkning är
viktigt.
Wettex - torrt och rent i ett svep!

Wettex Classic, Medium, Maxi och Soft & Fresh
Ger överlägsen uppsugningseffekt och avtorkningsförmåga
• En ren naturprodukt av 1/3 bomull och 2/3 cellulosa
• Biologisk nedbrytbar
• Classic, medium och maxi är i grunden samma
duk men i olika storlekar

Art. nr

Produktnamn

111663

Wettex Classic 10-p

• Färgkodning minimerar risken för bakteriespridning
• Soft & Fresh är en något tunnare duk

Färg

Storlek mm

st/fp

fp/kart

Gul

176 x 203

10

14

111664

Wettex Classic 10-p

Blå

176 x 203

10

14

111665

Wettex Classic 10-p

Röd

176 x 203

10

14

111667

Wettex Medium 10-p

Gul

265 x 203

10

20

111671

Wettex Maxi 10-p

Gul

265 x 315

10

12

111672

Wettex Maxi 10-p

Blå

265 x 315

10

12

111673

Wettex Maxi 10-p

Röd

265 x 315

10

12

127949

Wettex Soft & Fresh - den tunna duken

Blå

250 x 360

10

16

Användning

Kontakta oss för fler storlekar och förpackningar

Quick’n Dry och dispenser
Intelligens på en rulle - skär till eller riv av din egen storlek!
• Absorberar upp till 15 ggr sin egen
• Dispensern ger ordning och reda vikt - lämnar en torr yta i ett enda
rena dukar finns alltid nära till hands
drag
• Lätt att rengöra
• Verkar som en svamp men känns
• Snygg och professionell
som en duk
• Det transparenta locket gör det enkelt
• Den gula duken är perforerad (35 cm)
att se hur mycket duk det finns kvar
- enkelt att riva av vid perforeringen
på rullen
• Den blå skärs enkelt av med kniven i
• Monteras på väggen nära arbetsboxen
platsen eller i städskrubben
• En ren naturprodukt av 1/3 bomull
• Vill du ta med dukarna ut på objektet
och 2/3 cellulosa - biologisk nedbryt- fästs dispensern på din Origo städbar
vagn.

Art. nr

Produktnamn

129459

Dispenser

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

-

1

4

121439
100145

Quick’n Dry Perforerad

Gul

25 x 1000

1

4

Quick’n Dry

Blå

25 x 1000

1

4

Användning
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2. Interiör

Interiörmoppar
En mopp kan användas till så mycket mer än bara på
golvet. Många gånger kan det vara svårt att komma åt
högt uppe på skåp eller ovanpå lampor - då är en mopp
på skaft en utmärkt lösning.
Och när krit- eller whiteboardtavlan behöver torkas
av, då är en mopp det effektivaste alternativet.
En mopp rengör en större yta på en och samma gång
och tillsammans med ett skaft når du hela tavlan på ett
ergonomiskt riktigt sätt.

Moppar för väggar, tavlor och interiör
Arbeta ergonomiskt - en mopp rengör en stor yta på en och samma gång!
•
•
•
•
•
•
•

Ergonomisk rengöring av stora ytor - väggar, krit- och whiteboardtavlor, bänkar och bord
Klarar snabbt alla plana och fria ytor
För bästa ergonomi - använd det korta teleskopskaftet (se nedan)
Mikrofibermoppar som rengör på djupet
Bara vanligt vatten behövs - inga kemikalier
Swep Duo och Classic MicroPlus ett bra miljöval - de är Svanenmärkta licens nr. 483 006.
100% mikrofibrer av polyester

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

114377

Swep Classic MicroPlusmopp

Grå/Blå

35

1

30

117056

Swep Duo MicroPlusmopp

Grå/Blå

35

1

30

Användning

Mopplatta och teleskopskaft
Swep Duo Mopplatta
• 3D koppling - arbeta i svepande
rörelser - flippa runt och utnyttja moppens båda sidor
• Passar även till Classic moppar
Swep Classic Mopplatta
• Classic Mopplatta ger dig möjligheten att arbeta med svepande rörelser över stora ytor
Vario Teleskopskaft
• Det korta skaftet hjälper dig att arbeta ergonomiskt över stora ytor
• Längden anpassas enkelt (50-90 cm)
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Art. nr

Produktnamn

114424

Swep Classic Mopplatta

116866

Swep Duo Mopplatta

111384

Vario Teleskopskaft

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

35

1

10

-

35

1

10

Blå

50 - 90

1

10

Användning

2. I n teriö r

Swep Dustermopp och Moppstativ
Expert på moppning i trånga utrymmen eller högt upp!
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

114371

Swep Dustermopp

114475

Swep Duster Moppstativ

Det slanka, flexibla stativet når in i trånga utrymmen, bakom möbler, element och runt rör
Böjbart fjädrande stativ
Passar till moppskaften för att nå högt upp
Den ena sidan av moppen består av 100% luggklippt mikrofiber och
den andra av 50% polyester- och 50% viskosgarn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå/Blå

50

1

20

-

64

1

10

Användning

Swep Handmopp
Expert på ledstänger, lister och andra svåråtkomliga ställen!
• För snabb rengöring av t ex. trappräcken och lister
• Skyddar handen för skarpa kanter
• Handmoppen består av 100% luggklippt mikrofiber

Art. nr

Produktnamn

114370

Swep Handmopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå/Blå

26x16

1

10

Användning
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2. Interiör

Problemlösarna
En olycka händer så lätt. Då är det bra att ta till det där
lilla extra. Produkter som enkelt löser uppgiften utan
att skada ytan.

MiraClean
Har du problem med ritmärken på whiteboardtavlan.
Har någon ritat utanför på bordet eller väggarna? Är
golvet fullt med klackmärken? Diskbänken är full med
kalk eller kafferester? Eller har du andra problem med
hårt sittande fläckar?
Då heter lösningen MiraClean!

MiraClean
Den idealiska problemlösaren för svåra fläckar!
•
•
•
•

Tar bort tuffa märken, fläckar, ingrodd smuts och kalk med ett minimum av ansträngning
Bara vanligt vatten behövs. Inga kemikalier
Upp till 26 ggr mer effektiv jämfört med en mikrofiberduk
Fungerar på de flesta reptåliga ytor

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

102750

MiraClean

Vit

10 x 6 x 2,8

12

12

113034

MiraClean Big

Vit

12 x 7,5 x 4

8

12

PurActive
Tuff mot smuts, snäll mot ytan!

I stället för att skrapa bort smutsen, lyfter PurActive
helt enkelt upp den. Hemligheten är den speciella
ytstrukturen med sin vågformade polyuretanyta.
PurActive är lika effektiv som en traditionell grön
svamp. Och jämfört med andra icke-repande svampar,
är den tre gånger så effektiv.

30

Användning

2. I n teriö r

PurActive
Tuff mot smuts utan att repa ytan!
• Lyfter enkelt bort fett och smuts
• Skonsam på alla hårda ytor
• High (med grepp) är färgkodad för att
undvika bakteriespridning

• Viskos med två-i-ett funktion skrubbar och torkar. Svampduken
ger extra uppsugning

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

123111

PurActive High

Grön

6,5 x 14 x 4,5

10

10

123112

PurActive High

Röd

6,5 x 14 x 4,5

10

10

123113

PurActive High

Gul

6,5 x 14 x 4,5

10

10

123114

PurActive High

Blå

6,5 x 14 x 4,5

10

10

106447

PurActive Viskos

Gul

8,5 x 13,5 x 2,6

10

10

Användning

PurActive lyfter upp smutsen från utan!
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Skurredskap
Många skurmaterial tycks se lika ut, men om du väljer
våra kommer du att märka skillnaden både vad gäller
kvalitet och resultat.
Skurmaterial av dålig kvalitet slits fort. Och så fort
det yttersta sliplagret är nedslitet, sitter du där med
en produkt som gör att det tar längre tid att göra rent
samtidigt som resultatet blir dåligt.
På ett skurmaterial från Vileda har varje fiber ett lager
av sand och harts. Det tillsammans med den starka
bindningen garanterar ett jämnt slitage av fibrer och
slipmedel. Effektiv till sista millimetern med ett strålande resultat.
Viledas skurmaterial är tillverkade av nylon som inte
rostar eller spricker. De täpper inte till och är lätta att
skölja ur.

Rengöringssvampar
Traditionella svampar av hög kvalitet med stabilt och hållbart grepp som ligger bra i handen
• Greppet skyddar fingrarna och håller ytan plan för maximal effekt
• Polyeterskum för extra stabilitet
• Idealisk för allmän rengöring och fläckborttagning
• Grön: för reptåliga ytor/material
• Vit & blå (utan slipmedel): lämplig för ömtåliga ytor

Art. nr

Produktnamn

114590

Rengöringssvamp Premium

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Vit

7,5 x 15

5

40

114558

Rengöringssvamp Premium

Blå

7,5 x 15

20

10

114592

Rengöringssvamp Premium

Grön

7,5 x 15

5

40

Användning

Skurnylon
Skurnylon med hög rengöringsförmåga, idealisk för normal rengöring och fläckborttagning
• Kommer lätt åt runt kranar och andra svåråtkomliga ställen
• Skurnylonet är utmärkt att alltid ha till hands för hårt sittande smuts
• Skurnylon finns i olika färger och styrkor, där grovleken på fibrerna och hårdheten på
slipmedelet ger olika effekter. Allt för att erhålla bästa effekt till alla ytor och uppgifter
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Art. nr

Produktnamn

106049

Skurnylon Premium

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Vit

16 x 21 x 7

10

10

105958

Skurnylon Premium

Blå

16 x 21 x 7

10

10

106048

Skurnylon Premium

Grön

16 x 21 x 7

10

10

101894

Skurnylon Premium

Svart

16 x 21 x 7

10

10

Användning

2. I n teriö r

Skurblock
Skurblock - kommer åt överallt!
• Den traditionella formen på ett skurblock
• Blocken är större än hållaren för att skydda väggar och möbler
• Kan användas på Padboy och Padmaster skurblockshållare.

