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Se videoen!

Vileda sætter ny standard 
• Bedre økonomi
• Mindre håndtering
• Klar til brug

NYHED!



Ny standard – minimerer omkostninger
og letter håndtering!

(Hvis vaskemaskinen ikke tillader automatisk sæbetilførsel, kan sæbe manuelt tilføres inden brug!) 

Et af de store problemer kan nu løses….

 Nu er det slut med konstant at skulle flytte mopper og klude fra vaskemaskinen og 
over i tørretumbleren! Nu kan de vaskede mopper og klude lægges direkte i lufttætte 
plastposer eller beholdere og opbevares til de skal bruges.

Inventarklude
Kludene vaskes og centrifugeres – herefter lægges de i pose eller beholder med tætsluttende låg.
 Nu kan kludene afhentes af brugeren dagen efter!

Klar til brug….

Gulv/vægmopper
Mopperne vaskes og centrifugeres – evt. kan der i det sidste hold skyllevand tilføres sæbe. Herefter 
lægges de i pose eller beholder med tætsluttende låg. 
 Nu kan mopperne afhentes af brugeren dagen efter!

Klar til brug…. 



Farvekodning
Vælg blå, rød, grøn eller gul klud i henhold til opgave.
 HygienePlus moppen kan farvekodes via påsyede farvelabels. Klip de 3 farver af som ikke ønskes anvendt.
 For det optimale farvekodesystem vælges beholder i samme farve.

Dokumentation
De antibakterielle egenskaber i de nye mopper og klude, sikrer hygiejniske rengøringsprodukter, uden 
brug af kemi. Dette medvirker til at det er muligt at undgå de store belastninger som vask af beskidte 
rengøringsprodukter. 

Derfor kan følgende undgås :

Tørretumbling
	 •	Dårlig	luft*
	 •	Bakterievækst	efter	vask*
	 •	Klar	til	brug	–	direkte	fra	vaskemaskine

	 	 			*dokumenteret	af	Hohenstein	Laboratories	GmBH

Det er indlysende, at her kan der spares penge…mange penge. 
  Ingen behov for tørretumbler, ingen driftsudgifter heraf. Mindre håndtering af mopper og klude fra 
vaskemaskine til tørretumbler.
	 Bedre	rengøringsresultat,	mindre	forbrug	af	sæbe,	ingen	eftertørring….

Alt i alt – en rigtig god løsning – prøv det!

Løsningsforslag til opbevaring af større mængder vaskede mopper/klude 
inden brug 
Fyld de vaskede mopper eller klude i en tæt beholder til de skal bruges næste dag.

ATLAS
100	L	beholder	på	hjul.
Kan farvekodes via valg af låg.
Sort, grøn, rød, blå og grå.

TITAN
Beholder	med	låg	fås	i	85	og	120	L.
Kan	farvekodes.	Beholder	og	låg	kan	valgfrit	
kombineres. Rød, grøn, sort, grå og hvid.

Swep	Duo	Hygiene	Plus	35	cm,	140696
Swep	Duo	Hygiene	Plus	50	cm,	140697

NanoTech	micro	blå,	 128601	
NanoTech	micro	rød,	 128603
NanoTech	micro	grøn,	 128602
NanoTech	micro	gul,	 128601

WiPro	blå,	 137001	
WiPro	rød,	 137003
WiPro	grøn,	 137002
WiPro	gul,	 137000

Her er løsningen, nye innovative rengøringsprodukter 

Box	15	L	med	låg
Viledas	box	med	låg	er	ideel	til	opbevaring	
af mopper og klude, som kan anvendes 
direkte på pladsen. Kan farvekodes.



Helping you make a difference.

Vileda Professional arbejder konstant på at flytte standarden for 
professionel rengøring.
 Vi har fokus på at minimere belastningen for såvel medarbejde-
ren som vores miljø.

 Nye tekstiler udvikles sammen med nye metoder hvorpå den 
daglige rengøring bliver lettere og forbrug af ressourcer reduceres.

 Vi håber at de nye produkter vil være med til at gøre hverdagen 
lettere, og at der bliver brugt mindre elektricitet, vand og sæbe. 
For Vileda arbejder for miljøet:  
 ”Sammen har vi et fælles mål - at arbejde for en renere verden”.

Til gavn for alle !

               

Vileda Professional 
Transportbuen 9 • 4700 Næstved 
Tel. 7021 0052 • Fax 7021 3370
www.vileda-professional.dk • viledadk@fhp-ww.com

Interessant?

Kontakt din Vileda Profes-
sional forhandler eller Vileda 
Professional.


