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Swep r-MicroTech
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Som världsledande inom rengöringslösningar vill vi
leverera mer än bara produkter som håller ytor och
miljöer hygieniskt rena. De ska också bidra till en
sund värld. Därför har vi skapat en helt ny serie
produkter som alla är tillverkade av återvunnet
matieral och märkt med ett

Vi fokuserar på effektiv, hygienisk och
högpresterande rengöring där vi uppnår samma
utmärkta resultat med hållbara mikrofibrer men nu
kombinerat med återvunnet matieral. Den dagliga
rengöringen blir smartare och grönare samtidigt som
dina kunder får högsta värde.

r

Swep
r -MicroTech

Mop
Clean meets green.
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r for responsibility

r for resources

r for recycled

Swep r -MicroTech Mopp
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Tillverkad av

polyester
30% återvunnen
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Återvunna PET-flaskor Blir till granulat Granulat blir till fibrer Swep r-MicroTech moppFibrerna spinns 
samman

Så här

Vileda Professionals r-process:

gjorde vi
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används för att tillverka

3.5 
PET-flaskor

Swep r -MicroTech

1 
Mopp

0.5 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l
50 cm
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Swep r -MicroTech Mop

LEADER
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of Single and Duo mops

100% 
Swep

Tar rengöring 
till nästa nivå

Effektiv mikrofiberrengöring

Dokumenterad ergonomi

Duo ger dubbelt upp i rengöring, 
Single används till specifika områden

Minskad kemikalie- och vattenförbrukning
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PERFORMANCE
Swep r -MicroTech Mopp
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Viledas
Mikrofiber

ger resultat!

Starkare
än
corona.

Oöverträffad hygienisk effekt
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ERGONOMISK
Swep r -MicroTech Mop
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100%
Ergonomi

Swep r-MicroTech-mopparna har certifierats för 
sina ergonomiska egenskaper vid golvrengöring  
med förpreparerade moppar.

Helsingfors/Finland, november 2020

Ledande ergonomi gör
golvrengöringen enkel

och effektiv

100%
testat



13

RECOGNITION
Swep r -MicroTech Mop
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100%
Svanenmärkt

100%
Miljövänlig

Säker för både användaren och miljön

Rengör även utan rengöringsmedel

Överlägsen rengöring med mikrofibrer
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Since we 
love it clean,
everywhere

Vi använder därför "Love It Clean"-märkningenför att 
lyfta fram våra mest hållbara produkter

– t.ex. Swep r -MicroTech Mop
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100%
Swep

Duo ger dubbelt upp i rengöring, 
Single används i specifika miljöer

100% 
Hållbar

Swep r -MicroTech Mop

* Testat på Bovine coronavirus på ytor av vinyl av tredjepartslaboratorium

Tillverkat av 30%** återvunnen polyester

** Innehållet av återvunnen polyester varierar i r-MicroTechmopparna Swep Duo och Single 
Det kan vara lite under eller över 30% beroende på storlek och form 

Hög rengöringsförmåga med mikrofibrer

Upp till 99,99 % virusreduktion* 

Minskad kemikalie- och vattenförbrukning

Dokumenterat god ergonomi

Överlägsen hållbarhet – kan tvättas upp till 
900 gånger

Svanenmärkt

3.5 PET-flaskor blir till 1 mopp
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Vileda Professional –
Din expert för en ren och säker arbetsmiljö

• Vår produktutveckling baseras på en löpande dialog med våra kunder. Med mer än 70 
års branscherfarenhet gör det oss till experter i professionell rengöring. Vi ser våra 
kunders behov och utmaningar, och det är därför vi utvecklar produkter och erbjuder 
rengöringslösningar som överträffar våra kunders förväntningar.

• Våra innovativa system och lösningar förenklar våra kunders dagliga arbete och gör det 
mer effektivt. 

• Vi håller en hög standard – varje produkt från Vileda Professional motsvarar högsta 
kvalitetsstandard och minimerar risker i ditt dagliga arbete. 

• Vi får människor att arbeta smartare, inte hårdare: vi fokuserar på ergonomi, prestanda 
och design i varje steg av produktutvecklingen vilket ofta tillför en ny patenterad teknik.

• Vi arbetar konstant på att utveckla överlägsna system och lösningar som möter de 
globala miljömålen.

• Varumärket Vileda Professional är en del av Freudenberg Group – en global teknisk 
koncern som tar långsiktigt, socialt ansvar för sina kunder, medarbetare och samhälle 
genom att lansera framtidsorienterade innovationer.
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Besök vår hemsida för mer information
www.vileda-professional.se

https://www.vileda-professional.se/
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