Art. nr

Produktnamn

114900

Skurblock

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Vit

12x26

5

5

114896
114897

Skurblock

Blå

12x26

5

5

Skurblock

Grön

12x26

5

114898

5

Skurblock

Svart

12x26

5

5

Användning

Skurblockshållare
Skurblockhållare - Padboy och Padmaster
• Padboy (hand) - skyddar dina händer från direktkontakt med skurblocket
• Padmaster (skaft) - ergonomisk rengöring av väggar och tak - låssprinten förhindrar
att skaftet vrids runt i hållaren
• Ger ett jämnt tryck på golvet/väggen
• Hållbar självhäftande platta under hållaren

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120542

Padboy - hand

-

11x25

1

10

Användning
-

120544

Padmaster - skaft

-

11x25

1

10

-

Griddle Scourer
För kraftfull rengöring av inbränt fett och spill på grillar, plåtar och stekbord
•
•
•
•
•
•

Griddle Hållaren med den unika 2-i-1 funktionen - ger ett flexibelt och säkert redskap
Griddle Hållaren levereras komplett med ett nät och ett skurblock
Griddle Skurblock - 54% slipmedel - för daglig rengöring
Griddle Nät - effektivt för hårt fastbränt fett. Används under skurblocket för bästa resultat
Aluminumskaft - kort och lätt skaft av slitstarkt aluminium - enkelt att ta på och av
Skaftet ger bättre räckvidd och utför arbetet säkrare och när skaftet är i vägen,
tryck in knappen och ta bort det

Art. nr

Produktnamn

123354

Griddle Hållare inkl skurblock+nät

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

10x14

1

10

123356

Skaft

-

50

1

6

100549

Griddle Skurblock

-

10x15

10

6

123355

Griddle Nät

-

10x14

10

20

Användning

Inox
Rostfri stålboll för köksanvändning
• Tar bort tuffa, intorkade fläckar utan minsta ansträngning
• Slitstark
• Lätt att rengöra, kan maskindiskas

Art. nr

Produktnamn

100201

Inox

Färg

Storlek

st/fp

fp/kart

-

60 gr

1

50

Användning
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2. Interiör

Fönsterputs
Fönsterputsning är viktigt för alla byggnader och
Vileda Professional erbjuder det moderna och effektiva
Evolution-systemet för att snabbt och lätt lösa de flesta
uppgifterna.
Evolution är perfekt för alla typer av fönster, både
vanliga och rundade. 4-i-1 handtaget är lätt att anpassa
till formen på fönstret.
Nu kan du glömma vatten som rinner längs med
armarna, med enkla grepp både vinklas och flyttas
handtaget på tvättpälshållaren.

Evolution Tvättpäls
Flytta och vinkla handtaget på tvättpälshållaren så slipper du rinnande vatten utmed armarna
• Upp till 180° vinklat handtag kan användas i fyra olika lägen
• Reglerbart handtag ger större räckvidd och kommer lättare åt svårtillgängliga glasytor
• Tvättpälsen i mikrofiber har även en bit skurnylon för att lättare ta bort envis smuts

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

100235

Tvättpäls Komplett

-

35

1

10

100236

Tvättpäls Komplett

-

45

1

10

100237

Handtag till tvättpäls

-

-

1

10

100239

Tvättpälshållare utan handtag

-

35

1

10

100240

Tvättpälshållare utan handtag

-

45

1

10

100241

Tvättpäls refill

-

35

1

10

100242

Tvättpäls refill

-

45

1

10

Användning

Evolution Fönstertorkare
Freudenberg är en av världens största tillverkare av tekniskt gummi. Tillsammans har vi utvecklat
ett perfekt sammansatt gummiblad med en knivskarp vinkelrät kant. Rent utan ränder!
•
•
•
•
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Fönstertorkare med 4-i-1 handtag, enkelt att ändra efter uppgiften
Fast och 30° = en vanlig fönstertorkare
180° vinkel och 30° lutning = experten på rundade fönster
180° vinkel och 0° lutning = utmärkt till teleskopskaft - stora fönster kan rengöras i ett svep

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

100243

Fönstertorkare Komplett

-

35

1

10

100244

Fönstertorkare Komplett

-

45

1

10

100238

Handtag 4-i-1 till fönstertorkare

-

-

1

10

100245

Skena inkl Gummiblad

-

35

1

10

100246

Skena inkl Gummiblad

-

45

1

10

100146

Hårda Gummiblad refill

-

35

1

50

100147

Hårda Gummiblad refill

-

45

1

50

Användning

2. I n teriö r

Evolution Säkerhetsskrapa
Evolution Säkerhetsskrapa - minimerar risken för skärsår
• Kniven kan låsas in i skrapan när den inte används
• Enkelt och säkert att byta knivblad
• Säkerhetsskrapan kan användas tillsammans med båda Evolution handtagen

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

100247

Säkerhetsskrapa

-

-

1

25

100248

Knivblad till Säkerhetsskrapa

-

-

25

10

Användning

Evolution Teleskopskaft och Adapter
Med Evolution Teleskopskaft och 4-i-1 handtaget kan hela skyltfönstret rengöras i ett svep
• Power Grip gör att skaftets längd kan regleras även med våta händer
• O-ringarna håller redskapen stadigt fäst vid skaftet
• Adapter till teleskopskaft

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

100148

Teleskopskaft

-

2 x 1,25

10

1

100149

Teleskopskaft

-

2x2

10

1

100150

Teleskopskaft

-

3x2

10

1

100181

Adapter

-

-

1

10

-

-

-

-

-

st/fp

fp/kart

1

10

-

Användning

Eimer
Hink
Hink till fönsterputsning, så väl som till våra vagnar
• Rymmer 25 L
• Invändig graderingsskala
• Tillverkade av slitstark polypropylen av högsta kvalitet
• Bekvämt handtag
• Fler hinkar hittar du under fliken Städvagnar s. 58

Art. nr
120944

Produktnamn
Origo Hink 25L, avlång, färgkodning

Färg
Blå/Röd/Gul/Grön

Storlek cm

Användning
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3 . Golvrengöring

3. Golvrengöring
Sist, men definitivt inte minst:
golven.
Vi erbjuder golvrengöringslösningar som bygger på lika stora
delar erfarenhet och nytänkande.
Ergonomi, effektivitet och resultat
förenade i flera smarta system.

Tre enkla steg!
Läs mer på sidan 8

Swep System

s. 38

Swep Duo

s. 39

Swep Classic

s. 41

Tillbehör

s. 44

Gummirakor & Mop’n Dry

s. 46

UltraSpeed

s. 47

Minimoppar

s. 48

Moppdukar & golvdukar

s. 49

Sopborstar & Sopskyfflar

s. 50

Skaft

s. 51
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3. Golvrengöring

Swep System
Stoppa pengarna i fickan. Om du vill städa mer ekonomiskt, ergonomiskt och hygieniskt ska du
välja Swep System från Vileda Professional.
Välj ett effektivt system.
Eller ett dubbelt så effektivt system.
Swep Duo och Swep Classic - är två innovativa moppsystem
som rengör allt från golv, trappor och väggar till tak. Båda
systemen passar alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och
kontor till hotell och restauranger.

Swep System är i varje detalj utformat för ergonomisk
och ekonomisk städning. Och tack vare den höga kvaliteten på både hårdvara och moppar, blir Swep System en
investering som lönar sig på både kort och lång sikt.
Fickmoppar har många fördelar: de håller längre, eftersom de saknar kardborreband som slits och behöver
bytas. De sitter fast på mopplattan, utan att deformeras
under städningen. De drar inte med smuts (som kan vara
fallet med kardborrelösning), eller sprider bakterier. De
ger en tystare städning och minimerar risken att skada inventarier, tack vare att hela mopplattan täcks av moppen.
38

Rent golv med rent samvete!
Som en av de första professionella mopparna blev
Swep MicroTech Svanenmärkt. Sedan blev även Swep
MicroPlus Svanenmärkt. Tänk på miljön! Välj Swep
MicroTech och MicroPlus.
Ett prisvinnande system.
Swep Duo System har sedan lanseringen fått tre fina priser
som vi naturligtvis är stolta över. Men den riktiga vinnaren är du som använder Swep Duo System.

3 . Golvrengöring

Swep Duo System.
Den nya generationens
moppsystem.
Swep Duo - dubbelsidiga moppar. Det betyder upp till
dubbla städytan per mopp, och hälften så många moppbyten. Sidbytet går på ett ögonblick, flippa runt och fortsätt städa. Resultatet blir effektivare städning.
Eftersom du bara behöver hälften så många moppar så
sparar du tid och pengar vid inköp, tvätt och förpreparering. Ganska naturligt, eftersom du bara behöver hälften
så många moppar.

