
Termékkatalógus  
Vileda Professional
 Takarítási rendszerek  
– maximális teljesítmény és profit



Üdvözöljük a Vileda Professional termékkatalógusában! Itt fogja megtalálni azokat a termékeket 
és megoldásokat, amelyek kielégítik a költséghatékony, nagy teljesítményű takarítás 
iránti professzionális igényeit. De a piacvezető termékek csak egy részét képezik a Vileda 
Professional ajánlatának. Dolgozzon velünk, mi pedig intelligens, hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltatásokkal támogatjuk Önt, amelyek megnövelik versenyelőnyét.

A „figyelj és tanulj” egyfajta mantra a számunkra
Mi az a partner vagyunk, aki többet hallgat, mint beszél. Mi az a 
vállalat vagyunk, amelyik folyamatosan innovatív és nagy telje-
sítményű takarítási megoldásokat vezet be az Ön professzionális 
vállalkozása számára. Így biztos lehet benne, hogy az irodai dol-
gozók jól érzik magukat, a kórházi betegek jobban lesznek, a szál-
lodai vendégek élvezik a szobájukat, a gyógyszereket pedig szeny-
nyeződés nélkül állítják elő.

Biztos lehet benne: a takarítás szakértői vagyunk
1948 óta az egész világon olyan innovatív és nagy teljesítményű 
takarítási megoldásokkal láttuk el a takarítási iparágat, amelyek 
valódi változást eredményeztek.

Csökkentjük a baktériumszintet és a fertőzések arányát. Segí-
tünk, hogy a létesítmények tiszták és vonzók legyenek. Olyan 
ergonomikus eszközöket biztosítunk, amelyek megőrzik a takarí-
tószemélyzet egészségét, a személyi költségeket pedig kordában 
tartják.

Mindezek pedig alacsonyabb teljes használati költséget eredmé-
nyeznek.

Mindig változtasson a nyerő koncepción
Minden évben komolyan befektetünk olyan koncepciók és meg-
oldások fejlesztésébe, amelyek erősítik az Ön üzleti pozícióját a 
takarítási iparban. Termékeink mögött megtalálja mindazokat az 

előnyöket, amelyek kifizetődővé teszik vállalkozása számára, ha 
velünk dolgozik – kutatás-fejlesztés, anyagkiválasztás és előállítási 
módszerek, tesztelés, tesztelés és még több tesztelés.
Legyen nyugodt: folyamatosan fejlesztjük és változtatjuk nyerő 
koncepcióinkat, hogy még jobbá váljunk az Ön különleges igényei-
nek megfelelő legjobb megoldások kifejlesztésében.

Kerüljünk szakmai kapcsolatba!
Hitelességünk legjobb mutatói azok a sikertörténetek, ame-
lyeket elégedett ügyfeleink osztanak meg velünk. Íme, né-
hány dolog, amelyet ügyfeleinket hallgatva tudtunk meg

 Szennyeződéskezelésben a legjobb
 Kiválóan felszedi a baktériumokat, vegyszerek nélkül
 Alacsonyabb fertőzési arány a kórházakban
 Alacsonyabb távolléti arány az alkalmazottaknál
 Alacsonyabb személyi költségek
 Alacsonyabb teljes takarítási költség

Fedezze fel kiterjedt termékkatalógusunkat – és látogasson el a 
www.vileda-professional.hu honlapra –, mi pedig örömmel lépünk 
szakmai kapcsolatba Önnel.

Üdvözöljük világunkban!

Nagy teljesítményű  
takarítás.  
Alacsony összköltség.
Ugye Ön is ezt keresi?



Vileda ajánlás
Ha modern mosószereket és technológiákat használ,  
a 40-60°C-os mosási hőmérséklet gyakran elegendő.

Műszaki ikonok
Minden Vileda Professional termék magas minőséget képvisel, 
ami alacsonyabb költségeket jelent Önnek mind rövid, mind
hosszú távon. A műszaki ikonok mutatják az ajánlott tisztítási 
módszereket vagy a mosási javaslatokat. Kövesse az ajánláso-
kat, hogy a lehető legtöbb értéket hozza ki Vileda termékéből.

Színkódolás
Azt mutatja, hogy a termék négy különböző 
színben kapható

Max. mosási 
hőmérséklet

Szárítógépben csak 
alacsony hőmérsékle-
ten szárítható

Klórmentes 
vegyszerrel fehéríthető

Szárítógépben 
nem szárítható

Tisztítási módszerek
Az ideális tisztítási módszert mutatja

Szimbólumok  
és műszaki ikonok

HoReCa

Tisztatér
Általános  
épülettisztítás

Alkalmazási területek

Színkódolás
A Vileda Professional Quattro színkódolási rendszerének segít-
ségével könnyebb elkerülni a rossz higiéniai állapotokat és a  
keresztszennyeződést. A Quattro szimbólummal (lásd lent, bal 
oldalon) ellátott termékek legalább négy színben érhetők el.

Egészségügy
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Milyen tulajdonságokra van szüksége? Nagy nedvszívó képességre nedves felületekhez? Abszolút csíkmentes, szöszmentesen tisztításra
fényes felületekhez? Zsírok és makacs ujjlenyomatok eltávolítására egy egyszerű törléssel – vegyszer nélkül?

Melyik módszer felel meg leginkább az Ön takarítási és higiéniai feladatainak? A vödrös módszer? A szóróflakonos vagy kendő-
előkészítéses módszer? A Vileda Professional átfogó kínálata minden igényhez és minden rendszerhez tartalmaz törlőkendőt a 
gazdaságos féltartóstól a kiemelkedő mikroszálasig.

Törlés

Tö
rl

és
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Forradalmian új technológia a mikroszálak előállításában,  
ami a legfinomabb hasított mikroszálakat eredményezte.

 Kiváló tisztítási teljesítmény
 A baktériumok 99,99%-át eltávolítja  

(BMA által tanúsítva)
 Csíkmentes és szöszmentes tisztítás
 Fokozott ellenállás az elhasználódással szemben
 Ideális a kendő-előkészítéses takarítási módszerhez
 99,86%-os szarvasmarha-koronavírus eltávolítás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

152105 MicronQuick, kék 38 x 40 5 20 152109

152106 MicronQuick, piros 38 x 40 5 20 152110

152108 MicronQuick, zöld 38 x 40 5 20 152112

152107 MicronQuick, sárga 38 x 40 5 20 152111

MicronQuick

FIBREM
IC

RON

T
ECH NOLO

G
Y

 Gyors és könnyű mikroszálas tisztítás
 Nemszőtt szerkezet
 Könnyen öblíthető és tisztítható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

126856 MicroSorb, kék 40 x 40 5 10 126858

126855 MicroSorb, piros 40 x 40 5 10 126857

133482 MicroSorb, zöld 40 x 40 5 10 133488

133481 MicroSorb, sárga 40 x 40 5 10 133487

MicroSorb

 Csíkmentes tisztítás, bolyhosodás nélkül
 Száradás közben fényesíti a felületet
 Különösen ajánlott poharak, edények és evőeszközök tisztítására, szárítására és 

fényesítésére
 Könnyen eltávolítja a zsíros szennyeződéseket, ujjlenyomatokat és vízkőfátylat

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

128424 Microfibre TeaTowel konyharuha 40 x 60 3 30 128425

Microfibre TeaTowel konyharuha

Mikroszálas törlőkendők
Semmi sem tisztít olyan hatékonyan, mint a mikroszálas törlő-
kendő. Egy törléssel eltávolíthatók a zsíros szennyeződések és ujj-
lenyomatok, dörzsölés vagy száradási problémák nélkül.

Hogyan? Az extra vékony mikroszálak szó szerint lekaparják és 
megkötik a szennyeződést a felületről, és csak apró vízcseppek 
maradnak utána. Időt és pénzt takaríthat meg, különösen mivel 
minimális mennyiségű vegyszerrel, sőt, akár vegyszer nélkül is el 
tudja végezni a feladatot.
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 Általános felhasználású mikroszálas törlőkendő jó tisztítási teljesítménnyel
 Bármilyen felülethez, minden olyan területen történő használathoz, ahol gyors és hatékony 

tisztításra van szükség
 Jó ár-érték arány

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

145841 MicroTuff Base, kék 36 x 36 5 20 145846

145842 MicroTuff Base, piros 36 x 36 5 20 145847

145844 MicroTuff Base, sárga 36 x 36 5 20 145849

145843 MicroTuff Base, zöld 36 x 36 5 20 145848

MicroTuff Base

 Extra vékony mikroszálak biztosítják a nagyon magas tisztítóképességet
 A zsíros szennyeződések hatékony eltávolítása
 Jó nedvszívó képesség a mindennapi használatra
 Megfelelő vastagság

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

162710 MicroTuff Easy kék (doboz 50db kendővel) 30 x 30 1 4 162711

162712 MicroTuff Easy piros (doboz 50db kendővel) 30 x 30 1 4 162713

162714 MicroTuff Easy sárga (doboz 50db kendővel) 30 x 30 1 4 162715

162716 MicroTuff Easy zöld (doboz 50db kendővel) 30 x 30 1 4 162717

MicroTuff Easy

Nagy sűrűségű és szilárdságú mikroszálas törlőkendő kiváló szennyeződéseltávolító képesség-
gel.

 Lánckötött mikroszálas törlőkendő
 Vegyszer nélkül is eltávolítja a makacs ujjlenyomatokat és zsíros foltokat
 Nagyszerű tömör és masszív érzet a kézben

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

111952 MicroTuff Plus, kék 38 x 38 5 20 111958

111953 MicroTuff Plus, piros 38 x 38 5 20 111959

111954 MicroTuff Plus, zöld 38 x 38 5 20 111960

111955 MicroTuff Plus, sárga 38 x 38 5 20 111961

Mikroszálas törlőkendő jó tisztítási teljesítménnyel.
 Kötött mikroszálas törlőkendő kiváló ár-érték aránnyal
 Ideális az egyenletes és strukturált felületek hatékony tisztításához
 Akár 95°C-on is mosható
 99,86%-os szarvasmarha-koronavírus eltávolítás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

129154 MicroTuff Swift, kék 38 x 38 5 20 129160

129155 MicroTuff Swift, piros 38 x 38 5 20 129161

129156 MicroTuff Swift, zöld 38 x 38 5 20 129162

129157 MicroTuff Swift, sárga 38 x 38 5 20 129163

MicroTuff Swift

MicroTuff Plus



A PVAmicro egy egyedi, innovatív, többfunkciós törlőkendő, amely PVA 
réteggel bevont mikroszálas anyagból készül.

 A mikroszálak garantálják a tökéletes tisztítási teljesítményt szinte 
minden felületen

 Jó nedvszívó képesség a csíkmentes törlés érdekében, utólagos szárítás 
nélkül

 A hagyományos kötött mikroszálas törlőkendőkhöz képest 40-szer 
kevesebb részecskemaradványt tartalmaz öblítés után 

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143585 PVAmicro, kék 38 x 35 5 20 143590

143586 PVAmicro, piros 38 x 35 5 20 143591

143588 PVAmicro, zöld 38 x 35 5 20 143593

143587 PVAmicro, sárga 38 x 35 5 20 143592

147268 PVAmicro max, szürke 50 x 44 1 800 526387

158176   PVAmicro max, szürke 50 x 44 1 100 526387

PVAmicro
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Egyszer használatos mikroszálas törlőkendők

 Prémium, nagy teljesítményű mikroszálas törlőkendő
 Csíkmentes tisztítás rozsdamentes, üveg és magasfényű felületeken
 Szöszmentes tisztítás a végtelenített szál technológiának köszönhetően
 Rendkívül szakadásbiztos
 A perforált tekercs 200 db 25 x 35 cm méretű kendőt tartalmaz
 Az adagoló falra szerelhető, vagy az Origo 2 termékkel használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

149041 MicroRoll fehér (200 törlőkendő) 25 x 35 1 4 149042

129459 Roll Dispenser - 1 6 129460

Egyszer használatos mikroszálas kendő kiemelkedő tisztítási 
teljesítménnyel, viszkózszálakkal kombinálva a kiváló nedvszívó 
képességért.

 A baktériumok 99,9%-át eltávolítja a felületről fertőtlenítőszer 
használata nélkül (független intézet által tanúsítva)

 Magas nedvszívó képesség a kiömlött folyadékok jó feltörléséhez
 Csíkmentes tisztítás fényes felületeken
 Rendkívül szöszmentes
 Nagy fokú ellenállás a szakadással szemben
 99,51%-os szarvasmarha-koronavírus eltávolítás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

160069 MicronSolo, kék 30 x 40 100 5 160100

160080 MicronSolo, piros 30 x 40 100 5 160101

160081 MicronSolo, sárga 30 x 40 100 5 160102

160082 MicronSolo, zöld 30 x 40 100 5 160103

Egyszer használatos mikroszálas kendő kiemelkedő tisztítási teljesítménnyel, viszkózszálakkal 
kombinálva a kiváló nedvszívó képességért.

 A baktériumok 99,9%-át eltávolítja a felületről fertőtlenítőszer 
használata nélkül (független intézet által tanúsítva)

 Magas nedvszívó képesség a kiömlött folyadékok jó feltörléséhez
 Csíkmentes tisztítás fényes felületeken
 Rendkívül szöszmentes
 Nagy fokú ellenállás a szakadással szemben
 A perforált tekercs 180 db 25 x 32 cm méretű kendőt tartalmaz
 Az adagoló falra szerelhető, vagy az Origo 2 termékkel használható
 99,51%-os szarvasmarha-koronavírus eltávolítás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

160083 MicronSolo Roll, kék 25 x 32 1 4 160104

160084 MicronSolo Roll, piros 25 x 32 1 4 160105

160085 MicronSolo Roll, sárga 25 x 32 1 4 160106

160086 MicronSolo Roll, zöld 25 x 32 1 4 160107

160087 MicronSolo Roll, fehér 25 x 32 1 4 160108

129459 Roll Dispenser - 1 4 129460

MicroRoll, fehér, perforált (200 kendő)

MicronSolo 

MicronSolo Roll
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Instrukciók a törlőkendő előkészítéséhez – Manuális és gépi eljárás

Manuális Gépi

1 2

4 53

7 86
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10 119

4

8

12

1

1111

 99,99%-os hatékonysággal letörli a felületről a baktériumokat, fertőtlenítőszer használata 
nélkül (független intézet által igazolva)

 Magas nedvszívó képesség biztosítja a folyadékfelszívó képességet
 Csíkmentes tisztítás a fényes felületeken
 Rendkívül kismértékben szöszöl
 Ideális higiéniailag érzékeny felületek törlési feladataira                   

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

162409 DayStar Micro kék 40 x 30 10 25 162410

162411 DayStar Micro piros 40 x 30 10 25 162412

162413 DayStar Micro zöld 40 x 30 10 25 162414

162415 DayStar Micro sárga 40 x 30 10 25 162416

DayStar Micro



1212

Egyedi, kiváló minőségű PVA anyagból készült törkőkendők nedves 
takarításhoz. A Vileda PVA törlőkendői nagy nedvszívó képességgel 
rendelkeznek a nedves felületek szárításához. Ellenállnak a vegy-
szeres öblítésnek, és akár 60°C-on is moshatók.