Swep Duo MicroTechmopp
En mikrofibermopp med bästa rengöringsförmåga till lägsta friktion
• Kan användas på de flesta golvytor
• Svanenmärkt, licens 483 006
• 100% polyesterfiber, mikrofibergarn

• En mopp - dubbla ytan
• Flippa runt och fortsätt moppa
• Mikrofiberrengöring för bästa smutsupptagning
• Glider lätt - rent utan ansträngning
• Bästa hållbarhet - tål både kemikalier
och tvättmedel med höga pH-värden

Art. nr

Produktnamn

117052

Swep Duo MicroTechmopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

35

1

30

111852

Swep Duo MicroTechmopp

Grå

50

1

25

117053

Swep Duo MicroTechmopp

Grå

75

1

20

Användning

Swep Duo Allroundmopp
En Duomopp med samma garnsammansättning som Classic Finnmopp
• Bra rengöringseffekt, bra absorption
och hållbarhet
• Låg friktion även på obehandlade
linoliumgolv
• 50% polyester och 50% viskos
• Tvättas i 70º C

Art. nr

Produktnamn

111854

Swep Duo Allroundmopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

50

1

25

Användning

Swep Duo MicroPlusmopp
En mopp för både daglig rengöring och problemlösning - rengör på djupet
• En mopp - dubbla ytan - flippa runt och
fortsätt moppa
• Problemlösaren som rengör på djupet klarar även tuffa fläckar utan kem
• Bästa resultat även på golv med strukturbeläggning
• Mycket slitstark mopp

Art. nr

Produktnamn

117056

Swep Duo MicroPlusmopp

• Svanenmärkt, licens 483 006
• 100% polyester, luggklippt mikrofibrer

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

35

1

30

111853

Swep Duo MicroPlusmopp

Grå

50

1

30

117102

Swep Duo MicroPlusmopp

Grå

75

1

20

Användning
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Swep Duo MicroCombi
Dubbelsidig - kombinerar det bästa - kortlugg i moppen och garn i framkant
• Resistent mot kemikalier
• 100% polyester både i den luggklippta
mikrofibrerna och kantgarnet

• Dubbelverkande mikrofiberrengöring
- Duo MicroPlusmopp med MicroTech
garn i framkant
• Rengör två steg i ett moment:
garnet förfuktar golvet och fångar lös
smuts och mikrofiberna tar upp resterande smuts och fukt

Art. nr

Produktnamn

123478

Swep Duo MicroCombi

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå/Blå

50

1

30

Användning

Swep Duo SafetyPlus
En mopp med två olika funktioner - skrubba och torka!
• Börja med att skrubba upp den tuffa
smutsen - vänd och torka upp smutsen
och fukten med MicroPlus
• De korta hårda polyamidfibrerna tränger ner i ytans porer/håligheter och
rengör även på djupet - kan många
gånger ersätta en borste

• I bad-, dusch- och omklädningsrum tar
moppen eftektivt upp hår
• Låg friktion på ”högfriktionsgolv“

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

125034

Swep Duo SafetyPlus

Grå/Blå

35

1

30

119370

Swep Duo SafetyPlus

Grå/Blå

50

1

30

Användning

Swep Duo Mopplatta
Dubbelsidig mopplatta - flippa runt och fortsätt moppa!
• 3D-koppling, lätt att manövrera i trånga
utrymmen, även bra till vertikala ytor
• De trapetsformade ändarna är idealiska
för hörn, trappor och svåråtkomliga
ytor
• Grepphålet ger ett stadigt grepp när

Art. nr

Produktnamn

116866

Swep Duo Mopplatta

moppen träs på mopplatttan
• Lätt men på samma gång stark
konstruktion i polypropylen
• Passar även till Classic mopparna

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

35

1

10

111390

Swep Duo Mopplatta

-

50

1

10

116868

Swep Duo Mopplatta

-

75

1

10

Användning

Teleskopskaft Vario
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
• Färgkodningssystem för att lätt
särskilja för olika städområden
• Tillverkat av lätt och hållbart
aluminiumrör

• Grepp med rundad topp och ergonomisk form i tvåkomponentsmaterial
• Friktionsring gör att skaftet står kvar
• Långt mittgrepp för bästa ergonomi
• Smidig och enkel längdjustering,
öppna, justera och lås
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Art. nr

Produktnamn

111380

Teleskopskaft Vario

119966

Teleskopskaft Vario Färgkodat

111384

Teleskopskaft Vario

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

100 – 180

1

10

Blå/Röd/Gul/Grön

100 – 180

1

10

Blå

50 – 90

1

10

Användning

3 . Golvrengöring

Swep Classic.
Ett komplett moppsystem för alla
städmetoder.
Swep Classic är våra traditionella moppar, med mer än
25 år i branschen. Swep Classic erbjuder ett brett
sortiment av moppar där varje mopp har utvecklats för
att klara uppgiften på bästa och mest effektiva sätt.
Från lättaste torrmoppning till tuffaste smutsupptagning på alla ytor. Swep Classic kombinerar torra, fuktiga och våta metoder.

Swep Classic MicroTechmopp
En mikrofibermopp med bästa rengöringsförmåga och lägsta friktion
• Svanenmärkt, licens 483 006
• 100% polyester, mikrofibergarn

• Mikrofiberrengöring för bästa smutsupptagning
• Glider lätt - rent utan ansträngning
• MicroTech kan tvättas i upp till 95° C,
och tål både kemikalier och tvättmedel
med höga pH-värden - maximal
hållbarhet

Art. nr

Produktnamn

114432

Swep Classic MicroTechmopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

35

1

30

114433

Swep Classic MicroTechmopp

Grå

50

1

30

114434

Swep Classic MicroTechmopp

Grå

75

1

20

Användning

Swep Classic Extramopp
Experten på hårt smutsade områden, t. ex toaletter och entréer
• Mycket hög uppsugningsförmåga
• Extramopp är ett bra komplement till
övriga Swep moppar, tack vare sin
höga absorbtion och smutsupptagning
• 30% polyester och 70% viskos

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

113866

Swep Classic Extramopp

Röd

35

1

30

114441

Swep Classic Extramopp

Röd

50

1

30

Användning

Swep Classic Finnmopp
Universalmopp för daglig rengöring på normalt smutsade ytor
• Effektiv mopp för allmän rengöring
• 50% polyester och 50% viskos ger den
idealiska mjukheten för att glida lätt
och effektivt ta upp smutsen

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

114435

Swep Classic Finnmopp

Blå

35

1

30

114436

Swep Classic Finnmopp

Blå

50

1

30

Användning
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Swep Classic MicroPlusmopp
En mopp för både daglig rengöring och problemlösning - rengör på djupet
strimmor och låg vikt
• Svanenmärkt, licens 483 006
• 100% polyester, luggklippt mikrofibrer

• Problemlösaren som rengör på djupet
• Effektiv mikrofibermopp som klarar
även tuffa fläckar utan kem
• Bästa resultat även på golv med strukturbeläggning
• Mycket slitstark mopp
• Minskad friktion tack vare grova fiber-

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

114377

Swep Classic MicroPlusmopp

Grå

35

1

30

114378

Swep Classic MicroPlusmopp

Grå

50

1

30

Användning

Swep Classic MicroCombimopp
En dubbelverkande mopp med enastående effektivitet för kraftig rengöring
• Resistent mot kemikalier
• 100% polyester både i den luggklippta
mikrofibrerna och kantgarnet

• Dubbelverkande mikrofiberrengöring klippt lugg lika MicroPlusmoppen och
med MicroTech garn i kanterna
• Rengör två steg i samma moment:
garnet förfuktar golvet och fångar lös
smuts och mikrofiberna tar upp resterande smuts och fukt

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

113509

Swep Classic MicroCombimopp

Blå

50

1

30

113615

Swep Classic MicroCombimopp

Blå

75

1

20

113617

Swep Classic MicroCombimopp

Blå

120

1

10

Användning

Swep Classic Safetymopp
En skrubbmopp som är tuff mot smuts - kan många gånger ersätta en borste
rengör även på djupet
• I bad-, dusch- och omklädningsrum tar
moppen eftektivt upp hår
• Låg friktion på ”högfriktionsgolv“
• 100% polyamid för att ge bästa resultat

• Används till rengöring av säkerhetsgolv
i t ex kök, badrum och omklädnings-/
duschrum
• Används även med fördel på hårt nedsmutsade profilgolv
• De korta hårda polyamidfibrerna tränger ner i ytans porer/håligheter och

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120634

Swep Classic Safetymopp

Grå

35

1

30

116385

Swep Classic Safetymopp

Grå

50

1

30

Användning

Swep Classic Polishingmopp
Experten på utläggning av polish och mjukvax
• Vitt garn: 65% bomull/35% polyester.
Grått garn: 50% polyester/50% viskos
• Rekommenderad tvätt max 70° C. Vid
behov kan garnet tvättas upp till 95° C
vid enstaka tillfällen

• Strukturen i öglorna är utvecklade för
att ge ett absolut jämnt resultat vid utläggning av polish och mjukvax
• För bästa resultat se till arbeta med
rena moppar
• Det vita moppgarnet gör att du enkelt
urskiljer rena från använda moppar
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Art. nr

Produktnamn

116723

Swep Classic Polishingmopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Lila

50

1

30

Användning

3 . Golvrengöring

Swep Classic Mopplatta
Mycket lätt mopplatta med fjädrande ände som gör det lätt att byta mopparna
• De trapetsformade ändarna är idealiska
för hörn, trappor och svåråtkomliga
ytor
• Ställ moppen på högkant och borst ut
smutsen från hörnen
• Lätt men på samma gång stark
konstruktion i polypropylen

Art. nr

Produktnamn

114424

Swep Classic Mopplatta

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

35

1

10

114426

Swep Classic Mopplatta

-

50

1

10

114428

Swep Classic Mopplatta

-

75

1

10

114696

Moppstativ, rör

-

120

1

10

Användning

Teleskopskaft Vario
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
särskilja för olika städområden
• Tillverkat av lätt och hållbart
aluminiumrör

• Grepp med rundad topp och ergonomisk form i tvåkomponentsmaterial
• Friktionsring gör att skaftet står kvar
• Långt mittgrepp för bästa ergonomi
• Smidig och enkel längdjustering,
öppna, justera och lås
• Färgkodningssystem för att lätt att

Art. nr

Produktnamn

111380

Teleskopskaft Vario

119966

Teleskopskaft Vario Färgkodat

111384

Teleskopskaft Vario

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

100 – 180

1

10

Blå/Röd/Gul/Grön

100 – 180

1

10

Blå

50 – 90

1

10

Användning
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3. Golvrengöring

Swep V-MicroTech kardborremopp
En mikrofiber mopp med bästa rengöringsförmåga till lägsta friktion
• Mikrofiberrengöring för bästa smutsupptagning
• Glider lätt - rent utan ansträngning
• 100% polyester - mikrofibergarn

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

113335

Swep V-MicroTechmopp

Grå

40

1

30

113695

Swep V-MicroTechmopp

Grå

60

1

30

Användning

Swep V-MicroPlus kardborremopp
En mopp för både daglig rengöring och problemlösning - rengör på djupet
• Problemlösaren som rengör på djupet
• En mikrofibermopp med en hög upptagningskapacitet som klarar även tuffa
fläckar utan kem
• Bästa resultat även på golv med strukturbeläggning

Art. nr

Produktnamn

116865

Swep V-MicroPlusmopp

• Minskad friktion tack vare grova fiberstrimmor och låg vikt
• 100% polyester, luggklippt mikrofiber

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

60

1

30

Användning

Tillbehör
För att underlätta rengöringen har Vileda Professional
tagit fram olika hjälpmedel och tillbehör.
Innan moppen läggs ner i tvättsäcken, borsta bort den
värsta smutsen med en moppborste.
När du behöver tillföra mer fukt till mopparna, använd
en dänk- eller sprayflaska.
Gnuggis - genialisk och alltid på plats, bara sätt foten
på, vrid till lite och klackmärket är borta.
Fler tillbehör hittar du i vår sortimentslista.

KangaBag Moppvästa
Vår minsta ”städvagn”
• Ergonomisk med bälte och axelremmar
som fördelar vikten jämnt över axlarna
och höften
• Inga tunga hinkar behövs
• KangaBag med två fickor - färgkodad
med blå och röd kant för förvaring av
rena och använda moppar/dukar
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Art. nr

Produktnamn

131154

KangaBag med bälte och axelremmar

Färg
Harmaa

Storlek cm

• Varje ficka rymmer 10-12 moppar
• 100 % polyester

st/fp

fp/kart

1

5

Användning

3 . Golvrengöring

Tillbehör
Små hjälpmedel som underlättar i vardagen!
Lös upp fläcken med extra fukt:
• Dänkflaska - praktisk och ergonomisk flaska med perforerat lock
Gnugga bort fläcken:
• Gnuggis - sätt foten på och gnugga
• Häng den på skaftet så finns den alltid på plats
Borstar:
• Moppborste - borsta av hår och smuts från mopparna innan tvätt
• Diskborste - hygienisk, hållbar och ergonomisk

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

114565

Dänkflaska

Vit/Blå

0,5L

1

24

109855

“Gnuggis” - fläckexperten

114555

Vileda Diskborste Ergonomi

102005

Moppborste

Blå

8x9

1

30

Blå/Röd/Vit

-

1

30

Grå

29x3

1

5

Användning

Moppress
Ny förbättrad moppress till förpreparering av moppar
• Fler hinkar/boxar finns på s. 54

• Moppress till förbehandling av moppgarn
eller dukar i små utrymmen. Tar liten plats
i städutrymmet
• Häng pressen direkt på våra Origo vagnar
eller direkt på hinken
• Hink av slitstark polypropylen av högsta
kvalitet

Art. nr

Produktnamn

127885

Moppress

114002

Hink 25 L med färgkodningsclip

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

-

1

1

Blå/Röd/Gul/Grön

25L

1

2

Användning

Moppbox och förprepareringssil
Ett enkelt och smidigt sätt att förpreparera moppar
• Hjärtat i Swep System är förpreparering läs mer om förpreparering på sidan 63.

Art. nr

Produktnamn

120774

Moppbox 15L med färgkodningsclip

120779

Förprepareringssil till moppbox

Färg

Storlek cm

Blå/Röd/Gul/Grön
-

-

• Ställ silen ovanpå moppboxen, häll brukslösningen i silen, hålen fördelar lösningen
jämt över mopparna

st/fp

fp/kart

1

1

1

3

Användning
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Gummirakor och
Mop‘n Dry
Ge dina golv en riktig skrapa!

MultiSqueegee
Effektiva gummirakor - tuffa mot såväl torr, fuktig som våt smuts
MultiSqueegee med enkelblad
• Arbeta med svepande rörelser
• De flexibla gummibladen följer lätt även
en ojämn yta och tar bort både lös
smuts och vätska
• Slitstark för tuff användning
• Gummibladen går runt själva skenan,

vilket skyddar väggar och möbler från
att skadas
• Idealisk för våtutrymmenan
• Lämnar ytan både torr och ren

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

114466

MultiSqueegee

Blå

35

1

10

114472

MultiSqueegee

Blå

50

1

10

113853

MultiSqueegee

Röd

50

1

10

114465

MultiSqueegee Refill gummiblad

Blå

35

1

10

114468

MultiSqueegee Refill gummiblad

Blå

50

1

10

Användning

Swep Squeegee Mopp
En smidig mopp för rengöring i trånga utrymmen
• Moppen används direkt på
Multisqueegee, vilket ger en smal
mopp som enkelt kommer åt bakom
rör och runt toaletten
• Moppens ena sida består av 100%
mikrofiber och den andra av
50% polyester- och 50% viskosgarn

Art. nr

Produktnamn

114372

Swep Squeegeemopp

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Grå

50

1

30

Användning

Mop‘n Dry - nytt på gammalt sätt!
Fäst två ”clips” på Squeegeen, därefter fästs mikrofiberduken, nu
är det bara att torka!
• En stor mikrofiber golvduk - bara en liten bit används i taget,
på så sätt kan en enda duk rengöra stora ytor
• Båda sidorna har ränder i polyesterfiber som ger lägre friktion
• Kan även fästas med kardborre
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Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

120757

MicroMulti 2

Blå

35 x 60

10

10

116996

Clips

Grå

-

20

5

Användning

3 . Golvrengöring

UltraSpeed System
UltraSpeed är ett modernt svabbsystem som är enkelt att
använda. Används med fördel på mindre objekt eller där
det saknas tvättmöjligheter.
Den nya moppressen hjälper till att pressa vattnet ur
mopparna, så att golvet snabbare blir rent och torrt.
Systemet har en rad fördelar: låg investeringskostnad,
lätta material, tre olika moppar. Allt för att ge en
effektiv, ergonomisk och ekonomisk golvrengöring.

Ultra Speed Start Kit
Nya generationens svabbar
• Idealisk på mindre enheter och/
eller där tvättmöjligheter saknas
• Två olika storlekar på hinken 15L med en enkel urkramare eller
25L med press
Start Kit 15L

Start Kit 15 & 25L levereras med:
• 1 st MicroPlusmopp och
mopplatta

• En 15L hink med en urvridare
Start Kit 25L med vagn
• En 25L hink med en moppress
Moppvagn 2x25L
• Dubbelsidig moppvagn med två
25L hinkar och en moppress
Hinkhållare till start Kit 2x25L
• Häng hållaren på körhantaget
och placera hinken 6L i hållaren
för enkel förvaring av dukar, flaskor, mm.

Art. nr

Produktnamn

114982

UltraSpeed Start Kit 15L

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå clips

-

1

1

114985

UltraSpeed Start Kit 25L inkl vagn

Blå clips

-

1

1

116444

UltraSpeed Start Kit 2x25L inkl vagn

Blå clips

-

1

1

117957

UltraSpeed Hinkhållare

-

-

1

5

Användning

Ultra Speed Moppar & Mopplatta
MicroPlusmopp

Safetymopp

• Mikrofibermopp med högsta rengöringseffekt på alla typer av golv
Triomopp

• En ”tuff“ skrubbmopp av polyamid - för alla typer av säkerhetsoch halkfria golv
Mopplatta

• En effektiv garnmopp - vita mikrofibrer för djuprengöring, grå
polyesterfiber för lägsta friktion
och beiga bomullsfibrer för absorbtion

Art. nr

Produktnamn

114007

UltraSpeed MicroPlusmopp

• En lätt vikbar mopplatta

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Vit/Grå

40

1

25
25

114008

UltraSpeed Safetymopp

Grå

40

1

114010

UltraSpeed Triomopp

Vit/Grå/Beige

40

1

50

113970

UltraSpeed Mopplatta

-

40

1

10

Användning
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Svabb och minimopp
UltraSpeed mini och SuperMop Micro är två hygieniska
alternativ till konventionella svabbar och minimoppar!
Rena och torra golv snabbt.

Ultra Speed mini
UltraSpeed mini:
• Utmärkt till mindre objekt: butiker,
pizzerior, mindre kontor, kök, toalett,
bad, mm.
• Snabbare och effektivare än traditionella minimoppar
• Behåller mer fukt i moppen, vilket
gör att golver torkar 2 – 3 gånger
snabbare
• Rengör dubbelt så stor yta på sam-

Färg

Storlek cm

ma tid som en minimopp
• Ett enkelt system som inte kräver
någon träning
• Enkelt att förvara - kräver ingen
större plats

Art. nr

Produktnamn

st/fp

fp/kart

133687

Hink med urpressare

1

8

133667

Mopp inkl. mopplatta och skaft

1

8

133688

Mopp Refill 2-pack

2

6

133678

Display (med 8 kompletta set)

8

1

Användning

SuperMop Micro med hink & urvridare
SuperMop Micro Mopphuvud

effektiva på fett och ingrodda fläckar
Hink och urvridare

• Både invändig skruvgänga och klickfäste - passar alla skaft (utan adapter)
• Släpper smutsen vid sköljning till skillnad från svabbmoppar där smutsen
kapslas in.
• De långa remsorna tappar inga fibrer
eller repas upp
• Mikrofiberna på toppen av remsorna är

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

117266

SuperMop Micro Professional

Blå

-

1

30

122704

SuperMop Hink + urvridare

Blå

10L

1

12

100273

SuperMop Metallskaft

Blå

138 cm

1

36

-

-

-

-

-
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• Hink 10 L och urvridare är lätt att bära
med och smidig att förvara
• Den extra stora urvridaren ger dig bra
kraft att krama ur vattnet

-

Användning

3 . Golvrengöring

Moppdukar &
Golvdukar
Viledas moppdukar är det professionella sättet att städa
bort damm från golvytorna. Bra när det krävs ett luddfritt
resultat. Torrmoppning som underhåll eller förberedande
rengöring har fördelen att man kan dra ner på våtmoppningen.
Vileda erbjuder även slitstarka non-woven dukar för
rengöring av golv och andra stora ytor.