PVA törlőkendők

 Extra magas nedvszívó képesség
 Ellenáll a vegyszereknek
 Rendkívül tartós

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

113673 PVA nem perforált 44 x 54 800 1 501094

PVA Non Perfo



1313

 Jó minőségű, kellemes tapintású, rugalmasan használható szivacskendő
 Gazdaságos – a kendő hossza egyedi méretre vágható
 Komposztálható és biológiailag lebomló
 A tekercs hossza 10 m
 Adagoló: a nagy teljesítményű műanyag doboz kiegészítő rögzítő elemmel az Origo kocsival is 

használható 

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (m) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100145 Quick ’n Dry Roll, kék 0,25 x 10 1 4 100746

145631 Quick ’n Dry Roll, sárga 0,25 x 10 1 4 145632

129459 Quick ’n Dry adagoló - 1 4 129460

Quick ’n Dry

A Vileda szivacskendők kiemelkedő nedvszívó képességgel ren-
delkeznek a hagyományos törlőkendőkhöz viszonyítva, akár saját 
tömegük 15-szörösének megfelelő vizet is képesek felszívni. Min-
denhol használható, ahol a nedvszívás és a kiömlött folyadékok 
feltörlése alapvető feladat, pl. konyhák, mellékhelyiségek és vi-
zesblokkok mindennapos tisztítása.

Szivacskendő

 Magas nedvszívó képesség a kiömlött folyadékok azonnali feltörléséhez
 Nedves szivacskendő
 Pamutból és cellulózból, természetes alapanyagokból készült termék
 Biológiailag lebomló

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

142267  Szivacskendő „aqua”  18 × 20 5 14 125007

Szivacskendő „aqua”              
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 Higiénikus univerzális törlőkendő, magas nedvszívó képességgel
 Rugalmas és sokoldalú
 Antibakteriális hatása meggátolja a baktériumok elszaporodását nedves körülmények között

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

137001 WiPro (antibakteriális), kék 36 x 42 20 10 137005

137003 WiPro (antibakteriális), piros 36 x 42 20 10 137007

137002 WiPro (antibakteriális), zöld 36 x 42 20 10 137006

137000 WiPro (antibakteriális), sárga 36 x 42 20 10 137004

WiPro (antibakteriális)

 Nemszőtt kendő
 Rendkívül tartós törlőkendő
 Jó száradási képesség
 Kellemes tapintású, könnyen kicsavarható
 Súly/m2: 145 g

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100554 Többfunkciós törlőkendő, kék 38 x 40 10 10 101029

100555 Többfunkciós törlőkendő, piros 38 x 40 10 10 101030

100556 Többfunkciós törlőkendő, zöld 38 x 40 10 10 101031

100557 Többfunkciós törlőkendő, 
sárga 38 x 40 10 10 101032

Többfunkciós törlőkendő 

Többfunkciós törlőkendők
A Vileda sűrű felületi réteggel ellátott, magas nedvszívó képes-
ségű és könnyen öblíthető nemszőtt többfunkciós törlőkendői 
egy sor olyan funkcionális tulajdonságot kínálnak, amelynek kö-
szönhetően többszöri használat után is frissek és higiénikusak 
maradnak. A kötött kendőknél a szennyeződés megreked a szálak 
nyitott szövedékében, de a nemszőtt felületbe a szennyeződések 
részecskéi nem tudnak behatolni, ezért könnyen kiöblíthetők. Mi-
vel alig marad rajta szennyeződés (ha egyáltalán marad), a bak-
tériumok és kórokozók elszaporodása nagymértékben csökken. 
A Vileda törlőkendői hosszabb ideig frissek maradnak, a magas 
szálsűrűség pedig kapilláris hatást eredményez, ami jelentősen 
javítja a nedvszívó képességet.
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Féltartós törlőkendő, szabadalmaztatott hullámszerkezettel.
 Kitűnő ár-érték arány
 A Breazy törlőkendő 96,3%-kal csökkenti a baktériumok számát
 Akár 10-szer is kimosható
 A szabadalmaztatott hullámszerkezet segíti a szennyeződés felszedését

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

161610 Breazy, kék 35 x 35 25 12 161616

161611 Breazy, piros 35 x 35 25 12 161617

161613 Breazy, zöld 35 x 35 25 12 161619

161612 Breazy, sárga 35 x 35 25 12 161618

Breazy

Féltartós törlőkendők
Féltartós kendőinkkel egy olcsóbb alternatívát kínálunk  a kiváló 
tisztítás érdekében. Különösen szállodai, éttermi vagy vendéglá-
tói környezetben, ahol szükség van a higiéniára és tisztaságra. A 
féltartós törlőkendők  a higiéniai szempontból érzékeny területe-
ken használhatók eldobható törlőkendőként, de féltartós kendő-
ként is használhatók, amelyeket többször is ki lehet mosni.
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Padló feletti takarításhoz 
való eszközök
A belsőépítészeti trendek egyre inkább az üveg, a rozsdamentes 
acél, tükrök, asztalok, táblák és sok más fényes felület használata 
felé mozognak. Ezek a felületek speciális megoldásokat igényel-
nek, amelyeket a hagyományos takarítási módszerek nem biztosí-
tanak, és így gyenge eredményekhez és megnövekedett takarítási 
időhöz és költséghez vezetnek. A Vileda Professional belsőépí-
tészeti megoldásai gyors, hatékony, biztonságos és eredményes 
tisztítást kínálnak ezekhez a nagyobb kihívást jelentő belső felü-
letekhez, akár a magasan lévő és nehezen hozzáférhető területe-
ken is.

 Könnyen tisztítható
 Nem tenyésznek el rajta a baktériumok
 Vékony kialakítása miatt szűk helyen is elfér
 Ráilleszthető a teleszkópos nyelekre
 Akár a padló felett 5 m magasságban is takaríthat vele

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151612 MultiDuster Maxi nyél 66 (nyéllel) 1 10 151614

MultiDuster

 100% mikroszálas kétoldalas mop
 A nyél bármely hajlított helyzetében csatlakoztatható
 Élettartam: 1000 mosás (a mosás, felhasználás körülményeitől függően ez változhat)
 Nordic Swan címkével ellátva

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151719 MultiDuster Maxi MicroPlus 
mop (CC) 50 1 20 151723

MultiDuster MicroPlus mop

 Az Express Interior rendszert azért fejlesztettük ki, hogy hatékonyan lehessen takarítani az 
üveget, tükröket, kerámiát, műanyagot, laminált padlót, a rozsdamentes acél és egyéb fényes 
felületeket

 Mikroszálas tisztítási teljesítmény
 Eltávolítja a zsíros szennyeződést és az ujjlenyomatokat
 Csíkmentes felület
 Sokféle eszközzel és rendszerrel kombinálható (lásd az alábbi táblázatot)
 A teleszkópos nyéllel magasabb helyek takarítására is használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

111384 Teleszkópos nyél, rövid 50-90 1 10 111389

151208 Express Pro V moptartó 25 1 10 151232

151983 Express Interior mop 30 1 20 530561

Interior Cleaning Tool
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Az ablaktisztítás lényeges eleme minden épület takarításának. A Vileda Professional az ablaktisztító eszközök széles választékát kínálja, 
minden igény kielégítése céljából. Az Evolution termékcsalád része az egyedi 4 az 1-ben nyél, amely megkönnyíti a takarítást. A Vileda Evo-
lution rendszere biztosítja azokat a kiegészítőket és azt a rugalmasságot, amellyel a legtöbb ablaktisztítási feladat kivitelezhető. A könnyen 
használható, többállású 4 az 1-ben nyél egy hatékony, ergonomikus takarítási eszköz.

Evolution  
ablaktisztító rendszer
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 A 180°-ban elfordítható nyélre 2 külön fej illeszthető
 Az állítható pozíció segítségével könnyebben elérhetők a nehezebben hozzáférhető területek is
 A mikroszálas ablakvizező része egy dörzsicsík, amely segít eltávolítani a makacs 

szennyeződéseket

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100235 Vizező komplett 35 1 10 100812

100241 Póthuzat 35 1 10 500207

Evolution ablakvizező

 4 az 1-ben nyél minden felhasználáshoz
 30°-ban előre dönthető
 Nyéllel használva 180°-ban oldalirányban elforgatható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100243 Ablaklehúzó komplett 35 1 10 500209

100244 Ablaklehúzó komplett 45 1 10 500210

100146 Pótgumi 35 1 50 500113

100147 Pótgumi 45 1 50 500114

Evolution ablaklehúzó

 Robusztus, könnyű alumínium teleszkópos nyél
 Ergonomikus markolat a tetején
 A markolati gyűrűknek köszönhetően nedves kézzel is könnyen kinyitható/összecsukható
 A kónuszon az O-gyűrű extra stabilitást biztosít

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100148 Teleszkópos nyél 2 x 1.25 1 10 500115

100149 Teleszkópos nyél 2 x 2 1 10 500116

Evolution teleszkópos nyél

Evolution ablakvizező
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Sok súrolóeszköz ránézésre hasonlít egymásra, de ha a Vileda Professional termékét választja, hamar észreveszi a különbséget mind minőség, 
mint a végeredmény tekintetében. A gyenge minőségű súrolók gyorsan elhasználódnak, miután a koptatószálak felső rétege lekopik, és az 
ilyen súrolóval több időre és erőfeszítésre van szükség a szennyeződések eltávolításához. A Vileda Professional súrolók minden szála koptató-
szemcsékkel és gyantával van bevonva, így a koptatóanyag az egész  szerkezetbe behatol, ami biztosítja a kiváló tisztítóhatást a súroló teljes 
élettartama során. A gyanta és a súrolószálak közötti erős tapadás biztosítja mind a szálak, mind a koptatóanyagok egyenletes kopását, ami 
következetesen kiváló tisztítási teljesítményt eredményez. Ráadásul  a Vileda Professional súrolói nejlonból készülnek, amely nem rozsdáso-
dik, nem forgácsolódik, nem tömődik el törmelékkel, és könnyű tisztára öblíteni.

Súrolás

Sú
ro

lá
s
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PurActive 

 Könnyedén leemeli a zsírt és a szennyeződést
 Minden kemény felületen gyengéd
 Kényelmesen kézbe illik
 A színkódolás segít megelőzni a keresztfertőzést

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

123114 PurActive, kék 7 x 15 10 10 123118

123112 PurActive, piros 7 x 15 10 10 123116

123111 PurActive, zöld 7 x 15 10 10 123115

123113 PurActive, sárga 7 x 15 10 10 123117

Súrolószivacs „Non-Scratch”

 A nyitott, fehér dörzsfelület nem tartalmaz koptatóanyagot, így megfelelő bármilyen felület 
karcmentes tisztítására

 Ideális fürdőszobai, konyhai stb. használatra
 A habszivacs hátrész védi az ujjakat
 A piros/kék/zöld/sárga színkódolás segít megelőzni a keresztfertőzést

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

101882 Súrolószivacs „Non-Scratch”, kék 7 x 15 10 10 102562

101883 Súrolószivacs „Non-Scratch”, piros 7 x 15 10 10 102563

101881 Súrolószivacs „Non-Scratch”, zöld 7 x 15 10 10 102561

101884 Súrolószivacs „Non-Scratch”, sárga 7 x 15 10 10 102564

105840 Súrolószivacs 1642, fehér/kék 7 x 15 50 1 108696

Súrolószivacs

A PurActive hullámos kialakítás működési elve
A PurActrive speciális bevonata könnyedén felemeli a makacs szennyeződéseket, miközben minden kemény felülettel gyengéd. Há-
romszor olyan hatékonyan tisztít, mint a hagyományos karcmentes súrolók, és gyengédebb a felületekkel, mint egy hagyományos 
koptató hatású súroló. Ahelyett, hogy a hagyományos súrolóhoz hasonlóan lekoptatná a szennyeződést, a speciális hullámalakú felületi 
szerkezete leemeli a szennyeződést a felületről, anélkül, hogy megkarcolná, ezzel pedig időt takaríthat meg a gyorsabb és erőteljesebb 
tisztításnak köszönhetően.

PUR Active
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Inox súrolók
A Vileda Professional rozsdamentes acélsúrolói tökéletesek az intenzív súroláshoz és a makacs szennyeződések 
eltávolításához

Inox

 Rozsdamentes acélból
 Rendkívül ellenállók és tartósak
 Intenzív súroláshoz és a makacs szennyeződések eltávolításához

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100200 Inox fém súroló 40 g 1 50 100787

100201 Inox fém súroló 60 g 1 50 100788

Súrolószivacs „Strong”

 Nagy teljesítményű, kiváló minőségű koptató hatású súroló, kellemes tapintású habszivacs 
hátrésszel

 Ideális általános mosogatáshoz és foltok eltávolításához
 A habszivacs hátrész védi az ujjakat és a súrolót laposan tartja, hogy maximálisan érintkezhes-

sen a tisztítandó felülettel

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

101404 Súrolószivacs „Strong”, zöld 7 x 15 10 10 101397

105839 Súrolószivacs 1641, zöld 7 x 15 50 1 108695

125603 Súrolószivacs „Strong”, zöld 7 x 9,5 10 10 125604

Súrolószivacs „Heavy Duty”

 Nagy teljesítményű, fekete, koptató hatású súroló, kellemes tapintású habszivacs hátrésszel
 Megfelel a legkeményebb felhasználási feltételeknek
 A habszivacs hátrész védi az ujjakat és a súrolót laposan tartja, hogy maximálisan érintkezhessen 

a tisztítandó felülettel

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

101885 Súrolószivacs „Heavy Duty”, fekete 7 x 15 10 10 102565

Kézi pad „Super” súroló

 Nagy teljesítményű, kiváló minőségű koptató hatású súroló
 Ideális általános mosogatáshoz és foltok eltávolításához
 Tekercsben kapható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100232 Kézi pad „Super” súroló 
(tekercs) 600 x 14 1 6 100810

Kézi pad



Miraclean
Elege van a tollas asztallapokból, kopásnyomos padlókból, vízköves 
mosdókagylókból, piszkos táblákból, zsíros mosogatókból, ujjle-
nyomatos falakból és általánosságban a lerakódott szennyeződé-
sekből?