Moppdukar
Moppdukar för torrmoppning på de flesta underlag - minskar antalet dammpartiklar i luften och tränger undan bakterier mellan ytorna
Moppduk 101 och Classic

Mopp & Damm 103

• Impregnerade engångsdukar, tillverkade av viskos
• 101 - en moppduk av högsta kvalitet
• Classic - en prisvärd moppduk

• Används där minsta dammpartikel kan
vara skadlig
• Ger ett luddfritt resultat
• Används “dimfuktad” eller torr

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

101268

Moppduk 101 impregnerad

Gul

24 x 60

25

20

101271

Moppduk Classic impregnerad

Blå

24 x 60

25

40

114589

Mopp- & Dammduk 103

Vit

20 x 60

100

3

Användning

Tork / Tavelduk 201
En stor non-woven duk av hög kvalitet med utmärkt smutsupptagning.
• Lika bra för skoltavlan som för golvet
• Lämnar minimalt med vatten och ludd
kvar på ytan
• Slitstarka med låg friktion

Art. nr

Produktnamn

113157

Städduk 201/Tork- och Tavelduk

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

59 x 50

5

12

Användning

MicroMulti 2
En stor stickad mikrofiberduk
• Mikrofiber golvduk, passar även som
allroundduk för större ytor
• Båda sidorna har ränder i polyesterfiber som ger lägre friktion
• MicroMulti 2 ingår i Mop‘n Dry
Systemet - se sidan 46

Art. nr

Produktnamn

120757

MicroMulti 2

• 90% polyester och 10% polyamid

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

35 x 60

10

10

Användning
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Sopborstar och
sopskyfflar
På många områden är inte traditionella borstar den bästa
lösningen eftersom damm och smuts fastnar i borsten och
sprids runt mellan objekten.
Vileda Professionals DustPan och Sweeper är den nya
generationens sopskyfflar och sopborstar. Där Sweepern
med gummibladet tar upp både torr och fuktig smuts på
samma gång och DustPan tar hand om smutsen direkt i
behållaren eller i den lösa påsen.

Sweeper och Borste
Nya generationens sopborste!

Art. nr

Produktnamn

119908

Sweeper Komplett

Sweeper - gummiraka

Borste

• Gummibladet ligger tätt mot golvet och
tar upp så väl torr och fuktig smuts
som ren vätska
• Enkel att rengöra. Sweepern med
gummibladet är utmärkt att använda
där höga hygienkravs ställs
• Gummibladet går runt själva skenan,
vilket skyddar väggar och möbler från
att skadas

• En borste av hög kvalitet
• Smalare borst än en traditionell sopborste, vilket gör den lättare att hålla
ren
• Enkelt att borsta in smutsen direkt in i
sopskyffeln
• Låg vikt

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

35

1

5

114465

Sweeper Refill Gummiblad

-

35

1

10

119916

Golvborste Komplett

-

25

1

5

Användning

DustPan Sopskyffel
Nya generationens sopskyfflar!
• Smuts, damm och vätska sopas/rakas
direkt in i den fasta behållaren eller lösa
påsen
• Tryck lätt på handtaget och sopskyffeln
ligger riktigt tätt mot golvet
• Ergonomiskt grepp
• Reglerbar universalkrok för enkel upphängning av sopskyffeln
• Lätt att rengöra
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DustPan med behållare
• Sopskyffel med behållare tar säkert
hand om allt från torr smuts som sand,  
grus, glas, fimpar, etc till riktig vätska
DustPan för påse
• Den torra smutsen så väl som den våta  
borstas/rakas direkt in i den lösa påsen
• Reglerbar universalkrok, flyttas enkelt
för att passa alla olika påsstorlekar

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

119912

DustPan med behållare, plast

-

29

1

5

119914

DustPan för påse, metall

-

29

1

5

Användning
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Skaft
Både Teleskopskaft Vario och de fasta skaften,
kombinerar bästa funktion och ergonomi med snygg design.
Skaft till unika system hittar du under respektive
produktgrupp, t.ex. SuperMop Micro och
Evolution Teleskopskaft.

Teleskopskaft Vario
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
•
•
•
•
•
•

Art. nr

Produktnamn

111380

Teleskopskaft Vario

119966

Teleskopskaft Vario Färgkodat

111384

Teleskopskaft Vario

Grepp med rundad topp och ergonomisk form i tvåkomponentsmaterial
Friktionsring på toppen gör att skaftet enkelt kan lutas mot väggen
Extra långt mittgrepp för bästa ergonomi (100 - 180 cm)
Smidig och enkel längdjustering, öppna, justera och lås
Färgkodningssystem för att lätt att särskilja för olika städområden eller användare
Tillverkat av lätt och hållbart aluminiumrör

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

Blå

100 – 180

1

10

Blå/Röd/Gul/Grön

100 – 180

1

10

Blå

50 – 90

1

10

Användning

Skaft
Två bra fasta skaft som klarar de flesta uppgifter
•
•
•
•

Universal - ett skaft för skurblockshållare, mopplattor och adaptrar
Skruvgänga - för borstar och annat.Passar även till SuperMop Micro (utan adapter)
Det långa skaftet är behagligt att använda och lätt att göra rent
Aluminiumskaft av bra kvalitet

Art. nr

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

111529

Skaft Universal

Blå

150

1

10

111533

Skaft med skruvgänga

Blå

150

1

10

Användning
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A. städvagnar

Städvagnar
När du har de rätta redskapen
vill du förvara dem på ditt sätt.
Med våra flexibla städvagnar ger
vi dig en möjlighet att hitta rätt
städvagn till just dina behov.

Tre enkla steg!
Läs mer på sidan 8

Origo

s. 54

Origo 500

s. 55

Micro Ready-to-go

s. 56

MultiSteel

s. 56

Fastighetsvagnen

s. 56

Skapa din egen Origo

s. 57

Utrustning & tillbehör

s. 58
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A. städvagnar

Origo
- kolme
mallia
Ordet Origo betyder centrum. Och Origo-vagnarnaOrigo
utgör 500
verkligen
naveteri
i ett
komplett
städsystem. Origo 500 H, 500 HX och 500 HH har alla konstruerats utifrån en och samma
idé om lång livslängd och full flexibilitet. Vilken modell du väljer beror helt på vilka behov du
har idag.

54

Saker och ting förändras.
Var förberedd.
Nya kontrakt, nya krav och nya metoder. Om man kan
säga något säkert om framtidens städning så är det att
den kommer att förändras. Tanken bakom Origo är
att skapa en vagn som uppfyller alla tänkbara krav för
städning. Både nu och i framtiden.

Du kan låta oss bestämma.
Eller bestäm helt själv.
Vi har byggt några standardutrustade vagnar. Vagnar som
är väl anpassade till en mängd olika städuppgifter.
Men det unika med Origo är att du även kan utgå från
ramen och därefter välja fritt hur den ska utrustas. Läs
mer på sidan 57.

Prisvinnande design med ergonomi i fokus!
Med justerbara handtag, boxar och hinkar som kan
placeras på olika nivåer, smidighet och genomtänkt
design är Origo det bästa, och mest ergonomiska städverktyg som finns att tillgå. Detta ger i sin tur högre
effektivitet och mer motiverad personal.
Och inte minst kan du behålla och anpassa din vagn
även när förutsättningarna förändras. För det vet vi ju
att de kommer att göra.

Retro-Fit! Bygg om, bygg till, återanvänd.
När förutsättningarna ändras är det möjligt att förändra
och anpassa vagnen, om och om igen. Till exempel kan
en 500 H enkelt byggas om till en 500 HH eller 500
HX.
På så sätt har du näst intill obegränsade möjligheter
med en mycket tålig utrustning som klarar ständigt
förändrade förutsättningar.

A. städvagnar

Origo 500 H
En liten färdig utrustad vagn som passar till de flesta uppgifter
500H är utrustad med:
- Justerbart körhandtag
- Enkelram med 3 par skenor för tillbehör
- Sopsäckshållare
- Hinkar, 1 blå och 1 röd
- Moppbox med lock, blå
- Små brickor, 2 st
- Stor bricka (botten)
- Skafthållare, 2 st
- Moppstöd, 2 st
- Krokar, 2 st
- Hjul 125 mm, 4 st varav 1 st med broms

• Utmärk till den lilla städskrubben eller
till objekt som inte kräver mycket
utrustning
• När förutsättningarna förändras kan
Origo 500H byggas om till en större
vagn - 500 HX eller 500 HHX
• Samtliga Origo 500 vagnarna har samma ram av pulverlackad och förzinkat
stål

Art. nr

Produktnamn

125905

Origo 500 H

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

77 x 58 x 105

1

1

Användning

Origo 500 HX
Flexibel och lagom stor vagn som passar de flesta uppgifter
500HX är utrustad med:
- Justerbart körhandtag
- Enkelram med 3 par skenor för tillbehör
- Sopsäckshållare (hopfällbar) för 2 påsar
- Hinkar, 1 blå och 1 röd
- Moppboxar, en med lock och en utan
- Liten bricka
- Stora brickor, 3 st (toppen & botten)
- Skafthållare, 2 st
- Moppstöd, 2 st
- Krokar, 4 st
- Hjul 125 mm, 5 st varav 1 st med broms

• En bra vagn som klarar många olika
utmaningar
• Bra med förvaringsmöjligheter både för
moppar och förbrukningsmaterial
• Passar utmärkt även till den lilla städskrubben - vik ner körhandtaget och
vik ihop sopsäckshållaren så blir vagnen riktigt liten
• När förutsättningarna förändras kan
Origo 500 HX byggas om till en mindre
vagn - 500 H eller en större 500 HHX.

Art. nr

Produktnamn

125907

Origo 500 HX

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

90 x 66 x 103

1

1

Användning
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A. städvagnar

Specialvagnar
Micro Ready-to-go, MultiSteel och Fastighetsvagnen är
våra uppskattade städvagnar

Micro Ready-to-go
Liten, smidig och färdigutrustad
Micro Ready-to-go är utrustad med:
- Justerbart körhandtag
- Fast ram med trådkorg
- Sopsäckshållare
- Hinkar, 1 blå och 1 röd
- Moppbox med lock, blå
- Skafthållare, 2 st
- Moppstöd, 2 st
- Krokar, 4 st
- Hjul 125 mm, 4 st varav 1 st med broms

• En liten, smidig och välplanerad vagn
som passar till många olika områden
• Utmärkt till de mindre städrummen och
smala gångarna
• Lätt att komma åt redskapen samtidigt
som de sitter stadigt på plats när de
inte används
• Enkel att montera och levereras med
Origo hinkar och boxar

Art. nr

Produktnamn

125982

Micro Ready-To-Go

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

66 x 53 x 108

1

1

127605

Förvaringshylla till sopsäckar

-

-

1

5

127606

Flaskstöd, hängande, 2 flaskor

-

-

1

5

Användning

MultiSteel
Det hygieniska alternativet
MultiSteel är utrustad med:
- Justerbart körhandtag och sopsäckshållare (för 2 påsar)
- Fast ram med trådkorgar för förvaring
- Hinkar, 1 blå och 1 röd
- Moppboxar - en med lock och en utan
- Bricka
- Hyllor för flaskor och sopsäckspåse
- Skafthållare 4 st
- Moppstöd 2 st
- Hjul 125 mm 4 st varav 1 st med broms

• En rostfri städvagn framtagen för att
klara tuffa krav på funktion och hygien
• Lätt att hålla ren
• Mycket bra förvaringsmöjligheter, både
för moppar och förbrukningsmaterial
• Utrustad med de nya Origo tillbehören
• Ergonomisk, enkelt anpassas handtaget och sopsäckshållaren efter
användaren

Art. nr

Produktnamn

125981

MultiSteel

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

100 x 61 x 109

1

1

Användning

Fastighetsvagnen
Robust, rymlig och rostskyddad
Fastighetsvagnen är utrustad med:
- Fast ram och fast körhantag
- Hinkar, 1 blå och 1 röd (saknas på bild)
- Moppbox med lock (saknas på bild)
- Skafthållare, 2 fram och 2 på sidan
- Redskapkrokar, 2 större och 2 mindre
- Stor trådkorg för förvaring
- Uppfällbart hyllplan framtill för mer
flexibilitet (större sopsäck)
- Effektiv fotbroms på bakhjulen
- Hjul, 2 mindre fram och 2 större bak

• Med fokus på bra förvaring och bra
rostskydd
• Utvecklad för det tuffa nordiska klimatet
- tillverkad av förzinkat stål
• Bra förvaringsmöjligheter - plats för 5
moppboxar och två hinkar
• Rullar lätt i alla väder, hjul av högsta
klass med bra kullager, helt utan luft
• Vagnen kan även utrustas med er egen
logotype eller budskap
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Art. nr

Produktnamn

128372

Fastighetsvagnen

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

109 x 65 x 113

1

1

Användning

A. städvagnar

Right now.
Right tomorrow.

500 H

Origo. Obegränsade möjligheter.
Full flexibilitet. Oavsett om det gäller städning, transport
eller sopsortering så finns det möjligheter att bygga en
helt egen Origo. Utgå från ramen och anpassa vagnen helt
efter dina behov.

500 HH

www.creator.vileda.com.
På www.creator.vileda.com kan du skapa en helt egen
vagn. Lägg till från det stora urvalet av tillbehör - boxar,
hinkar, lock, krokar, hållare, sopsäcksskydd, mm. Origo
ger dig obegränsade möjligheter.

Origo 500 H ram
Origo 500 H - skapa din egen vagn
• Utgå från den lilla Origo 500 H ramen
• Lägg till det du behöver oavsett om det
är för en traditionell städ-, transporteller en sopsorteringsvagn
• Samtliga tillbehör beställs separat men
levereras färdigmonterat på vagnen
från vårt lager

Art. nr

Produktnamn

Färg

133260

Origo 500 H ram

-

Storlek cm

500 H är utrustad med:
- Enkelram
- Hjul 125 mm, 4 st varav 1 st med broms

st/fp

fp/kart

1

1

Användning

Origo 500 HH ram
Origo 500 HH - skapa din egen vagn
• Origo 500 HH är utrustad minimalt från
start.
• Lägg till det du behöver oavsett om det
är för en traditionell städ-, transporteller en sopsorteringsvagn
• Samtliga tillbehör beställs separat men
levereras färdigmonterat på vagnen
från vårt lager

Art. nr

Produktnamn

131915

Origo 500 HH ram - minimalt utrustad

500HH är utrustad med:
- Justerbart körhandtag
- Dubbelram med 3 par skenor för tillbehör
- Stora brickor, 2 st (botten)
- Skafthållare, 2 st
- Hjul 125 mm, 5 st varav 1 st med broms

Färg

Storlek cm

st/fp

fp/kart

-

96 x 59 x 103

1

1

Användning
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A. städvagnar

Origo Tillbehör
Kvalitet in i minsta detalj! Med perfekt precision, starka
material och enastående ytbehandling står varje detalj för
effektivitet och kvalitet.
Förändra och anpassa
Origo är rustad för att klarar förändringar - utrusta den
efter dagens behov och när förändringen kommer bygger
du enkelt om vagnen.
På så sätt har du fullständig valfrihet, och det är enkelt
att anpassa vagnarna efter dina behov, oavsett vilken vagn
du väljer.

Origo Krokar, Skafthållare och Moppstöd
För smart förvaring

Produktnamn
Origo Krok

• Krok: hakas fast på sopsäckhållaren,
förvaring av tvättsäck, torra moppar etc

• Moppstöd: fäst nere på ramen, ger
stöd åt mopparna under transport

• Skafthållar: fäst på ramen, sedan är det
bara att trycka i skaftet

• Tillverkade av slitstark polypropylen av
högsta kvalitet

Färg

Storlek cm

Art.nr/kart

st/fp

Art. nr/st

-

-

120771

1 x 50

-

Origo Skafthållare

-

-

120772

1 x 16

120812

Origo Moppstöd

-

-

120785

1x5

120815

Användning

Origo Brickor
Två stadiga brickor för förvaring av hinkar och förbrukningsmaterial
• Brickorna är perfekt anpassade till våra
hinkar och boxar
• Åker inte ut, håller tillbehören på plats

Produktnamn

Färg

Storlek cm

• Välj hel- eller halvbricka
• Tillverkade av slitstark polypropylen av
högsta kvalitet

Art.nr/kart

st/fp

Art. nr/st

Origo Bricka 1/2 - liten

-

120783

1x5

120813

Origo Bricka 1/1 - stor

-

120784

1x5

120814

Användning

Hinkar & Lock
Hinkar av hög kvalitet till många olika uppgifter
• Samtliga hinkar kan enkelt färgkodas
med den lilla färgclipsen
• Invändig graderingsskala
• 6L hinken har en patenterad tippform
på ena långsidan - minimerar vattenspill

Origo 500 HX och HHX som extra korg
• Hinkarna passar så väl till våra vagnar
som till UltraSpeed
• Tillverkade av slitstark polypropylen av
högsta kvalitet

• Smart lock till 6L hinken finns - öppna,
låt stå och fäll igen
• Den avlånga 25L hinken hängs på

Produktnamn
Hink 6L

Färg

Storlek cm

Art.nr/kart

st/fp

Art. nr/st

Blå/Röd/Gul/Grön

6L

120942

1 x 10

120943

-

Lock till Hink 6L

-

125948

1 x12

125949

Hink 25L, avlång

Blå/Röd/Gul/Grön

120944

1 x 10

120945

Hink 25L

Blå/Röd/Gul/Grön

114002

1 x 10

-

Hink 15L

Blå/Röd/Gul/Grön

114001

1 x 10

-
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Användning

A. städvagnar

Moppbox, lock och sil
Moppbox med smarta lösningar

Förprepareringsil

• Box till förvaring av moppar och dukar

• För manuell preparering av moppar

• Boxen kan enkelt färgkodas med den
lilla färgclipsen

• Ställ silen ovanpå moppboxen, häll
brukslösningen i silen, hålen i silen fördelar lösningen över mopparna

• Invändig graderingsskala
• Till boxen finns det ett smart lock öppna, låt stå och fäll igen

• Tillverkade av slitstark polypropylen av
högsta kvalitet

• Boxen kan staplas i eller på varandra
• Boxen rymmer 8-10 moppar

Produktnamn
Moppbox 15L

Färgkodad

Storlek cm

Blå/Röd/Gul/Grön

st/fp/kart

Art. nr - kart

Art. nr - st

1x5

120774

120806

Lock till moppbox

-

-

1x5

120780

120822

Förprepareringssil till moppbox

-

-

1x5

120779

120821

Användning

Origo Sopsäckhållare och tillbehör
För snygg och smart upphängning av sopsäckar och städplanen!
mot insyn samtidigt som det ger ett
snyggt intryck på vagnen. Tillverkad av
70 % polyester och 30 % polyuretan.
Tvättas i 60° C. Fästes enkelt på sopsäckshållaren.

• Sopsäckshållaren finns i två olika storlekar - 70 eller 120L
• Lock till sopsäckshållare 70 eller 120L
- skyddar mot insyn. Tillverkade av
slitstark polypropylen av högsta kvalitet
• Städplandhållaren - fästs på insidan av
sopsäckslocket. Ger en tydlig förvaring
av städplanen. Tillverkat av akrylplast
• Sopsäckskydd 70L och 120L - skyddar

Produktnamn
Origo Sopsäckshållare 70L rak, inv.
Origo Sopsäckshållare 120L, justerb, utv.

Färg

Storlek cm

st/fp

Art. nr/kart

Art. nr/st

-

-

1x1

-

122559

-

-

1x1

-

122557

Origo Lock till sopsäckshållare 70L

Blå/Röd/Gul/Grön

-

1x1

-

120809

Origo Lock tll sopsäckshållare 120L

Blå/Röd/Gul/Grön

-

1x1

-

120810

Origo Sopsäcksskydd 70L

Blå/Röd/Gul/Grön

-

1x1

-

Kommer

Origo Sopsäcksskydd 120L

Blå/Röd/Gul/Grön

-

1x1

-

514792

1 x 10

120787

-

Origo Plasthållare till städplan

-

Användning

Origo Bygg om, bygg till, återanvänd
Saker och ting förändras. Var förberedd.
• När du behöver mer plats - Origo kan byggas till på många olika sätt.