A Miraclean a megoldás ezekre a problémás területekre. Minimális 
erőfeszítéssel, mindössze víz segítségével azonnal eltávolítja
a korábban problémát jelentő foltokat. Nincs szükség agresszív 
vegyszerekre, nem kell többé erőlködni és izzadni az idegesítő fol-
tok miatt, csak mártsa bele a Miracleant vízbe, és törölje le a foltot.
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Miraclean

Az ideális problémamegoldó a pontszerű tisztításhoz. Minimális erőfeszítéssel eltávolítja a durva 
nyomokat, foltokat és lerakódott szennyeződéseket, amikor az egyéb módszerek már kudarcot val-
lottak.

 Csak víz kell hozzá, nincs szükség vegyszerekre
 Erőteljes tisztítási teljesítmény, minimális erőfeszítéssel
 Az OEKO-TEX® STANDARD 100 szabvány szerint tanúsítva

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

102750 Miraclean 10 x 6 x 2,8 12 12 102751

113034 Miraclean 12 x 7.5 x 3.8 8 12 113035

INOX PowerPad

 Pad dörzsölő tulajdonsággal, aminek köszönhetően az edényekről, serpenyőkről az odatapadt 
szennyeződés, zsír eltávolítható

 Korrózióálló rozsdamentes acélból készült
 Nedvszívó, könnyű kiöblíteni
 Tartós, nem változtatja az alakját
 Majdnem minden összegyűjtött részecsét magában tart

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

141656 INOX PowerPad 10,4 x 10 2 15 141659
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Kémiai vagy mechanikai veszélyek, ipari nagytakarítás, mikrobiológiai veszélyek és élelmiszerek kezelése – az egyéni védőfelszerelésekre 
(PPE) vonatkozó irányelvek egyértelműek: a munkáltatóknak megfelelő védelmet kell nyújtaniuk személyzetük részére a veszélyekkel 
szemben.

A Vileda Professional kesztyűi megfelelő választ adnak a különféle igényekre, hogy megfeleljenek a különböző professzionális takarítási 
igényeknek, valamint a jogszabályi követelményeknek. A Vileda Professional kényelmes védőkesztyűk teljes választékát kínálja, amelyek
közül mindegyik az adott professzionális feladathoz alkalmas.

Kesztyűk

Ke
sz

ty
űk
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Szimbólum Piktogram jelentése Információ

a b c d
EN 388

Mechanikai védelem
A kesztyű rendelkezik az EN 388 szabvány szerint tanúsított mechanikai 
védelemmel. A teszt eredménye egy 5 számjegyből álló kód, amely az A 
B C D E jellemzőt értékeli egy 0 és 4 vagy 5, illetve A és F közötti skálán 
(0 vagy A = alacsony, 4/5 vagy F = magas, X = nem végezték el vagy nem 
alkalmazható).

A = Kopásállóság (teljesítményszintek: 0-4)
B = Vágásállóság (teljesítményszintek: 0-5)
C = Szakadással szembeni ellenállás (teljesítményszintek: 0-4)
D = Átlyukadással szembeni ellenállás (teljesítményszintek: 0-4)

a b c
EN 374

Vegyi védelem
A kesztyű rendelkezik az EN ISO 374 szabvány szerint tanúsított vegyi 
védelemmel. A tesztet egy 18 sztenderd vegyszerből álló vegyszerlista 
szerint végzik el.

Ezek a kesztyűk a lista 12 vegyszeréből a 3 kiválasztott esetében minimum 
30 perces áthatolási idővel rendelkeznek. Pl. HeavyWeight és  Protect 
kesztyű a = metanol, k = 40% nátrium-hidroxid és l = 96% kénsav)

EN 374

Alacsony kémiai ellenállás vagy vízállóság
A kesztyű vízálló, de nem teljesíti az EN 374 szerinti 12 vegyszerből 3-nál 
a min. 30 perces áthatolási idő kritériumot

Kérjük, nézze meg a „Vegyi anyagokkal kapcsolatos ajánlások” táblázatot 
a katalógusban, vagy kérjen műszaki segítséget! A Vileda Professional 
kesztyűi elegendő védelmet nyújtanak a hígított általános tisztítószerek-
kel szemben. Víz-/légáteresztéssel szemben tesztelt (AQL ≤ 1,5).

EN 374

Mikroorganizmusok elleni védelem
A kesztyű rendelkezik az EN ISO 374 szabvány szerint tanúsított  
baktériumok és gombák elleni védelemmel.

 

Pohár és villa szimbólum
A kesztyű érintkezhet élelmiszerekkel

Információ
További információért kérjük, keresse a Vileda Professionalt

Piktogram jelentése

A teljes takarítási költségek részét képező kesztyűkre fordítható keret optimalizálásához győződjön meg róla, hogy a megfelelő kesztyűt vá-
lasztja a munkához. Mivel mindegyik kesztyűnek megvan a leghangsúlyosabb védelmi alkalmazása, könnyű kiválasztani a legmegfelelőbbet,
ezáltal pedig pontosan olyan teljesítménybe beruházni, amelyet a kesztyűtől elvár.
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Latexmentes nitril kesztyű az egész napos takarításhoz maximális kényelemben.
 Élelmiszerek kezeléséhez is ideális
 Kimagasló érzékenység és ujjbiztosság a nitril optimalizált vastagságának köszönhetően
 Innovatív belső bélése kiváló nedvszívást biztosít, szárazabban tartva a felhasználó kezeit
 Jó vegyi ellenállás
 Optimálisan tartós kesztyű élelmiszerek kezeléséhez és terjesztéséhez
 Latexmentes, így nem áll fenn a latexallergia veszélye

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

148163 Comfort S, 6½ – 7 1 50 148171

148164 Comfort M, 7½ – 8 1 50 148172

148165 Comfort L, 8½ – 9 1 50 148173

148166 Comfort XL, 9½ – 10 1 50 148174

Comfort
1001

EN 388
EN 374EN 374

Nitril kesztyűk
 Kimagasló védelem a vegyszerekkel és mosószerekkel szemben (akár 

a magas kockázatúakig)
 Kategóriájában legjobb ellenállás az olajos, zsíros komponensekkel 

és szénhidrogénekkel szemben
 Latexmentes kesztyűk a latexallergiában szenvedő felhasználóknak
 Védelem a baktériumokkal és vírusokkal szembenSzimbólum Piktogram jelentése Információ

a b c d
EN 388

Mechanikai védelem
A kesztyű rendelkezik az EN 388 szabvány szerint tanúsított mechanikai 
védelemmel. A teszt eredménye egy 5 számjegyből álló kód, amely az A 
B C D E jellemzőt értékeli egy 0 és 4 vagy 5, illetve A és F közötti skálán 
(0 vagy A = alacsony, 4/5 vagy F = magas, X = nem végezték el vagy nem 
alkalmazható).

A = Kopásállóság (teljesítményszintek: 0-4)
B = Vágásállóság (teljesítményszintek: 0-5)
C = Szakadással szembeni ellenállás (teljesítményszintek: 0-4)
D = Átlyukadással szembeni ellenállás (teljesítményszintek: 0-4)

a b c
EN 374

Vegyi védelem
A kesztyű rendelkezik az EN ISO 374 szabvány szerint tanúsított vegyi 
védelemmel. A tesztet egy 18 sztenderd vegyszerből álló vegyszerlista 
szerint végzik el.

Ezek a kesztyűk a lista 12 vegyszeréből a 3 kiválasztott esetében minimum 
30 perces áthatolási idővel rendelkeznek. Pl. HeavyWeight és  Protect 
kesztyű a = metanol, k = 40% nátrium-hidroxid és l = 96% kénsav)

EN 374

Alacsony kémiai ellenállás vagy vízállóság
A kesztyű vízálló, de nem teljesíti az EN 374 szerinti 12 vegyszerből 3-nál 
a min. 30 perces áthatolási idő kritériumot

Kérjük, nézze meg a „Vegyi anyagokkal kapcsolatos ajánlások” táblázatot 
a katalógusban, vagy kérjen műszaki segítséget! A Vileda Professional 
kesztyűi elegendő védelmet nyújtanak a hígított általános tisztítószerek-
kel szemben. Víz-/légáteresztéssel szemben tesztelt (AQL ≤ 1,5).

EN 374

Mikroorganizmusok elleni védelem
A kesztyű rendelkezik az EN ISO 374 szabvány szerint tanúsított  
baktériumok és gombák elleni védelemmel.

 

Pohár és villa szimbólum
A kesztyű érintkezhet élelmiszerekkel

Információ
További információért kérjük, keresse a Vileda Professionalt
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Természetes latex kesztyű univerzális takarítási feladatokhoz. Négy színben elérhető. 
 Rendkívül tartós természetes latex kesztyű – kiváló költséghatékonyság és nagy fokú anatómiai 

kényelem használat közben
 Jó vegyi ellenállás a mosó- és tisztítószerekkel szemben
 Tiszta pamutbolyhos bélés a kényelmes használatért
 Színkódolt a higiéniai követelmények maximális biztosításáért

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100155 MultiPurpose, kék S, 6½ – 7 1 50 100752

100156 MultiPurpose, kék M, 7½ – 8 1 50 100753

100157 MultiPurpose, kék L, 8½ – 9 1 50 100754

101971 MultiPurpose, kék XL, 9½ – 10 1 50 102590

100152 MultiPurpose, piros S, 6½ – 7 1 50 100749

100153 MultiPurpose, piros M, 7½ – 8 1 50 100750

100154 MultiPurpose, piros L, 8½ – 9 1 50 100751

101970 MultiPurpose, piros XL, 9½ – 10 1 50 102589

100158 MultiPurpose, zöld S, 6½ – 7 1 50 100755

100159 MultiPurpose, zöld M, 7½ – 8 1 50 100756

100160 MultiPurpose, zöld L, 8½ – 9 1 50 100757

100546 MultiPurpose, zöld XL, 9½ – 10 1 50 101022

100161 MultiPurpose, sárga S, 6½ – 7 1 50 100758

100162 MultiPurpose, sárga M, 7½ – 8 1 50 100759

100163 MultiPurpose, sárga L, 8½ – 9 1 50 100760

101972 MultiPurpose, sárga XL, 9½ – 10 1 50 102591

MultiPurpose
X010

EN 388
EN 374EN 374

Belépő szintű természetes latex kesztyű általános takarítási feladatokhoz. Csak minimális kockázat 
esetén használható.

 Kényelmes természetes latex kesztyű
 Tiszta pamutbolyhos bélés a kényelmes használatért
 CE I. kategória – Csak minimális kockázat esetén használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100538 Contract S, 6½ – 7 1 50 101016

100539 Contract M, 7½ – 8 1 50 101017

100540 Contract L, 8½ – 9 1 50 101018

101969 Contract XL, 9½ – 10 1 50 102588

Contract

Latex kesztyűk
 Rendkívül rugalmas és flexibilis kesztyűk
 Nagy fokú érzékenység és ujjbiztosság használat 

közben
 Jó védelem a vegyszerekkel és mosószerekkel szem-

ben (alacsonytól a magas kockázatúakig)
 Védelem a vírusokkal és baktériumokkal szemben
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3 rétegű, extra ellenálló latex/neoprén keverékből készült kesztyű. Ideális erős vegyszerek 
használatával járó nehéz takarítási feladatokhoz.

 Tartós kesztyű – tökéletes mélytisztításhoz és speciális takarítási feladatokhoz
 Kiváló kopás- és szakadásállóság tökéletes fogással ötvözve
 Tiszta pamutbolyhos bélés a kényelmes használathoz
 Védelem a baktériumokkal és vírusokkal szemben

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

120259 HeavyWeight S, 6½ – 7 1 50 120267

120260 HeavyWeight M, 7½ – 8 1 50 120268

120261 HeavyWeight L, 8½ – 9 1 50 120269

120262 HeavyWeight XL, 9½ – 10 1 50 120270

Heavyweight
X120

EN 388
EN 374AKL 374
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A kesztyű felhúzása előtt
Alaposan mossa és szárítsa meg a kezeit, mielőtt 
felveszi a kesztyűt.

A kesztyűk lehúzása
Ne érjen a kesztyű külső részéhez, miközben 
lehúzza a kezéről: kerülje az érintkezést a 
vegyszerekkel / baktériumokkal.

A használt kesztyűk tárolása
Ügyeljen rá, hogy a használt kesztyűk megfelelő-
en kiszáradjanak a következő használatig, pl. úgy, 
hogy a kesztyűket egy kesztyűszárítóra teszi vagy 
felakasztja egy (ruha)szárítókötélre.

Kézápolás használat után
Miután levette a kesztyűt, kérjük, mossa meg 
a kezét, és használjon megfelelő kézkrémet.

A sérült kesztyűt ne használja újra
Csak olyan kesztyűt használjon, amelyen sem-
milyen sérülés (pl. lyuk, szakadás) nem talál-
ható.

A kesztyűk felhúzása
Igazítsa úgy, hogy nehogy bármilyen folyadék 
belefolyjon a kesztyűbe.

A használat időtartama
Ne használjon egy pár kesztyűt túl sokáig: kérjük, néz-
ze meg a vegyi anyagokra vonatkozó ajánlásokat, és 
váltogasson 2-3 párat, ha hosszan tartó használatra 
van szükség.

Használat után tisztítsa meg a kesztyűt
Kérjük, tisztítsa le a kesztyűt, mielőtt levenné: savas vagy lúgos 
vegyszerekkel való érintkezés után, kérjük, mossa le vízzel, majd 
szárítsa meg.
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Vegyszerek Koncentráció % Nr CAS Comfort Protect MultiPurpose HeavyWeight

Ecetsav 50 64-19-7 3 5 5 6

Aceton 100 67-64-1   0   0   0   0

Alkil-alkohol (C12-C16) etoxilátok 15 68213-23-0 6 6 6 6

Butylglycol 20 111-76-2 5 6   0 3

Citromsav, telített oldat 50 77-92-9 6 6 6 6

Diethylamine 25 109-89-7   0 1   0   0

Etanol 20 64-17-5 6 6 5 6

Zsíralkohol-alkoxilát 15 10389-01-8 6 6 6 6

Formaldehid 25 50-00-0 6 6 6 6

Hangyasav 85 64-18-6 1 3 3 4

Glutaraldehyde 25 111-30-8 6 6 6 6

Sósav 37 7647-01-0 4 6 3 6

Hidrogén-peroxid 30 7722-84-1 4 6 6 6

Izopropanol 70 67-63-0 3 6 1 4

Foszforsav 30 7664-38-2 6 6 6 6

Kálium-hidroxid 30 1310-58-3 6 6 6 6

Kvaterner ammóniumvegyületek 15 106233-03-8 6 6 6 6

Nátrium-dodecil-szulfát 15 151-21-3 6 6 6 6

Szulfaminsav 20 5329-14-6 6 6 6 6

Terpentin (olaj) 100 8006-64-2 4 6   0   0

  0 1 2 3 4 5 6

<10’ 10–30’ 30–60’ 60–120’ 120–240’ 240–480’ >480’

Nem ajánlott Fröccsenés elleni védelem Közepes védelem Magas védelem

Áthatolási idő EN 374 szerint (perc)

Kémiai ellenálló képesség     Nitril       Latex

A fenti táblázatban szereplő ajánlások laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak, 
vagy azok alapján következtetéssel kerültek meghatározásra. Ezeket a teszteket szabályok 
sztenderd módszerével hajtották végre, amelyek néha a valóságban nem alkalmazhatóak. 
Ezért a fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.

A kesztyűk használata?
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Egy olyan hatékony bejárati rendszer alkalmazásával, amely megfogja az erősebb szennyeződéseket, a takarítás könnyebb, olcsóbb és 
nem utolsósorban ergonomikusabb lesz a takarítószemélyzet számára. Végezzék el a szennyfogó szőnyegek a nehéz munkát! Ismert 
jelenség, hogy a szennyeződések 80%-a a bejárati ajtón keresztül kerül az épületbe. És a helyzet még rosszabb, ha rossz az idő. Minél 
kevesebb szennyeződés jut be kívülről, annál könnyebb a takarítás. Éppen ezért a szennyfogó szőnyegeket takarítási rendszerünk ter-
mészetes és fontos részének tekintjük.

Szennyfogó szőnyegek



L-Mat
Az L-Mat milliónyi lehetőséget kínál.
A szőnyegeket elláthatja saját logójával, különböző 
méretekben és színekben. A fenti sztenderd méretek 
mellett  a szőnyeget speciális méretekben is rendelheti, 
maximum 4 m hosszúságban és 2 m szélességben. A bal 
oldali táblázatban tekintheti át az elérhető színeket.

Ha további részletekre kíváncsi L-Mat szőnyegeinkkel 
kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
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 Beltéri porfogó szőnyegek
 Egyedi logóval testreszabható
 Nejlon és gumi alapanyag
 1. tűzállósági osztály

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

514620 L-Mat, testreszabható testreszabható 1 1 514620

L-Mat

 Hátrész: gumi / Szálak: nejlon
 Vízfelvevő képesség: 3-4 l/m²
 60°C-on mosható
 Tűzállósági osztály: Cfl /S1
 Ellenáll a nagy gyalogos forgalomnak

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Pár/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

524162 T-Mat, testreszabható testreszabható 1 1 524162

Cikksz. /karton/

T-Mat

A modern tisztítás több, mint egyedi termékek és módszerek használata. Átfogó megközelítésre van szükség. Ezért gondoljuk úgy, 
hogy a szőnyegek használata áttörés a takarítás folyamatában

A takarítás három könnyű lépése!

A T-Mat Flex egy hatékony és stílusos nedvszívó szőnyeg, 
amely számos különféle bejárathoz illik. Ideális esetben utolsó 
lépésben ajánlott elhelyezni egy kaparószőnyeget is magában 
foglaló komplett bejárati megoldás részeként, vagy magában, 
ha nincs hely vagy szükség a kaparószőnyegre

T-Mat



31
31

Pa
dl

ót
is

zt
ít

ás

Mivel minden helyszín különbözik méret, padlóburkolat, forgalom, higiéniai, illetve egészségügyi és biztonsági követelmények tekin-
tetében, egyetlen padlótisztítási rendszer nem elegendő valamennyi igény kielégítésére. Éppen ezért a Vileda Professional széleskörű 
megoldásokat kínál, a sztenderd piacvezető Swep előkészítéses rendszertől az UltraSpeed Pro, UltraSpeed Mini és SuperMop megol-
dásokig. Ha az igényeinek megfelelő rendszert választja ki, jobb teljesítményt és ergonómiát, valamint alacsonyabb teljes használati 
költségeket érhet el.

Padlótisztítás
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Swep Duo MicroTech

 Alacsony súrlódás, mikroszálas tisztítási teljesítmény
 Ideális egyenetlen, kezeletlen vagy strukturálatlan padlókhoz, csempéhez stb.
 Hosszú fonalai bármilyen padló formáját felveszik és eltávolítják az abba ragadt 

szennyeződéseket
 Élettartam: 900 mosás (a mosás, felhasználás körülményeitől függően ez változhat)
 Nordic Swan címkével ellátva

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

127425 Swep Duo MicroTech (CC) 50 1 25 516294

 Swep Duo Plus moptartó beépített karral a szennyezett mopok érintés nélküli eltávolításához
 Könnyű és ergonomikus
 Kétszer akkora területet takarít fel
 Trapéz alakú a sarkok egyszerű takarításához
 Valamennyi alap és speciális felhasználású egy- vagy kétoldalas moppal használható

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143062  Swep Duo Plus moptartó 35 1 10 143063

137878 Swep Duo Plus moptartó 50 1 10 137879

111380 Teleszkópos nyél kék 100 - 180 1 10 111385

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

Swep Duo Plus moptartó

A Swep Duo kétoldalas mopok lehetővé teszik, hogy kétszer akkora 
területet takarítson fel – csak fordítsa át a moptartót, és folytas-
sa a felmosást. Ráadásul csak fele annyi mopot kell megvásárolnia 
és kimosnia – ezáltal kevesebbet kell beruháznia és kevesebb vizet, 
vegyszert és áramot kell használnia.

Az alap termékcsalád  
– Swep Duo 

Swep előkészített laposfelmosó rendszer
A Swep rendszert több mint 40 éve vezettük be, és azonnal a padlótisztítás kedvenc megoldásává vált. Mint az első előkészítéses rend-
szer a piacon, a Swep rendszer nem csupán új mércét állított fel a takarítási iparágban, hanem évről évre mindig meg is újult. A külön-
böző típusú (MicroTech és MicroPlus) és szélességű (35 cm, 50 cm) mopokkal a legjobb megoldás előnyeit élvezheti a hatékony napi 
takarítás során. Ráadásul a Swep Duo kétoldalas mopok lehetővé teszik azt is, hogy kétszer akkora területet takarítson fel – csak fordítsa 
át a moptartót, és folytassa a felmosást.
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 Kimagasló tisztítási teljesítmény a nyírt mikroszálas szerkezetnek köszönhetően
 Különösen hatékony zárt és sima padlókon
 Alacsony súrlódás, nyitott szálszerkezet és erős tisztítócsíkok
 Élettartam: 1000 mosás (a mosás, felhasználás körülményeitől függően ez változhat)
 Nordic Swan címkével ellátva

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143815 Swep Duo MicroPlus (CC) 50 1 30 143851

Swep Duo MicroPlus

A HygienePlus új padlótisztítási mércét állított fel teljesítmény, hatékonyság és higiénia 
tekintetében, köszönhetően az alábbiaknak:

 Független intézet által tanúsított antibakteriális hatás
 A baktériumok 99,99%-át felszedi és eltávolítja a felületekről
 Megőrzi a mop higiéniáját
 Lehetővé teszi a nedves mopok tárolását másnapra
 Akár 33%-os megtakarítás a mosási költségeken, mivel nem igényel gépi szárítást
 Tartósító ezüst-foszfát üveget tartalmaz, ami megakadályozza a mop vágott szálaiban 

a baktériumok elszaporodását

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

140697 Swep Duo HygienePlus (CC) 50 1 30 523467

Swep Duo HygienePlus Mop

 Biztonsági és strukturált padlók kiváló minőségű karbantartó takarítása
 A mop biztonsági oldala fellazítja a szennyeződéseket a felületről
 MicroPlus oldalára fordítva a mop felszedi és eltávolítja a laza szennyeződéseket

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

147477 Swep Duo SafetyPlus (CC) 50 1 30 147487

Swep Duo SafetyPlus Mop
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 A leggyorsabb vödrös-préses mikroszálas felmosórendszer
 Képes óránként több mint 750 m2 terület takarítására egy lépésben vagy 360 

m2 terület takarítására kétlépcsős folyamat esetén
 Gyors préselés – könnyen használható és kétszer olyan gyors
 Hatékony prés – akár 50%-kal több vizet képes kifacsarni
 A padlók gyorsabban száradnak és csökken a csúszásveszély
 Higiénikus – a kéz nem érintkezik a mopokkal vagy a tisztítóoldatokkal
 Egyszerű használat – nem igényel betanítást
 Ergonomikus – könnyű súly, nem kell lehajolni a préseléshez
 A kezdő készlet (Starter Kit) tartalma: felmosórendszer, facsaró, moptartó és 

mop

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

147180 UltraSpeed Pro egyvödrös rendszer 
(25 literes vödör) 56 x 38 x 86 1 1 147191

147182 UltraSpeed Pro egyvödrös Starter 
Kit (MicroLite mop) 56 x 38 x 86 1 1 147193

UltraSpeed Pro egyvödrös rendszer

 Könnyű, de robusztus vödör ergonomikus fogantyúval, belső literes skálával, 
mélyített markolattal és kiöntőnyílással

 Négyszögletes kialakítás a nagyobb stabilitás érdekében
 A színkódoló klipszek cserélhetők
 Nyéltartó a facsarón a nyél egyszerű elhelyezéséhez
 A kezdő készlet (Starter Kit) tartalma: 15 literes vödör, facsaró, moptartó és 

MicroSpeed Plus mop

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

149090 UltraSpeed Pro Starter Kit - 1 1 149097

UltraSpeed Pro Starter Kit (MicroSpeedPlus)

Az Ultra Speed Pro a legmodernebb, legnagyobb teljesítményű la-
posfelmosó vödör és prés rendszer a piacon. Használata olyan köny-
nyű, hogy nincs szükség betanulásra, és bármilyen helyszínhez tud 
alkalmazkodni. Kezdje az egyvödrös rendszerrel az általános padlótisz-
tításhoz, vagy tegyen egy második vödröt a kocsira, és az így kapott 
kétvödrös rendszerrel már nagyobb területeket is felmoshat. Ha több 
takarítási feladatot is teljesíteni szeretne, akkor a második vödörben 
szállíthat vegyszereket, kendőket, papírt stb. A takarítási igényektől 
függetlenül az UltraSpeed Pro drámai mértékben emeli a takarítás 
színvonalát sebesség, ár-érték arány, sokoldalúság és ergonómia te-
kintetében

UltraSpeed Pro rendszer



 A leggyorsabb vödrös-préses mikroszálas felmosórendszer kétvödrös változata
 Az innovatív második vödörrel a prés a rendszer közepén vagy hátulján is 

használható
 A kezdő készlet (Starter Kit) tartalma: felmosórendszer, facsaró, moptartó és 

mop
 A Ready to Go Kit tartalma: a Starter Kit valamennyi eleme, valamint egy 

teleszkópos nyél
 A Ready to Go Kit Push tartalma: a Ready to Go Kit valamennyi eleme, valamint 

egy tolókar

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

147200 UltraSpeed Pro kétvödrös rendszer 
Push 59 x 38 x 86 1 1 147209

147207
UltraSpeed Pro kétvödrös rendszer 
Ready to Go Kit Push
(MicroLite mop)

59 x 38 x 86 1 1 147226

UltraSpeed PRO kétvödrös rendszer 
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 40 cm széles lapos moptartó
 Bármely UltraSpeed Pro laposfelmosó rendszerrel használható
 Nagy méretű pedál – könnyű rálépni
 Megnyomva a moptartó nyitva marad

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

146963 UltraSpeed Pro moptartó 40 1 10 147593

111380 Teleszkópos nyél kék 100 – 180 1 10 111385

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

116720 Alumínium nyél Contract 145 1 10 510400

UltraSpeed Pro moptartó

 Hatékony és könnyen használható univerzális mikroszálas mop alacsony súrlódással
 Zárt és sima padlók általános takarításához
 Extra tisztítócsíkok a makacs szennyeződések egyszerű eltávolításához
 Kis tömege csökkenti a mosási költségeket
 Közepesen tartós: mosógépben több mint 250-szer mosható (a mosás, felhasználás körülményeitől 

függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143210 MicroLite mop (UltraSpeed CC) 40 1 20 143244

UltraSpeed MicroLite mop

 Csúcsteljesítményű mop zárt és sima padlókhoz
 A sűrű mikroszálas szerkezet maximálisan eltávolítja a szennyeződéseket
 Az átlós tisztítózónák fellazítják a felületbe ragadt makacs szennyeződéseket
 Kis tömeg és kimagasló nedvszívás (tömegének 4,5-szerese)
 Rendkívül tartós: mosógépben több mint 500-szor mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143222  MicroPlus mop (UltraSpeed CC) 40 1 20 143250

UltraSpeed MicroPlus mop

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

147250 UltraSpeed Pro második vödör - 1 10 147594

114001 15 literes vödör - 1 10 508242

114002 25 literes vödör - 1 10 508243

113971 UltraSpeed facsaró - 1 10 508096

146964 UltraSpeed Pro prés - 1 8 147595

147425 UltraSpeed Pro alváz, kerekekkel - 1 1 147426

147412 Tolókarkészlet - 1 1 147427

UltraSpeed kiegészítők
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 Hatékony tisztítási eredmény kedvező áron
 Strukturálatlan padlókon használható
 Rendkívül nedvszívó, két facsarás között több mint 500 ml vizet képes felszívni
 Közepesenl tartós: mosógépben több mint 250-szer mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143196 Contract mop (UltraSpeed CC) 40 1 20 143230