Produktnamn

Färg

Storlek cm

st/fp

Art. nr/st

Origo Skenor till tillbehör

-

-

1x1

122573

Origo Skenor till mellanvägg

-

-

1x1

122575

Origo Förvaringshylla (fram)

-

-

1x1

122552

Origo Hjul till främre förvaringshyllan

-

125 mm

1x1

122559

Användning

Tvättsäckar
Tar hand om smutsiga moppar och dukar!
• Tvättsäckarna hjälper dig hålla ordning
på de smutsiga mopparna

Produktnamn

• Finns i två olika versioner - en tunnare
med ögleupphängning och en kraftigare med kardborreupphängning

Färg

Storlek cm

st/fp

Art. nr/st

Tvättsäck med öglor

Blå

-

1x1

508632

Tvättsäck med öglor

Röd

-

1x1

508633

Tvättsäck med kardborre

Blå

1x1

509406

Tvättsäck med kardborre

Röd

1x1

509407

Användning
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B. HANdskar

Handskar
Var rädd om dig själv!
Använd handskar för att skydda
händerna

Tre enkla steg!
Läs mer på sidan 8

Nitrilhandskar

s. 58

Latexhandskar

s. 59

61

B. HANdskar

Handskar
En god handhygien är viktig, både för att undvika hudproblem och minimera eventuella infektionsrisker. Därför är
Viledas skyddshandskar tillverkade av högsta kvalitet, och var och en av dem kontrolleras enskilt för att garantera
att de är felfria. Urvalet är avsett för att möta alla professionella behov, från enkel städning och tvätt till hantering av
livsmedel såväl som kemikalier och lösningar.
Storlekar:
S	(6½ – 7)
M
(7½ – 8)
L
(8½ – 9)
XL
(9½ – 10)

Universal
Extra punkteringssäker engångshandske till låg användningskostnad
• Tillverkad i nitril - 3 ggr mer motståndskraftig mot punktering än engångshandskar av latex eller PVC
• Bra för hantering av alla livsmedel
• Slitstark - kan användas fler gånger, där det är tillåtet

Produktnamn
Supertuff

Färg

S

M

L

XL

st/fp

fp/kart

Blå

100170

100171

100172

100184

100

10

Användning

Supertuff
Högsta skydd för personer med känslig hud
•
•
•
•

Fodrad nitrilhandske, helt fri från latexallergen
Extra högt kemikalieskydd till låg användningskostnad
Bra för hantering av alla livsmedel
Upp till 4 ggr längre livslängd än vanliga latexhandskar

Produktnamn

Färg

S

M

L

XL

par/fp

fp/kart

Universal

Grön

100222

100223

100224

101973

1

50
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Användning

B. HANdskar

SuperSens
Denna hanske finns inte i det svenska sortimentet.

Safegrip
Smidig handske med överlägset grepp
• Fodrad allergenreducerad latexhandske
• Högsta komfort och överlägset grepp
• Upphöjt greppmönster och speciell vaxbehandling ger säkert grepp och snabb vattenavstötning

Produktnamn
Safegrip

Färg

S

M

L

XL

par/fp

fp/kart

Gul

101195

101196

101197

102770

1

50

Användning

Multipurpose
Ett mycket prisvärt alternativ till andra lågprishandskar av latex
• Fodrad allergenreducerad latexhandske
• Motståndskraftig mot fetthaltiga livsmedel, vegetabiliska oljor och rengöringsmedel

Produktnamn

Färg

S

M

L

XL

par/fp

fp/kart

Multipurpose

Röd

-

100153

100154

-

1

50

Multipurpose

Blå

100155

100156

100157

101971

1

50

Användning

Lightweight
Smidig ofodrad handske med bra grepp
• Ofodrad handske i allergenreducerad latex för bättre kemikaliemotstånd
• Speciell vaxbehandling ger ett utmärkt grepp och snabb vattenavstötning

Produktnamn
Lightweight

Färg

S

M

L

XL

par/fp

fp/kart

Naturell

100164

100165

100166

101974

1

50

Användning
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c . T i p s & Råd

Mycket mer än produkter.
På följande sidor kommer du få tips och råd om hur du
på bästa sätt använder och tar tillvara på dina redskap.
Har du fler frågor så är du välkommen att kontakta oss
direkt.

Stoppa smutsen redan i entrén!
Mattornas viktigaste uppgift är att stoppa smutsen.
Därför är det viktigt att med jämna mellanrum rengöra
dem från smuts de fångar upp.

Ta hand om dina mattor!
Skrapmattor
Våra skrapmattor erbjuder entrélösning för normalt till
extremt trafikerad och belastad offentlig miljö. Valet av
rätt matta för rätt uppgift är naturligtvis viktig. En skrapmatta som monterats på rätt sätt är både lätt att sköta
och väldigt hållbar. Skrapmattan måste rengöras löpande
för att den ska bibehålla funktion och hållbarhet.
Rengöring:
En skrapmatta ska stoppa smutsen. Detta innebär att en
hel del smuts stannar i och under mattan. Därför är det
viktigta att dammsuga under mattan. Hur ofta beror på
väder, antal passager och hur mycket smuts som mattan
stoppar. Rulla ihop mattan från ena hållet, dammsug och
rulla ut. Gör om samma sak från andra hållet. På så sätt
behöver du inte lyfta mattan.
Underhåll:
För att hålla en hög estetisk nivå, renhet och lång hållbarhet bör mattan tvättas någon gång per år.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur du tvättar mattorna.
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Textilmator
Våra textilmattor är avsedda för att ligga i offentliga
entréer med allt från normalt till högt slitage med över
5000 passager per dag.
Rengöring:
Dammsug mattan regelbundet - från varje dag till någon
gång i veckan beroende på antal passager och väderlek.
Underhåll:
Vi rekommenderar att mattan tvättas, hur ofta beror på
årstid, passager och hur mycket smuts som kommer in.
Även val av färg och vilken matta du har valt inverkar.
En gång per kvartal är ett bra utgångsläge, men i en
högtraffikerad varuhusmiljö kan det vara nödvändigt att
tvätta mattan varje eller i vart fall varannan vecka under
den värsta säsongen.
Valet av tvättmetod anpassas till er miljö och vilka
möjligheter och förutsättningar som gäller. En torr
metod kan t. ex. krävas på objekt som aldrig stänger.
Kontakta oss så berättar vi mer om hur du tvättar mattorna.

c . Ti p s & Rå d

Förpreparering, hjärtat i våra system!
Förpreparering minimerar användning av vatten och
kem. Det är bra för både miljön och ekonomin.
Lägg till att inget tungt vatten behövs, det är bra för
din kropp.

Hur mycket brukslösnings ska tillsättas?
Lätt fuktad
ml/duk

Bruklösning
/10 dukar

Fuktad
ml/duk

Bruklösning
/10 dukar

NanoTech micro

20

200 = 2 dl

40

400 ml = 4 dl

QuickStar micro

20

200 ml = 2 dl

40

400 ml = 4 dl

MicroSmart

20

200 ml = 2 dl

40

400 ml = 4 dl

MicroClean

10

100 ml = 1 dl

20

200 ml = 2 dl

MicroTuff Swift /
MicroTuff Plus+

30
25

300 ml = 3 dl
250 ml = 2,5 dl

50
40

500 ml = 5 dl
400 ml = 4 dl

MicroMulti 2

50

500 ml = 5 dl

100

1000 ml = 10 dl

WiPro

20

200 ml = 2 dl

-

-

Produkt

Förpreparering - effektivt, ergonomiskt och bästa resultat
Förpreparering i tvättmaskin:
Tillsätta rengöringsmedel/kemikalier direkt i sköljmedelsfacket eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
1. Ta ur dukarna och lägg dom i hinken
2. Ta upp en duk
3. Vik duken, varje duk har upp till 16 rena ytor
4. Torka av
5. Lägg den smutsiga duken i tvättsäcken
6. Tvätta och förpreparera dukarna till nästa gång
Förpreparering i manuellt:
1. Vik dukarna och lägg dom i en hög
2. Häll brukslösningen i botten på hinken
3. Sätt i dukarna i hinken, vänta 2-3 min
4. Vänd dukarna, vänta 1-2 min
5. Ta upp en duk och torka av
6. Lägg duken i tvättsäcken
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Få ut det bästa av dukarna! Följ våra tvättråd.
Rengörings- /Tvättmedel
Duk:

Surt
pH < 2

pH 2 - 6

Neutralt

Alkaliskt

pH ca. 7

pH > 10

Kommentar

Mikrofiberdukar
NanoTech micro
QuickStar micro
MicroSmart
MicroClean
MicroTouch
MicroTuff plus+
MicroMulti 2
Non-woven dukar
WiPro
Tork- och tavelduk 201
Städskinn
Glasduk 223
RaumProfi 22
Svampduk
Wettex classic, maxi, soft
Quick ‘n‘ Dry
Bästa hållbarhet
Reducerad hållbar
Starkt reducerad hållbarhet

Använd en låg torktumlingstemperatur (max. 60 °C)

Dukar - enkla råd som både spar på miljön och ekonomin!
• De flesta av våra mikrodukar kan tvättas
tillsammans
• MicroMulti 2 - tvättas separat om den har
använts på golvet
• Öppna vikta dukar innan tvätt
• Fyll aldrig mer än 2/3 av tvättmaskinen
• Tänk på miljön! Tvätta dukarna med så låg tvätttemperatur som möjligt
• Normaltvätt 60 ºC räcker vanligtvis. Vid behov,
kan de tvättas i rekommenderad max tvättemperatur en gång per vecka eller när dukarna är
mycket smutsiga