UltraSpeed Contract mop

 Erősen szennyezett felületekhez, strukturálatlan padlókhoz, csempéhez stb.
 A hurkolt fonalak bármilyen padló formáját felveszik és eltávolítják az abba ragadt 

szennyeződéseket

Egyedi háromzónás kialakítás: 
 Fehér mikroszálas zóna – kiváló tisztítási teljesítmény
 Szürke zóna – alacsony súrlódás
 Bézs zóna – kimagasló nedvszívás
 A rojtok a laza koszszemcséket távolítják el
 Rendkívül tartós: mosógépben több mint 500-szor mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143202 Trio mop (UltraSpeed CC) 40 1 20 143236

UltraSpeed Trio mop

 Biztonsági és strukturált padlók kiváló minőségű karbantartó takarítása
 Extra erős szálakkal a hosszú élettartamért és a kiváló súroló hatásért
 Súrolókefe helyett használható csempéken és egyéb texturált felületeken
 Mosógépben több mint 100-szor mosható (a mosás, felhasználás körülményeitől függően ez 

változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

147475 SafeMop (UltraSpeed CC) 40 1 20 147483

UltraSpeed SafeMop
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 A Ready-to-Go Kit tartalmaz egy vödröt bionikus préssel, egy moptartót, egy MicroLite mopot 
és egy nyelet

 10 literes vödör (5 literes töltési kapacitás + facsaró)
 Vezetőelemek a mop könnyű beillesztéséhez

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

133414 UltraSpeed Mini Ready-To-Go Kit - 1 2 133416

129619 UltraSpeed Mini moptartó 34 1 10 517277

132558 Microlite mop 34 1 10 517278

129618 UltraSpeed Mini teleszkópos nyél 84 1 10 526693

UltraSpeed Mini

UltraSpeed Mini rendszer
A kifejezetten a kis területek (10-30 m2) tisztításához létrehozott 
UltraSpeed Mini rendelkezik a nagyobb UltraSpeed Pro termékcsa-
lád ergonómiai és teljesítménybeli, valamint higiéniai előnyeivel, 
mindezt egy kisebb, kompaktabb rendszerbe sűrítve. Az UltraSpeed 
Mini lapos moptartója lehetővé teszi az Ön számára, hogy számos 
takarítási feladatot ellásson, beleértve az alábbiak tisztítását: falak, 
konyhák és mellékhelyiségek padlóburkolatai, szegélylécek, lépcsők, 
valamint a csövek és vécék mögötti területek.
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 Kompakt egy- és kétvödrös vertikális préses megoldás
 A kis alapterület lehetővé teszi a könnyű tárolást a legkisebb tisztítószekrényekben is
 A vödrök közé nem csepeg le a víz
 Minden kétvödrös technológiával használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

149092 Vertikális préses kétvödrös rendszer 
tolókarral 25 l. + 10l. 56 x 38 x 86 1 1 149099

Egy- és kétvödrös rendszerek

 Két méretben (40 cm és 50 cm) elérhető sokoldalú moptartó
 Az innovatív, szabadalmaztatás alatt álló leszorítók lehetővé teszik a füles mopok egyszerű 

rögzítését
 Tartós, könnyű, kompakt kialakítása csökkenti a kezelőszemélyek vállainak és hátának 

terhelését
 Egyszerű és ergonómiai szempontból helyes takarítást tesz lehetővé asztalok és radiátorok 

alatt stb.

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143572 CombiSpeed Pro moptartó 40 1 10 143573

143580 CombiSpeed Pro moptartó 50 1 10 143581

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

111380 Teleszkópos nyél kék 100 - 180 1 10 111385

116720 Alumínium nyél Contract 145 1 10 510400

CombiSpeed Pro moptartó

A CombiSpeed Pro rendszer zsebes és füles mopok széles választékát tartalmazza különféle felhasználási területekhez. A nagy teljesítményű
 Trio és MicroSpeed Plus termékektől a gazdaságos Contract és MicroLite kivitelig minden igényének tudunk megfelelő mopot kínálni a 
felhasználás, teljesítmény vagy épp a költségkeret figyelembevételével. A mopok 40 cm-es és 50 cm-es méretben is kaphatóak zsebes vagy  
zsebes/füles illesztéssel. További jellemzők a vonalkódos címkék és a színkódolás mint alapfelszereltség. A CombiSpeed Pro takarítási rend-
szerrel az igényeinek és nem a rendszernek megfelelő mopot kell kiválasztania.

CombiSpeed Pro rendszer
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 Csúcsteljesítményű mop zárt és sima padlókhoz
 A sűrű mikroszálas szerkezet maximálisan eltávolítja a szennyeződéseket
 Az átlós tisztítózónák fellazítják a felületbe ragadt makacs szennyeződéseket
 A mikroszálas rojtok összegyűjtik a laza szennyeződéseket, pl. hajszálakat, port és homokot
 Kis tömeg és kimagasló nedvszívás (tömegének 4,5-szerese)
 Rendkívül tartós: mosógépben több mint 500-szor mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143215 MicroSpeed Plus (zsebes és füles CC) 40 1 20 143249

143225 MicroSpeed Plus (zsebes és füles CC) 50 1 20 143253

MicroSpeed Plus Mop

 Erősen szennyezett felületekhez, strukturálatlan padlókhoz, csempéhez stb.
 A hurkolt fonalak bármilyen padló formáját felveszik és eltávolítják az abba ragadt 

szennyeződéseket
Egyedi háromzónás kialakítás: 

 Fehér mikroszálas zóna – kiváló tisztítási teljesítmény
 Szürke zóna – alacsony súrlódás
 Bézs zóna – kimagasló nedvszívás
 A rojtok a laza koszszemcséket távolítják el
 Rendkívül tartós: mosógépben több mint 500-szor mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143201 Trio mop (zsebes és füles CC) 40 1 20 143235

143205 Trio (zsebes és füles CC) 50 1 20 143239

Trio Mop 

 Gazdaságos mop nyirkos vagy nedves karbantartó takarításhoz minden területre
 Poliészter-pamut keverék. Belső: hurkolt, csomózott, külső: rojtos, varrt
 Akár 95°C-on is mosható
 Zsebes mop

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143192 Easy Tuft mop (zsebes CC) 40 1 20 143226

143193 Easy Tuft mop (zsebes CC) 50 1 20 143227

Easy Tuft Mop 

 Csomózott zsebes mop kiváló tisztítási teljesítménnyel
 Magas nedv- és szennyeződésfelszívó képesség
 Erős, önzáró hurkokkal csomózott szemek
 Zsebes és hurkolt mop

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143195 Contract mop (zsebes és füles CC) 40 1 20 143229

143199 Contract mop (zsebes és füles CC) 50 1 20 143233

Contract Mop
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 Kiváló tisztítási teljesítmény, nedvszívás és tartósság
 Simán és egyenletesen ereszti ki a vizet
 Könnyedén csúszik
 A legkisebb tömegű mop – csökkenti a mosási költségeket
 Mosógépben 95°-on több mint 200-szor mosható (a mosás, felhasználás körülményeitől 

függően ez változhat)
 Vödrös-préses takarításhoz is alkalmas

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151060 BaseLoop (zsebes CC) 40 1 100 151069

BaseLoop mop

 Hatékony és könnyen használható univerzális mikroszálas mop alacsony súrlódással
 Zárt és sima padlók általános takarításához
 Extra tisztítócsíkok a makacs szennyeződések egyszerű eltávolításához
 Kis tömege csökkenti a mosási költségeket
 Közepesen tartós: mosógépben több mint 250-szer mosható (a mosás, felhasználás 

körülményeitől függően ez változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143209 MicroLite (zsebes és füles CC) 40 1 20 143243

143213 MicroLite (zsebes és füles CC) 50 1 20 143247

MicroLite mop

 Bármely 40 cm-es laposfelmosó rendszerrel használható
 Mikroszálas tisztítási teljesítmény
 A baktériumok 99,99 %-át eltávolítja (független intézet által tanúsítva)
 Gyorsan eltávolítja a makacs szennyeződéseket
 Alacsony súrlódás
 Kétszer olyan nedvszívó, mint a hasonló mopok
 Előkészítéssel rendkívül nagy területet képes megtisztítani
 A tartós mopok megjelenését és érzését kínálja

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

163808 MicroOne zsebes mop, kék 40 25 6 163809

163810 MicroOne zsebes mop, piros 40 25 6 163811

163818 MicroOne zsebes mop, zöld 40 25 6 163819

163820 MicroOne zsebes mop, sárga 40 25 6 163821

MicroOne zsebes mop
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CombiSpeed Pro UltraSpeed Pro Swep Express Pro

 Minden Vileda Professional padlótisztító rendszerrel kompatibilis, hogy megfeleljen valamennyi 
takarítási feladatnak és helyszíni körülménynek

 Könnyen használható, nem igényel betanítást
 Ideális profi és félprofi takarítóknak – bárhol, ahol számít a sebesség, a könnyű használat és a 

kis helyigény
 A SprayPro nyelek tartozékai a színkódos matricák és az adagolóedény

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom.  Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151514 SprayPro Inox nyél 145 1 6 151515

148721
SprayPro INOX Express szett 40 cm 
(tartalma: Express moptartó és 2 db 
Express BaseLoop mop)

155 1 1 152801

SprayPro INOX     

ClickSpeed

A SprayPro az a professzionális, használatra kész padlótisztítási 
rendszer, amely mindent tartalmaz, amire a vödörmentes felmo-
sáshoz szüksége van. Csak töltse meg a nyelet vízzel, és már meg is 
van minden, ami a kemény padlófelületek és lépcsők takarításához 
szükséges – egyetlen könnyen használható megoldásban. Mivel úgy 
terveztük, hogy a Vileda Professional valamennyi felmosórendsze-
rével kompatibilis legyen, könnyedén igazítható igényeihez, a taka-
rítási feladattól vagy a helyszíni körülményektől függetlenül.

SprayPro Inox
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 Csúcsteljesítményű mop zárt és sima padlókhoz
 A sűrű mikroszálas szerkezet maximálisan eltávolítja a szennyeződéseket
 Az átlós tisztítózónák fellazítják a felületbe ragadt makacs szennyeződéseket
 A mikroszálas rojtok összegyűjtik a laza szennyeződéseket, pl. hajszálakat, port és homokot
 Kis tömeg és kimagasló nedvszívás (tömegének 4,5-szerese)
 Mosógépben több mint 250-szor mosható (a mosás, felhasználás körülményeitől függően ez 

változhat)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom.  Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143223 Express MicroSpeed Plus mop 
(tépőzáras) 40 1 20 143251

Express MicroSpeed Plus mop

  Ergonomikus trapézforma
 Bármely tépőzáras rendszerrel használható
 Cserélhető pengék a fokozott higiénia érdekében

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom.  Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151209  Express Pro tépőzáras moptartó 40 1 10 151233

111380 Teleszkópos nyél kék 100 – 180 1 10 111385

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

Express Pro tépőzáras moptartó

 Klasszikus kötött mop pad minden padlóburkolathoz
 Könnyedén eltávolítja a normál szennyeződéseket

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom.  Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

151062 Express BaseLoop mop 40 1 100 151071

Express BaseLoop mop

 Tépőzáras mopok széles választéka a különféle rendszerekhez és 
módszerekhez történő használatra,  beleértve az előkészítéses 
megoldásokat, a szórófejes rendszereket és a portörlést.

Express (tépőzáras)  
laposfelmosók
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 Egyedi mágneses moptartó, amely eldobható moppal használható
 Könnyű súlyú, egyszerűen használható és kezelhető
 A mopokon nincs zseb vagy csatlakozó, amelyben megtapadhatnának a szennyeződések és a 

baktériumok
 A mop érintés nélkül eltávolítható és csatlakoztatható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

138621 ClickSpeed moptartó 40 1 10 138622

161614 ClickSpeed MicroOne Breazy mop, kék 20 x 44 50 6 161620

161615 ClickSpeed MicroOne Breazy mop, piros 20 x 44 50 6 161621

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

111380 Teleszkópos nyél kék 100 - 180 1 10 111385

ClickSpeed 

A ClickSpeed egy költséghatékony előkészítéses nedves laposfel-
mosó rendszer egy rendkívül könnyen kezelhető és használható 
egyedülálló, szabadalmaztatott moptartóval. Egyszerűen csak dob-
ja le a padlóra a mopot, csúsztassa bele, majd pattintsa rá a mágne-
ses moptartót. A ClickSpeed a mikroszálalapú egyszer használatos 
mopokkal használható.

ClickSpeed  
Előkészítéses rendszer
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 A Starter Kit egy vödröt tartalmaz csavarós préssel és egy felmosófejet
 A Ready-to-Go készletek egy vödröt tartalmaznak csavarós préssel, továbbá egy felmosófejet 

és egy teleszkópos nyelet   

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

152910 UltraSpin Mini Starter Kit, kék 1 1 152912

157153 UltraSpin Mini Ready-to-Go Kit, kék 1 2 157152

152901 UltraSpin Mini mop 1 10 531141

129618 UltraSpeed / UltraSpin Mini teleszkópos nyél 1 10 526693

UltraSpin Mini Starter Kit

 Az UltraSpin Mini egy könnyen használható, kompakt rendszer, 
amely a forradalmi forgóprést kombinálja a 100%-ban mikroszá-
las felmosófejjel. Mivel szabályozhatja, hogy mennyire legyen 
nedves a felmosófej, az UltraSpin Mini minden felhasználáshoz 
alkalmas – a nagyon száraz felmosástól kényes padlófelületeknél 
a nagyon nedves tisztításig fertőtlenítési eljárásoknál. Az ered-
mény: hatékony tisztítás kevesebb idő alatt, alacsonyabb költsé-
gekkel, a használó számára pedig kevesebb megerőltetéssel.

UltraSpin Mini

A nedves mopos takarítás tradicionális rendszere még min-
dig a vertikális mopos rendszer. A Vileda Professional szé-
les választékot kínál, amely minden igényt kielégít. Az 
innovatív UltraSpin Mini-től a SuperMop kicsi és rugalmas rend-
szeréig a hagyományos Kentucky Mopos rendszeren keresztül.

Vertikális mopos rendszerek

 Alacsony súrlódású, könnyű nem szőtt anyag
 Független tesztek igazolják, hogy a moppal közvetlen kapcsolatba kerülő baktériumok 

elpusztulnak
 Javított tisztítási eredmény a cikcakkos éleknek köszönhetően
 Könnyű fém nyél „Monoclick” rögzítéssel
 Vödör és facsaró: könnyű vödör és facsaró, beépített nyéltartóval
 Könnyen hordozható és tárolható

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

162136 SuperMop vödör 10l. facsaróval 1 12 162137

137904 SuperMop AG, kék 1 24 137908

100273 SuperMop nyél 1 36 100838

SuperMop -  készlet

A SuperMop egy kompakt, puha mopos rendszer, melyet kisméretű és közepes felületek erősen szennyezett padlóinak tisztítására ter-
veztek. A SuperMop Ag-ben alkalmazott egyedi konstrukció az ezüstionok antibakteriális tulajdonságain alapszik. Ennek eredményeként 
a nedves mopban a baktériumok elszaporodása gátolt.

SuperMop
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Kentucky mopos, vertikális préssel  
használható rendszerek

 Kompakt egy- vagy kétvödrös vertikális préses megoldás
 Kis helyigénye miatt a legkisebb takarítószekrényben is könnyedén elfér
 Nem csöpög ki víz a vödrök között
 Bármely kétvödrös takarítási módszerhez használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

149091 Vertikális préses egyvödrös  
rendszer 56 x 38 x 86 1 1 149098

149092 Vertikális préses kétvödrös rendszer 
tolókarral 56 x 38 x 86 1 1 149099

Vertikális présrendszerek

A Vileda a helyszínek és felhasználások minden típusához kínál nedves felmosókészleteket. Az egyedi vertikális prés köré épülő megoldások 
a legjobb pontszámokat érik el tisztítási teljesítmény és használati költség tekintetében. Használható bármely típusú laposfelmosóval, 
továbbá a Kentucky mopokkal (max. 400 g).

 Kentucky Moptartó: a mop a tartón erősen, biztonságosan rögzíthető 
 Kentucky Mop a padló nedves feltörlésére
 Kentucky pamut mop: pamutból készült, ezért nagy nedvszívó képességgel és jó 

vízkibocsátással rendelkezik. Ideális közepes és nagy területek felmosására 

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100321 Kentucky moptartó 5 10 100864

118083 Kentucky pamutmop szalaggal 1 50 118084

Kentucky Mop

Nyelek
Fix hosszúságú és teleszkópos nyelek valamennyi Vileda Professional padlótisztítási rendszerhez

 Robusztus, de könnyű kivitelű alumínium teleszkópos nyél
 Állítható hosszúság: 100-180 cm vagy 50-90 cm (rövid változat)
 Ergonomikusan lekerekített, puha markolat a kéz elfáradásának csökkentésére
 Ergonomikus középső markolat a könnyű kezelhetőségért
 Csúszásmentes kialakítás a felső markolaton
 Négyszínű színkódoló klipszekkel (alternatív megoldásként csak 1 db kék színkódoló klipsszel is 

kapható)
 Univerzális Vileda Professional csatlakozó

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

111380 Teleszkópos nyél, kék 100 – 180 1 10 111385

111384 Teleszkópos nyél, rövid 50 – 90 1 10 111389

Teleszkópos nyél
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 Robusztus, de könnyű kivitelű alumíniumnyél
 150 cm-es fix hosszúság
 Ergonomikusan lekerekített markolat
 Négyszínű színkódoló klipszekkel (alternatív megoldásként csak 1 db kék színkódoló klipsszel is 

kapható)
 Univerzális Vileda Professional csatlakozó

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

116720 Alumínium nyél Contract 145 1 10 510400

Univerzális alumíniumnyél

 Műanyag bevonatú acélnyél
 138 cm-es fix hosszúság
 Zárt felső akasztó az egyszerű tároláshoz
 Egyedi Monoclick csatlakozó a Supermop használatához

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100273 Acél SuperMop nyél 140 1 36 100838

Acél SuperMop nyél

 Pattintós moptartó Vileda tartós portörlő mopokhoz (zsebes)
 Univerzális Euro-clip csatlakozó

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom.  Db/karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

118085 Fém portörlő moptartó 60 1 12 511274

118086 Fém portörlő moptartó 100 1 12 511275

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506257

116720 Alumínium nyél Contract 145 1 10 510400

Fém portörlő moptartó

 Akrilszálakból készül az elektrosztatikus vonzás fokozására
 Bármely padlótípushoz használható
 Ideális karbantartási vagy pontszerű tisztítási folyamatokhoz

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

101266 Tartós szintetikus portörlő mop 60 1 12 500642

101267 Tartós szintetikus portörlő mop 100 1 12 500643

Tartós szintetikus portörlő mop

Tartós portörlő mop a laza por és szennyeződések gyors, a napi 
karbantartás vagy előkészítő takarítás részeként történő eltá-
volítására.Karbantartási rendszer részeként használva a moppal 
történő portörlés köztes takarítási lépésként funkcionál, a ned-
ves vagy nyirkos felmosás gyakoriságának csökkentése érdeké-
ben. A mopos portörlés egy kétlépcsős padlótisztítási folyamat 
előkészítő lépéseként is használható, hogy eltávolítsuk a finom 
porszemcséket és szilárd elemeket a nedves vagy nyirkos felmosás 
előtt.

Tartós portörlő mopok
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 Szuper nedvszívó hatású, eldobható padlótörlő kendő
 Különféle vizes alapú, kiömlött folyadékok gyors eltávolításához kemény padlókról
 Biztonságosan és csepegésmentesen megköti a folyadékot és a szennyezőanyagokat a 

kendőben
 Nem áll fenn a vödörben lévő víz beszennyezésének vagy a keresztszennyeződés veszélye

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

146760 SpillEx 37 x 51 20 10 146761

SpillEx 

 Kiváló minőségű nemszőtt anyag, magas nedvszívó és szennyeződésfelvevő képességgel
 Szakadásálló, strapabíró és tartós
 Szöszmentes

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

113157 Original padlófelmosó kendő 50 x 59 5 12 113159

Original padlófelmosó kendő

Tartós és ellenálló padlótörlő kendők a Vileda Professionaltől megszokott minőséggel. Lehúzókkal és felmosófákkal használható min-
den kemény padlón.

Padlótörlő kendők

 Kiválóan tapad a felmosófára
 Nedvszívó

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

109918 Vlieser 50 x 70 10 10 110038

Vlieser 
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 Nagyon erősen súroló alapeltávolító pad
 Nedves és száraz alapeltávolításhoz, valamint bevonatok és polírozás eltávolításához
 A pad nem kényes padlókon használható
 Kiváló vegyi ellenállásának köszönhetően tartós

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

114048 Superpad, barna 430 1 5 507901

DynaCross Superpad – barna

 Rendkívül erősen súroló alapeltávolító pad
 Nedves alapeltávolításhoz, valamint bevonatok eltávolításához
 A pad nem kényes padlókon használható
 Kiváló vegyi ellenállásának köszönhetően tartós

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

114096 Superpad, fekete 430 1 5 507968

DynaCross Superpad – fekete

 Súroló és alapeltávolító pad
 Padlóbevonatok nedves alapeltávolításához és makacs szennyeződések lesúrolásához
 A pad kényes padlókon használható

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

114088 Superpad, zöld 500 1 5 507952

DynaCross Superpad – zöld

1 2 43
Útmutató a gépi padek kezeléséhez

A Superpadeket úgy terveztük, hogy hosszabb legyen az élettar-
tamuk, gyorsabban lehessen dolgozni velük, meghosszabbítsák a 
padlóbevonat élettartamát és védjék a padlókezelő gépet annak 
használata során. Kapható különféle kategóriákban és méretek-
ben, bármilyen fordulatszámú motoros géphez.

 A gépek megnövelt stabilitása kevesebb terhelést jelent a gépek 
motorjának, illetve könnyebb kezelést a kezelő személyzetnek

 Egyenletes kopás a pad felületén, a szálak „visszagördülése” 
nélkül

 A koptatóanyag a pad teljes vastagságában jelen van, ami 
hosszabb hasznos élettartamot eredményez

 A gépi padek belső átmérője 85 mm

Gépi padek
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A kézi padeket arra terveztük, hogy egyszerűbbé tegyék a takarítási, karbantartási, helyreállítási és manuális pontszerű tisztítási folya-
matokat. A gépekkel megközelíthetetlen területeken, például sarkoknál, falaknál, padlószegélyeknél és lépcsőknél történő használatra

Kézi padek

 Gazdaságos takarítás, nem kell lehajolni
 Egyszerűvé teszi a falak és mennyezetek tisztítását
 Tartós tapadós rögzítőlap a tartó alsó részén

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

120544 Padmaster 10.4 x 24.6 1 10 512993

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

116720 Alumínium nyél Contract 145 1 10 510400

Padmaster

 Fehér: a gyengéd tisztításhoz
 Zöld: a hatékony tisztításhoz és súroláshoz
 Fekete: alapeltávolításhoz

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

114900 Kézi Superpad, fehér, téglalap alakú 12 x 26 5 5 114911

114897 Kézi Superpad, zöld, téglalap alakú 12 x 26 5 5 114908

114898 Kézi Superpad, fekete, téglalap alakú 12 x 26 5 5 114909

Kézi Superpad
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A Vileda könnyen tisztítható, kiváló minőségű műanyagból és szintetikus szálakból készült higiéniai keféi és partvisai tovább tartanak és job-
ban teljesítenek, mint a hagyományos seprűk és partvisok. A Superior termékcsalád kategóriájában a legjobb higiéniai teljesítményt kínálja. 
A kopásálló sörték poliészter PBT-szálakból készülnek, kitűnően visszanyerik alakjukat és kiváló takarítási teljesítményt nyújtanak, továbbá 
ellenállnak a vegyszerek, olajok, szerves oldószerek és mosószerek széles skálájának. Az erős polipropilén műanyag ellenáll az intenzív hasz-
nálatnak. Sima felülete segít megakadályozni, hogy talaj tapadjon a felszínére. A szálakat rozsdamentesacél-kapcsok rögzítik, biztosítva 
a hosszan tartó rozsdamentes higiéniát. A Superior kefék és partvisok termékcsaládja ellenáll a hőnek és az optimális higiénia érdekében 
akár 134°C-ig autoklávozható.

Kefék és partvisok
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 Hatékony padlóseprés kiváló minőségű poliészter PBT-szálakkal. Lágy vagy kemény sörtékkel
 A PBT-sörték kitűnően visszanyerik alakjukat és ellenállnak a vegyszerek széles skálájának
 Tartós polipropilén anyag könnyen tisztítható felülettel és nyílással
 A rozsdamentesacél-kapcsok hosszan tartó, rozsdamentes higiéniát biztosítanak
 134°C-ig autoklávozható
 Univerzális menetes csatlakozásának köszönhetően a német és olasz menetes nyelekkel is 

használható. Ajánlott nyél: TSU 111533

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

145875 Superior partvis, lágy,
PBT Ø 0,25 mm, kék 30 1 6 145876

145877 Superior partvis, lágy,
PBT Ø 0,25 mm, kék 50 1 6 145878

145879 Superior partvis, kemény,
PBT Ø 0,50 mm, kék 30 1 6 145880

145881 Superior partvis, kemény,
PBT Ø 0,50 mm, kék 50 1 6 145882

Superior partvis – lágy/kemény

 Falak és padlók gyors és hatékony nedves súrolásához
 Erős PBT-szálak rozsdamentesacél-kapcsokkal rögzítve a tartós polipropilén súrolótesthez, 

nyílással
 134°C-ig autoklávozható
 Univerzális menetes csatlakozásának köszönhetően a német és olasz menetes nyelekkel is 

használható. Ajánlott nyél: TSU 111533

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

145883 Superior súrolókefe, 
PBT Ø 0,50 mm, kék 30 1 6 145884

Superior súrolókefe



53

 Robusztus, de könnyű kivitelű alumíniumnyél
 150 cm-es fix hosszúság
 Ergonomikusan lekerekített markolat
 Színkódoló klipszek (kérésre elérhető)
 Német menetes csatlakozás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

111533 Alumínium partvisnyél 150 1 10 506271

Alumínium partvisnyél

Kizárólag újrahasznosított anyagokból készül. A foglalat 100%-ig újrahasznosított PP anyagból, 
a szálak pedig újrahasznosított PET-ből készülnek.

Lágy Eco partvis 2-1 szálakkal

 Beltéri használatra. Eltávolítja a laza, kis méretű részecskéket a sima padlókról
 Hasítatlan szálai felszedik a hajszálakat és egyéb vékony szálakat
 Hasított szálai összegyűjtik a port és az apró szennyeződéseket

Kemény Eco partvis

 Kültéri használatra, durva padlókhoz
 Szőnyegek seprésére és nagyobb szennyeződések eltávolítására a padlóról

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

131924 Eco partvis, lágy 30 1 12 517855

133785 Eco partvis, kemény 30 1 12 519227

Eco partvis – lágy és kemény

 Csúszásmentes sörték
 Nyitott felépítésének köszönhetően könnyű tisztítani
 Olasz menetes csatlakozás
 Ajánlott nyél: TSU 100275

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100258  Economic partvis, lágy 30 1 10 102583  

Economic partvis – lágyEconomic partvis – lágy

 Műanyag bevonatú acélnyél
 138 cm-es fix hosszúság
 Zárt felső akasztó az egyszerű tároláshoz
 Olasz menetes csatlakozás

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100275 Partvisnyél 140 1 10 100840

 Partvisnyél Partvisnyél
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 Mosogatás előtt az edények gyors átkeféléséhez
 A hatékony és kopásálló poliészter PBT sörtéket rozsdamentesacél-kapcsok rögzítik a kategóri-

ájában legjobb higiénia biztosításához
 Kaparóval a ragacsos szennyeződés egyszerű eltávolításához
 134°C-ig autoklávozható
 Zárt akasztóval az egyszerű szárításhoz és tároláshoz

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

145871  Superior mosogatókefe,  
PBT Ø 0,5 mm, kék 26 1 6 145872

Superior mosogatókefe

 Rövid nyelű univerzális kefe
 Tartós polipropilén test kiváló minőségű kopásálló PBT sörtékkel a hatékony és higiénikus 

takarításhoz
 A rozsdamentesacél-kapcsok hosszan tartó, rozsdamentes higiéniát biztosítanak
 134°C-ig autoklávozható
 Zárt akasztóval az egyszerű szárításhoz és tároláshoz

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

145873  Superior kézi kefe, 
PBT Ø 0,50 mm, kék 30 1 12 145874

Superior kézi kefe
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 Eco toalettszett sztenderd PP szálakkal

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

129279  Power Brush  WC-kefe 1 3 125505

Eco WC-kefe szett

Superior MultiSqueegee 
lehúzó

Professzionális gumiélekkel ellátott lehúzók a kimagasló 
és ergonomikus lehúzási eredményekért.

A termékek a legjobb anyagból készültek, hogy a legjobb 
eredményt nyújtsák valamennyi professzionális toló/húzó 
alkalmazás során.