66

• Dukarna får inte ligga länge i tvättlösning om det
har ett mycket surt pH värde (pH < 3) t.ex. blekmedelsämnen
• Använd inte sköljmedel
• Torktumla om det behövs, kort program och
max 60ºC.
• Förvara dukarna i luftig utrymme.
• Håll dukar och moppar separerade från varandra
• Dukarna har lång livslängd om de sköts väl,
följ våra tvättråd

c . Ti p s & Rå d

Hur många moppar får plats/hur mycket brukslösning ska tillsättas?
Storlek
Torrvikt
cm
gram/mopp

Produkt

Swep Duo MicroTechmopp

Swep Duo Allroundmopp

Swep Duo MicroPlusmopp

Swep Duo MicroCombi

Swep Classic MicroTechmopp

Swep Classic Extramopp

Swep Classic Finnmopp

Swep Classic MicroPlusmopp

Swep Classic MicroCombimopp

Swep Squeegeemopp

35
50
75
50
35
50
75

35
50
75
35
50
35
50
75
35
50
75
50
75
120

Våt
dl/mopp

5
4
3

10
8
6

0,7
1,0
1,6

1,5
2,3
3,7

2,7
4,0
6,3

165

4

8

1,1

2,5

4,3

90
110
165

8
7
4

16
14
8

0,5
0,7
1,1

(1,1)
(1,5)
(2,4)

-

0,7

1,5

-

130
170
235
135
170

5
4
3
5
4
5
4
3
11
8
6
5
4
3

5
4
3
5
4
5
4
3
11
8
6
5
4
3

0,7
1,0
1,4
1
1,2
0,9
1,1
1,5
0,5
0,7
1,2
0,5
0,8
1,3

1,7
2,3
3,3
2,1
2,7
2
2,5
3,6
(1)
(1,2)
(2)
1,5
2,4
4

3
4,3
5,7
3,6
4,5
3,4
4,3
6,3

-

-

0,5

1,5

2,5

110

-

-

0,4

-

-

60

-

-

0,2

0,4

-

130
170
235
65
90
135
130
185
320

50

-

Fuktad
dl/mopp

110
165
260

50

Swep Dustermopp
Swep Handmopp

Moppar Moppsidor* Lätt fuktad
/kg
/kg
dl/mopp

-

* Swep Duo är dubbelsidiga moppar. På varje mopp som tvättas finns två rena moppsidor. Det är bra för miljön.

Förpreparering - hjärtat i Swep Duo och Classic System
Preparering i tvättmaskin:
Tillsätta rengöringsmedel/kemikalier
direkt i sköljmedelsfacket eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
1. Ta ut och vik mopparna
2. Ställ mopparna i moppboxen

Moppbox och sil:
1. Vik mopparna
2. Ställ mopparna i moppboxen
3. Sätt silen ovanpå moppboxen
4. Häll brukslösningen i silen
5. Vänta i 5-10 minuter

Preparering i moppbox:
1. Häll vatten och rengöringsmedlet
i botten på moppboxen
2. Vik ihop mopparna
3. Ställ mopparna i moppboxen
4. Vänta i 5-10 minuter

Tänk på!
- Classic mopparna ska vikas med
garnet innåt, så att fuktigheten
bevaras i moppgarnet
- Ställ mopparna med öglan uppåt i
backen, enkelt att ta ut mopparna
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Få ut det bästa av Swep Duo och Classic! Följ våra tvättråd.
Finnmopp
Extramopp
Allroundmopp

Polishingmopp

Safetymopp

MicroTechmopp
Micromopp
MicroPlusmopp

pH neutralt (7)
pH neutralt (7) + blekmedel
pH alkaliskt (> 10)
pH alkaliskt (> 10) + blekmedel
pH neutralt (7)
pH neutralt (7) + blekmedel
pH alkaliskt (> 10)
pH alkaliskt (> 10) + blekmedel

Optimal hållbarhet
Nedsatt hållbarhet
Starkt nedsatt hållbarhet

En för hög torktemperatur och/eller för lång torktid gör
att fibrerna förstörs. Tänk på att anpassa mängden
tvätt-/rengöringsmedel efter hårdheten på vattnet.

Använd en låg torktumlingstemperatur (Max 60°)

Moppar - enkla råd som både spar på miljön och ekonomin!
• De flesta Swepmoppar kan tvättas tillsammans
• Safetymopp - tvättas separat eller i tvättsäck
• Ta bort lös smuts, sand o.s.v. innan du lägger
moppar i tvättmaskinen
• Fyll aldrig mer än 2/3 av tvättmaskinen
• Är mopparna mycket smutsiga, fyll bara till 1/2
• Tänk på miljön - tvätta mopparna på så låg tvätttemperatur som möjligt
• Normaltvätt 60 ºC räcker vanligtvis. Vid behov
kan de tvättas i rekommenderad max tvätttemperatur en gång per vecka eller när mopparna är
mycket smutsiga

• Mopparna får inte ligga länge i tvättlösning om
det har ett mycket surt pH värde (pH < 3) t.ex.
blekmedelsämnen
• Håll dukar och moppar separera från varandra
• Mopparna håller längre om de sköts väl,
följ våra tvättråd
• Använd inte sköljmedel
• Förvara mopparna i luftig utrymme
• Torktumla om det behövs - kort program,
max 60 ºC
• Moppar rekommenderas att torktumlas en gång
per vecka

Swep Duo - två moppar i ett. Flippa runt och fortsätt moppa!
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Saker och ting förändras.
Var förberedd.
Origo-vagnarna består av två liksidiga ramar som enkelt
monteras isär (4 skruvar). Sätt in en mellanvägg och din
500 H förvandlas enkelt och snabbt från en 500 H till en
500 HH. Det ger dig obegränsade anpassnings möjligheter - nu och i framtiden.

Origo. Bygg om, bygg till återanvänd.

2

1

3

4 mm

5 mm

Click!

Click!

Kemikalieguide - var rädd om dina händer!
Ättiksyra 50%
Ammoniumhydroxid, 28%

MultiPurpose

SafeGrip

LightWeight

Universal

SuperTuff

SuperSens

240-480´

240-480´

240-480´

120-240´

60-120´

<10´

10-30´

30-60´

<10´

240-480´

10-30´

Citronsyra

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

Alkohol, Etanol

10-30´

30-60´

10-30´

120-240´

<10´

Etylenglykol

>480´

>480´

>480´

>480´

30-60´

>480´

<10´

10-30´

<10´

>480´

30-60´

60-120´

60-120´

30-60´

10-30´

<10´

<10´
>480´´

Fettsyror, Vegitabiliska oljor
Myrsyra

>480´

Glutaraldehyd, 25 %

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

Saltsyra, koncentrerad

<10´

10-30´

<10´

30-60´

<10´

Väteperoxid (30%)

>480´

>480´

>480´

>480´

30-60´

Isopropanol

10-30´

30-60´

10-30´

120-240´

<10´

>480´

Lättbensin, Petroleumeter

<10´

<10´

<10´

240-480´

120-240´

Natriumhydroxid (Kaustik soda), 50%

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

Batterisyra (Svavelsyra 25 %)

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

>480´

Terpentin

<10´

<10´

<10´

>480´

30-60´

Genomträngningstid standard EN374 (minuter)
0

1

<10´

10-30´

Rekomenderas ej

Lågt skydd

2

3

30-60´

60-120´

4

5

120-240´

240-480´

Medium skydd

6
>480´
Bra skydd
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Tänk på miljön!
Tillsammans har vi ett gemensamt mål - att arbeta för
en renare värld. Hjälp oss återvinna produkterna på
bästa sätt.

Produkt

Biologisk
nedbrytbar/
Kompostering

Energiåtervinning/
Brännbart

Materialåtervinning





V-Mat & V-Mat Duo Skrapmattor (gummi)*
Modula & Modula Easy
Apollo Skrapmattor (aluminium/gummi)



Ventura & T-Mat Textilmattor



Delnings- och ramplister
Mikrodukar
Städskinn, Städ- & Alldukar
Wettex - Svampduk

Deponi/
Återvinningsstation



Tavel- & Interiörmopp
Rengöringssvampar, Miraclean
Skurnylon & Skurblock
GrillPad & Inox
Evolution - fönsterputs
Swep Duo & Classic moppar, Tvättsäckar
Moppstativ, Dusterstativ & Skurblockshållare














Skaft - Teleskopskaft och aluminium skaft
Dänkflaska & Sprayflaska
Borstar




Redskapshållare
Moppress- och UltraSpeed systemet
Supermopp
Dustpan Sopset – Sweeper, Borste och sopskyffel
MultiSqueegee & Sweeper - golvraka
Mopp- & Golvdukar







Skyddshandskar







Städvagnar
Tillbehör till städvagnar - boxar, hinkar







* V-Mat och V-Mat Duo: för materialåtervinning - kontakta gärna oss
Sorteringsinstruktionerna och återvinningsmöjligheterna varierar på olika orter. Mer information vad som gäller för din ort kan du få från
ditt lokala avfallshanteringsföretag. Tänk på att skicka rena produkter till återvinning.
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www.vileda.se
På vår hemsida får du snabb information om det mesta
inom rengöring.
Nyheter och aktuellt!
Läs mer om de senaste nyheterna.
Online Produktkatalog
Alltid uppdaterad med den senaste produktinformationen.
Tips & råd
Här i katalogen har du fått lite tips och råd, bland annat
om hur du skall tvätta och förpreparera våra dukar.
På vår webbsida hittar du mer!
Referenser
Här hittar du artiklar om hur och var andra användare
får ut det bästa av våra produkter.

3/2011

Det är vi som är Vileda Professional, Sverige
Här intill ser ni hur distrikten fördelas. På vår hemsida
hittar du din egen Vileda representant med bild och all
kontaktinformation.
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Vileda Professional en del av Freudenberg Group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag med huvudkontor
i Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.

Helping you make a difference.
Freudenberg Household Products AB
Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

A Company of the
Freudenberg Group