Szennyeződések és folyadékok egyszerű és teljes eltávolításához.

 A rugalmas monoél jól követi a felület egyenetlenségeit, ezzel biztosítva a laza szennyeződések 
és a folyadékok könnyű eltávolítását

 Tartós, lassan kopó, cserélhető él
 A lehúzó éle úgy lett kialakítva, hogy munka közben a falak és bútorok ne sérüljenek
 A Mop’n Dry rendszer része

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

114472 MultiSqueegee forgatható lehúzó, 
kék 50 1 10 114474

111529 Univerzális alumínium nyél, kék 150 1 10 506267

111380 Teleszkópos nyél kék 100 - 180 1 10 111385

MultiSqueegee forgatható lehúzó monoéllel

 Folyadékok gyors eltávolítására
 Kimagasló tisztítási teljesítmény bármely felületen
 Megfelel a HACCP-ajánlásoknak és FDA engedéllyel rendelkezik (FDA 21CFR megfelelőség)
 Színkódoló kupakokkal (munkaterületenként cserélendők, minimalizálva a keresztszennyezés 

kockázatát)
 Univerzális nyélcsatlakozó (TSU 111533)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

141972 Hygiene puha gumis lehúzó 45 1 6 141974

141973 Hygiene puha gumis lehúzó 60 1 6 141975

111529 Universal Alumínium nyél 150 1 10 506267

111380 Teleszkópos nyél 100 – 180 1 10 111385

Hygiene puha gumis lehúzó
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Szemétlapátok
Kiválaszthatja a legmegfelelőbb megoldást.
A rendszert úgy terveztünk, hogy elősegítse a legjobb eredmé-
nyek elérését valamint a legmagasabb szintű ergonómiát és higié-
niát. A rendszer sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy Ön megtalálja 
az igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

Ideális megoldás az általános épülettakarítás és a HoReCa területek számára.

 Az ideális megoldás a piacon az általános épülettakarítás és a vendéglátás (HoReCa) számára
 A szennyeződések és a por ergonomikus és hatékony, közvetlenül a hulladékgyűjtőbe történő 

eltávolításához kialakított rendszer
 Mosható és rozsdamentes anyagának köszönhetően higiénikus
 Ergonomikus markolat
 Kényelmesen tárolható függőleges helyzetben
 Akasztóval takarítókocsihoz egyszerűen rögzíthető
 Könnyű súly

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

119912 Zárt nyeles szemétlapát - 1 5 512361

Zárt nyeles szemétlapát

 Kézi seprű: Sima padlókhoz, ahol a szennyeződés száraz vagy nedves is lehet
 Partvis: Durva padlókhoz

Cikksz. /karton/
TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

119916 Partvis 25 1 5 119918

119908 Kézi seprű 35 1 5 119909

Kézi seprű és partvis

 Pontszerű sepréshez
 Könnyű használat
 Ergonomikus és kényelmes

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

146348 Nyeles szemétlapát (Contract) 22 x 86 1 12 146349

Contract nyeles szemétlapát

 PET sörték
 Gumírozott él
 Ergonomikusan kialakított fogantyú a lapát kényelmesebb megfogásához és tárolásához

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

100268 Lágy kézi seprű és lapát, kék 30 1 6 100833

Kézi seprű lapáttalKézi seprű lapáttal
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Az Origo 2 új mércét állít fel a takarítókocsik számára. Javított higiéniát, nagyobb hatékonyságot, nagyobb biztonságot a felhasználók 
és a területek számára, valamint a tabletek és a digitálisan támogatott tisztító eszközök teljes integrációját kínálja.  A nyomógombos 
nyitófedelek, a több eszköz tárolásának lehetősége, a szétválasztható takarítókocsik és az egyedülálló fedélben tárolható tablet megol-
dás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az üzenetek megtekintését és megválaszolását, csupán néhány példa a kínált innovatív 
funkciók közül. Az új Origo 2 tovább bővíti a meglévő VoleoPro és Origo kocsi-sorozatokat.

Takarítókocsik

Ta
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VoleoPro konfigurációk

 Kompakt, mindössze 0,5 m² helyigényű takarítókocsi
 Könnyen irányítható és tárolható korlátozott tárolási hely esetén is
 Gyorsan és könnyen összeállítható

A VoleoPro Standard tartalma:

 Behajtható szemeteszsákfedő, beépített takarításiterv-tartóval
 2 db horganyzott acélhuzalból készült szorító egy 70 literes szemeteszsák rögzítéséhez
 Sztenderd akasztókészlet (tartalma: 5 db kampó, 3 db nyéltartó, 2 db akasztó „Vigyázat, 

csúszásveszély!” táblákhoz)
 Ergonomikusan megdöntött tolóegység
 Beépített tálca eszközök, pl. kisebb vödrök szállításához a takarítókocsi tetején
 2 db 6 literes vödör színkódoló klipsszel
 1 db multifunkciós tartó
 1 db első forgókerék, fékkel és görgőscsapággyal.

Cikksz. /karton/TSUMegnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

143724 VoleoPro Standard 920 x 515 x 1125 1 1 143725

143730 Voleo Pro szemeteszsák burkolat 70l. - 1 1 143731

VoleoPro – Standard

A kompakt, mindössze 0,5 m² helyigényű takarítókocsi az ideális megoldást jelenti szűk helyeken. Egyedi kialakításával és számtalan 
intelligens funkciójával a VoleoPro a professzionális takarítás névjegye és az ideális eszköz a hatékony takarításhoz.

VoleoPro
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Kiegészítők

 1 db alaplap L

 2 db 6 l-es vödör

 2 db 25l-es vödör

 1 db UltraSpeed prés karral

 2 db tálca

 1 db nyéltartó és moptartó

 1 db 120 l-es műanyag szemeteszsáktartó

 2 db fém szorítóhuzal

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

121540 Origo 100 FX 126 x 58 x 100 1 1 121541  

Origo 100 FXOrigo 100 FX

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

120942 Vödör 6 l 28 x 18 x 21 1 10 120943  

125948 Vödör 6 l fedél 28 x 18 1 12 125949  

131662 Vödör 22 l hosszított - 1 10 131663  

114001 Vödör 15 l - 1 10 508242  

114002 Vödör 25 l - 1 10 508243  

120783 Féltálca 39 x 28 x 6.4 1 5 120813  

120784 Tálca - 1 5 120814  

120774 Pre-box - 1 5 120806  

120780 Pre-box fedél - 1 5 120822  

120779 Perforált tálca - 1 3 120821  

120788 Swep Duo prés - 1 1 120817  

113972 UltraSpeed prés (VoleoPro) - 1 1 508097  

146964 UltraSpeed Pro prés - 1 8 147595  

113971 UltraSpeed facsaró - 1 10 508096  

129023 Vertikális prés betéttel - 1 1 129026  

120778 Fém szorítóhuzal - 1 10 120820  

120781 Szemeteszsákfedő 70 l - 1 5 120809  

120782 Szemeteszsákfedő 120 l - 1 5 120810  

123525 Szemeteszsák-burkolat 120 l - 1 10 514792  

122659 Mosózsák 70 l - 1 5 514204  

Origo
Az Origo jelentése „középpont” – bármely takarítási feladathoz a 
takarítási rendszer középpontja és az összes takarítófelszerelés hor-
dozója.
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Hatékonyság

Intuitív, gyorsabb takarítás

  Másodlagos kocsik: hulladékkezelés, előkészítés vagy 
vödrös-préses takarítás

  Új mop- és tároló dobozok, amelyek minden előkészített 
moppal és felszereléssel kompatibilisek

  Az elválasztóelem lehetővé teszi a teljes vagy csak 
fél doboznyi mop használatát, hogy spóroljunk a 
vegyszerekkel és a mosással

  Vertikális eszköztárolás – akár négy darab, bármilyen 
szélességű mop tárolására (25-75 cm)

  Motorizált, elektromos meghajtási lehetőség a gyors, 
könnyű mozgatáshoz nagy területeken

Higiénia

Tisztább műveleti és folyamatirányítás

 Érintésmentes nyitás a biztonságos, tiszta kezeléshez

 Az egyértelműen körülhatárolt szakaszok a 
hulladékot megfelelő távolságban tartják a tiszta és 
még nem használt anyagoktól

 A védőfedelek minden vödör, doboz és tálca 
tartalmát tisztán tartják

 Teljes színkódolás minden elemen

 Opcionálisan a hulladék és használt anyagok 1, 2 
vagy 3 szakaszra oszthatók

Biztonság

Az innovatív kialakítás növeli a biztonságot és 
nyugalmat

 Biztosítsa takarítási termékeit, és óvja ügyfelei 
épületeit

 A zárható ajtók és felső fedelek megakadályozzák a 
kocsi tartalmához történő illetéktelen hozzáférést

 Rejtett biztonsági rekesz a dolgozók személyes 
tárgyainak

 Puha ütközők: nincsenek kopásnyomok és kevesebb a 
sérülés a falakon

 Összehajtható kiterjesztés hulladéknak/használt 
anyagoknak: még könnyebb a tárolás használat után

További információ: 
origo2.vileda-professional.com

Új Origo 2
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Csatlakozási lehetőségek

A takarítási eszközök és a digitálisan csatlakoztatott 
eszközök zökkenőmentes integrációja

 Táblagépek, elektromos meghajtás, rádióhullámos 
(RFID) nyomkövetés stb. támogatása

 A világ első takarítókocsija fedélbe épített 
táblagéptartóval

 Az értesítések a fedél felemelése vagy kinyitása 
nélkül is közvetlenül olvashatók és megválaszolhatók

 Minden táblagéppel és munkaerő-irányítási 
szoftverrel kompatibilis

 Biztonságos, teljesen zárható táblagéptároló a lopás 
megakadályozására

Fenntarthatóság

Felelősséget vállalunk környezetünkért

 Az 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült 
vödrök és dobozok megfelelnek a nemzetközi 
szabványoknak

 A kocsi valamennyi eleme alkalmas a használatot 
követő újrahasznosításra

 Az újrahasznosított vödrök és dobozok fekete színűek, 
így könnyen azonosíthatók

 Az innovatív logisztikai megoldások csökkentik a 
szállításból eredő CO2-kibocsátást

Testreszabhatóság

Mert minden helyszín, feladat és dolgozó egyedi

 Minden vödör, doboz és tálca bárhol elhelyezhető

 Intelligens, beépített sínrendszer több magassági 
pozícióval a tároláshoz

 Hét különböző típusú kocsi, és mindegyik 
konfigurálható egyedi igényei szerint

 Kompatibilis minden előkészítéses, vödrös-préses és 
hulladékkezelési rendszerrel

Konfigurálja a saját takarítókocsiját: 
myorigo2.vileda-professional.com
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OriGO  
FLEXIBLE

AX
Legkompaktabb takarítókocsink a használat után korlátozott tárolóhellyel rendelke-
ző helyszínekhez.

 Lehajtható hulladéktároló szakasz
 Több magasságban használható tolókar
 Vertikális moptartó (akár 5 db eszköz/moptartó belefér)
 Egy több magasságban használható belső sínes tárolószakasz dobozokhoz, tálcákhoz és 
burkolatokhoz

 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
 Bármely előkészítéses takarítási rendszerhez

C
Kompakt és agilis, de elegendő tárolóhellyel a mindennapos takarítóeszközök 
számára.

 Két több magasságban használható belső sínes szakasz dobozokhoz, tálcákhoz és 
burkolatokhoz

 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
 Több magasságban használható tolókar
 Vertikális moptartó (akár 5 db eszköz/moptartó belefér)
 A felső szakaszon akár 6 db vödör elfér
 Előkészítéses takarítási rendszerekhez

CX
A sokoldalú megoldás, bőkezű tárolási lehetőséggel és lehajtható hulladékgyűjtővel.

 A „C” típus összes előnye, extra lehajtható hulladékgyűjtő szakasszal
 Három külön részleg (pl. tiszta, hulladék, használt termékek)
 Előkészítéses takarítási rendszerekhez
 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
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C-C
Nagyobb másodlagos kocsival a nagyobb helyszínekhez vagy nagyobb men-
nyiségű hulladékhoz.

 Funkciók egyértelmű elkülönítése (egy „C” kocsi a takarításhoz, egy „C” kocsi a hasz-
nált termékekhez vagy hulladékhoz)

 Négy több magasságban használható belső sínes szakasz dobozokhoz, tálcákhoz és 
burkolatokhoz

 Vertikális moptartó mindkét szakaszon (akár 10 db eszköz/moptartó belefér)
 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
 Bármely előkészítéses takarítási vagy hulladékkezelési rendszerhez

C-B
Vödrös-préses másodlagos kocsi, hulladékgyűjtővel, tárolóval a gyorsabb fel-
mosáshoz.

 Két több magasságban használható belső sínes szakasz dobozokhoz, tálcákhoz és burkola-
tokhoz

 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
 A „B” kocsi bármely egy- vagy kétvödrös lapos és vertikális moppal használható
 Több magasságban használható tolókar a „C” szakaszon és kompakt tolókar a másodlagos 
kocsin

 Vertikális moptartó (akár 5 db eszköz/moptartó belefér)
 Előkészített mopdobozok szállítására is használható

A-B
Kompakt és sokoldalú vödrös-préses másodlagos kocsi korlátozott 
tárolóhellyel rendelkező helyszínekre.

 A „C-B” típus minden előnye, de csak egy több magasságban használható belső 
sínes szakasszal

 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelek-
kel

 A „B” kocsi bármely egy- vagy kétvödrös lapos és vertikális moppal használható

C-A 
Praktikus másodlagos kocsival a termékek mosodába, mosodából történő 
szállításához.

 Három külön részleg (pl. tiszta, hulladék, használt termékek)
 Az „A” kocsi pedállal leválasztható
 Három több magasságban használható belső sínes szakasz dobozokhoz, tálcákhoz és 
burkolatokhoz

 Vertikális moptartó mindkét szakaszon (akár 10 db eszköz/moptartó belefér)
 Akár teljesen zárható kivitelben, zárható ajtókkal és nyomógombos felső fedelekkel
 Előkészítéses takarítási rendszerekhez
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Cikksz. /
karton/TSU Megnevezés Db/csom. Csom./karton Cikksz. /

csom./BCU Alkalmazás

Origo 2 AX alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
4x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, szemeteszsák 
kiegészítés további 125mm-es kerékkel)

Origo 2 C alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó)

Origo 2 CX alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, szemeteszsák 
kiegészítés további 125mm-es kerékkel)

Origo 2 CXL alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, 
alaplap, 6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, 
szemeteszsáktartó keret 120l., szemeteszsák kiegészítés további 125mm-
es kerékkel)

Origo 2 C-A alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, csatoló híd, 
kiegészítő A szatellit kocsi, amely tartalmaz: tolókar 5x nyéltartóval, 
moptartó tartó, 3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel)

Origo 2 C-C alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, csatoló híd, 
kiegészítő C szatellit kocsi, amely tartalmaz: tolókar 5x nyéltartóval, 
moptartó tartó, 3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel)

Origo 2 A-B alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
4x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, csatoló híd, 
kiegészítő B szatellit kocsi, amely tartalmaz:  3x 125mm kerék, 1x 125mm 
kerék fékkel)

Origo 2 C-B alapkocsi - (3x 125mm kerék, 1x 125mm kerék fékkel, alaplap, 
6x oszlop, felső lap, tolókar 5x nyéltartóval, moptartó tartó, csatoló híd, 
kiegészítő B szatellit kocsi, amely tartalmaz:  3x 125mm kerék, 1x 125mm 
kerék fékkel)
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OriGO 2 ALAPKOCSIK
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Origo 2 AX kiegészítő csomag (standard) - (2x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör fedővel, 2x mopdoboz 
fedővel, 1xtálca, 4x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó 
adapter, 2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 5x piros klipsz, 3x zöld 
klipsz, 3x sárga klipsz)

Origo 2 C kiegészítő csomag (standard) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör fedővel, 3x mopdoboz 
fedővel, 2xtálca, 4x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó 
adapter, 2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 5x piros klipsz, 3x zöld 
klipsz, 3x sárga klipsz)

Origo 2 CX kiegészítő csomag (standard) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör fedővel, 3x mopdoboz 
fedővel, 2xtálca, 4x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó 
adapter, 2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 5x piros klipsz, 3x zöld 
klipsz, 3x sárga klipsz)

Origo 2 CXL kiegészítő csomag (standard) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör fedővel, 2x mopdoboz 
fedővel, 1xtálca, 2x XL hulladék & szennyeszsák leszorító, 1x XL zsáktartó 
keret nagy fedő, 3x piros klipsz, 3x zöld klipsz, 3x sárga klipsz)

Origo 2 C-A kiegészítő csomag (standard) - (6x belső lap; 2x végzáró lap, 
2x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör, 4x mopdoboz fedővel, 
2xtálca, 4x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó adapter, 
2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 5x piros klipsz, 3x zöld klipsz, 
3x sárga klipsz)

Origo 2 A-B kiegészítő csomag (standard) - (2x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x kicsi vödör, 2xtálca, 1x15 l. vödör, 
1x25 l. vödör, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó adapter, 
2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 1x dupla vödör tálca, 1x tolókar 
klt. a B szatellit kocsihoz, 3x piros klipsz, 3x zöld klipsz, 3x sárga klipsz)

Origo 2 C-B kiegészítő csomag (standard) - (2x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 3x kicsi vödör, 3xtálca, 1x15 l. vödör, 
1x25 l. vödör, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító, 1x eszköztartó adapter, 
2x figyelmeztető tábla kampó,1x dupla vödör tálca, 1x tolókar klt. a B szatellit 
kocsihoz, 3x piros klipsz, 3x zöld klipsz, 3x sárga klipsz)
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OriGO 2 ALAPKOCSIK

OriGO 2 ALAPKOCSIK

Origo 2 AX kiegészítő csomag (alap) - (2x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító)162020 1 1 162020

Origo 2 C-C kiegészítő csomag (alap) - (8x belső lap; 2x végzáró lap, 
2x végzáró lap moptartó vezetővel, 8x hulladék & szennyeszsák leszorító)162030 1 1 162030

Origo 2 C/CX kiegészítő csomag (alap) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító)162022 1 1 162022

Origo 2 CXL kiegészítő csomag (alap) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x XL hulladék & szennyeszsák 
leszorító, 1x XL zsáktartó keret nagy fedő)

162026 1 1 162026

Origo 2 C-A kiegészítő csomag (alap) - (6x belső lap; 2x végzáró lap, 
2x végzáró lap moptartó vezetővel, 4x hulladék & szennyeszsák leszorító)162028 1 1 162028

Origo 2 C-B kiegészítő csomag (alap) - (4x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító, 
1x dupla vödör tálca, 1x nyomókar kit B szatellithez)

162032 1 1 162032

Origo 2 A-B kiegészítő csomag (alap) - (2x belső lap; 1x végzáró lap, 
1x végzáró lap moptartó vezetővel, 2x hulladék & szennyeszsák leszorító, 
1x dupla vödör tálca, 1x nyomókar kit B szatellithez)

162034 1 1 162034

Origo 2 C-C kiegészítő csomag (standard) - (8x belső lap; 2x végzáró lap, 
2x végzáró lap moptartó vezetővel, 4x kicsi vödör, 6x mopdoboz fedővel, 
1xtálca, 8x hulladék & szennyeszsák leszorító, 2x eszköztartó adapter, 
2x figyelmeztető tábla kampó, 2x kampó, 10x piros klipsz, 5x zöld klipsz, 
5x sárga klipsz)

161995 1 1 161995

Cikksz. /
karton/TSU Megnevezés Db/csom. Csom./karton Cikksz. /

csom./BCU Alkalmazás

Cikksz. /
karton/TSU Megnevezés Db/csom. Csom./karton Cikksz. /

csom./BCU Alkalmazás
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Origo 2 125mm kerék fék nélkül

Origo 2 125mm kerék fékkkel

Origo 2 szemétlapát tartó

Origo 2 szemeteszsák-leszorító

160648

160660

161891

533789

125

125

1

1

1

1

1

1

10

50

160649

160661

161892

533789

Tolókar klt. B kocsihoz

Origo 2 ajtó kit C (4 ajtó)

Origo 2 tálca

Origo 2 dupla vödör tálca

Origo 2 ajtó kit A (2 ajtó)

Origo 2 kis vödör kék klipsszel

Origo 2 kis vödör fedő

UltraSpeed Pro vödör 15L

UltraSpeed Pro vödör 25L

UltraSpeed Pro prés

Vertikális prés

Origo 2 tárolódoboz kék klipsszel

Origo 2 mopdoboz kék klipsszel

Origo 2 tároló- és mopdoboz fedő

Origo 2 perforált tálca

Origo 2 mopdoboz osztólap

Origo 2 eszköztartó adapter készlet (1xadapter, 2x figyelmeztető tábla 
kampó, 2x kampó, 2x nyéltartó

Origo 2  figyelmeztető tábla kampó

Origo 2 kampó

Origo 2 nyéltartó

Origo 2 felső fedő

Origo 2 felső fedő zárható

Origo 2 felső fedő zárható, tároló tálcával

Origo 2 felső fedő zárható, tablethez

Origo 2 hulladék & szennyeszsák leszorító

Origo 2 takarítási terv tartó

Origo 2 takarítási terv tartó tablet tároló tálca

Origo 2 teljes zsákburkolat (2x leszorítóval)

Origo 2 fél vertikális zsákburkolat (2x leszorítóval)

Origo 2 fél horizontális zsákburkolat (2x leszorítóval)

Mosózsák

Origo 2 végzáró lap

Origo 2 belső lap

Origo 2 végzáró lap moptartó vezetővel

Origo 2 szemeteszsák kiegészítés

Origo 2 Tolókar készlet

Origo 2 moptartó tartó
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-

-
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160573
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OriGO 2
Cikksz. /
karton/TSU Megnevezés Db/csom.Méret (mm) Csom./karton Cikksz. /

csom./BCU Alkalmazás
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Ön bizonyára büszke arra, hogy tiszta és vonzó környezetet tud ügyfelei számára biztosítani. Megérti, hogy az épületek, helyiségek fontos 
versenytényezőt jelentenek az üzleti életben, ráadásul a vállalkozás arculatának is lényeges részét képezik. Akkor felismeri, hogy a hulladék-
kezelés fontos része az átfogó tisztítási stratégiának. Ahogy mi is, éppen ezért teljes körű megoldásokat kínálunk helyiségei vonzó állapotá-
nak megőrzéséhez – a takarítási rendszerektől a hulladékkezelési termékcsaládunkig.

Hulladékkezelés
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Az innovatív és tartós Geo hulladéktároló-sorozat a hulladékgyűjtő  
és újrahasznosító rendszer középpontjában áll.

 Tartós műanyag konstrukció külső fémes réteggel

 Kompakt, karcsú megjelenés – szűk helyen is elfér

 Rozsda-, horpadás- és ujjlenyomatmentes

 Könnyen tisztítható és mosható

 Beépített fogantyú – könnyű szállítani és megemelni

 Beépített szemeteszsák-rögzítő – biztosítja a szemeteszsák megfelelő illeszkedését

 Csúszásmentes gumilábak – megakadályozza használat közben az elcsúszást és védi a padlót

 2 méret – 55 l és 70 l

 3 fedélváltozat – fogantyús, papír vagy palack színkódolással

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

137660 Geo – 55 l-es fémes tároló, fémes/
fekete 29 x 49 x 61 1 4 137728

137661 Geo – 70 l-es fémes tároló, fémes/
fekete 29 x 49 x 73 1 4 137729

137662 Geo fogantyús fedél, fekete/szürke 29 x 49 x 9 1 4 137730

137663 Geo papír fedél, fekete/kék 29 x 49 x 9 1 4 137731

137664 Geo palack fedél, fekete/piros 29 x 49 x 9 1 4 137732

137665 Geo palack fedél, fekete/sárga 29 x 49 x 9 1 4 137733

137666 Geo palack fedél, fekete/zöld 29 x 49 x 9 1 4 137734

GEO fémes megjelenésű hulladékgyűjtő és újrahasznosító rendszer

Az Iris hulladékgyűjtők beltéri használatra lettek tervezve, jelentős forgalmú 
területekre. 

 Tartós műanyag konstrukció külső fémes réteggel

 Rozsda-, horpadás- és ujjlenyomatmentes

 Mosható és könnyen tisztítható

 Beépített fogantyú – könnyű szállítani és megemelni

  Beépített szemeteszsák-rögzítő – biztosítja a szemeteszsák megfelelő illeszke-
dését

  Csúszásmentes gumilábak – megakadályozza használat közben az elcsúszást 
és védi a padlót

  50 literes, kerek fedeles

  Érintésmentes tölcsér (fekete, kék, zöld, sárga és piros)

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

137667 Iris kerek – 50 l-es fémes tároló, 
fémes/fekete 38 x 73 1 4 137735

137668 Iris kerek – tölcséres fedél, fekete 38 x 15 1 4 137736

Iris fémes megjelenésű kerek hulladékgyűjtők – beltéri használatra 



Az innovatív és tartós Geo hulladéktároló-sorozat a hulladékgyűjtő  
és újrahasznosító rendszer középpontjában áll.

 Tartós műanyag konstrukció külső fémes réteggel

 Kompakt, karcsú megjelenés – szűk helyen is elfér

 Rozsda-, horpadás- és ujjlenyomatmentes

 Könnyen tisztítható és mosható

 Beépített fogantyú – könnyű szállítani és megemelni

 Beépített szemeteszsák-rögzítő – biztosítja a szemeteszsák megfelelő illeszkedését

 Csúszásmentes gumilábak – megakadályozza használat közben az elcsúszást és védi a padlót

 2 méret – 55 l és 70 l

 3 fedélváltozat – fogantyús, papír vagy palack színkódolással

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

137660 Geo – 55 l-es fémes tároló, fémes/
fekete 29 x 49 x 61 1 4 137728

137661 Geo – 70 l-es fémes tároló, fémes/
fekete 29 x 49 x 73 1 4 137729

137662 Geo fogantyús fedél, fekete/szürke 29 x 49 x 9 1 4 137730

137663 Geo papír fedél, fekete/kék 29 x 49 x 9 1 4 137731

137664 Geo palack fedél, fekete/piros 29 x 49 x 9 1 4 137732

137665 Geo palack fedél, fekete/sárga 29 x 49 x 9 1 4 137733

137666 Geo palack fedél, fekete/zöld 29 x 49 x 9 1 4 137734

A Hera pedálos hulladékgyűjtők megfelelnek a HACCP ajánlásainak az „érin-
tésmentes” működtetés kapcsán, ami számtalan alkalmazásra teszi őket al-
kalmassá, az egészségügyi kórtermektől az élelmiszer-előkészítési területekig, 
ahol kritikus fontosságú a keresztszennyeződés elkerülése.

 Lassan záródó fedél – ideális csendes környezetekhez

 Érintésmentes működtetés – megfelel a HACCP ajánlásainak

 Nagy méretű pedál – professzionális környezetben, biztonsági lábbeliben is 
ideális a használata

 Átlapolt fedő – bent tartja a kellemetlen szagokat

 Beépített szemeteszsák-rögzítő – biztosítja a szemeteszsák megfelelő il-
leszkedését

 Sima felület – könnyű tisztítani

 Csúszásmentes gumitalpak – megakadályozza használat közben az 
elcsúszást és védi a padlót

 3 méret – 35 l, 60 l és 85 l

 6 szín – piros, kék, sárga, fekete, bézs és fehér

Cikksz. /karton/TSU Megnevezés Méret (cm) Db/csom. Csom./karton Cikksz. /csom./BCU Alkalmazás

137678 Hera – 35 l-es pedálos hulladéktároló, piros 39 x 39 x 44 1 1 137746

137679 Hera – 35 l-es pedálos hulladéktároló, kék 39 x 39 x 44 1 1 137747

137683 Hera – 35 l-es pedálos hulladéktároló, fehér 39 x 39 x 44 1 1 137751

137684  Hera – 60 l-es pedálos hulladéktároló, piros 39 x 39 x 69 1 1 137752

137685  Hera – 60 l-es pedálos hulladéktároló, kék 39 x 39 x 69 1 1 137753

137689 Hera – 60 l-es pedálos hulladéktároló, fehér 39 x 39 x 69 1 1 137757

137690 Hera – 85 l-es pedálos hulladéktároló, piros  39 x 39 x 79 1 1 137758

137691 Hera – 85 l-es pedálos hulladéktároló, kék 39 x 39 x 79 1 1 137759

137695 Hera – 85 l-es pedálos hulladéktároló, fehér 39 x 39 x 79 1 1 137763

Hera – A HACCP követelményeinek megfelelő pedálos hulladékgyűjtők
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