
Hospitaler og klinikker
 
Kom lettere rundt om de mange små  
rengøringsopgaver med tidsbesparende og  
hygiejnesikre løsninger 
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Kvalitetssikring og NIR standard
Vores produktserier understøtter også jeres arbejdsopgaver når 
I skal leve op til NIR standarden. Vi rådgiver jer gerne om valg og 
brugen af vores produkter, så I overholder lovgivningen og får den 
bedste kvalitetssikring og hygiejne. 

God hygiejne med langt mindre kemi

Med de rette rengøringsprodukter kan I nemt bruge mindre kemi i 
hverdagen og opnå de samme gode resultater - helt uden at gå på 
kompromis med tidsforbruget.   

Vores microfiberprodukter er fx testet til at fjerne helt op til 
99,98% af alle bakterierne på overflader og er derfor egnet til 
hverdagens små rengøringsopgaver mellem patienter eller når 
uheldet sker. 

Frigiv tid til varme hænder og patientomsorg
Multiresistente bakterier og pandemier er en realitet, og derfor 
er det stadig vigtigere at sætte fuld fokus på maksimal hygiejne. 
Samtidig arbejder vi også i en verden hvor tiden til at nå de daglige 
vigtige opgaver, som varme hænder og ordentlig rengøring, kræver 
effektivitet.

Hos Vileda Professional vil vi gerne gøre vores for, at I som fagfolk, 
får de bedste muligheder for kvalitetsrengøring, så I kan passe godt 
på jeres patienter, jer selv og miljøet.

Vi passer på miljøet gennem svanemærkning og  
lang holdbarhed
Hensyn til miljøet og ressourceforbruget er altid til stede som 
en grøn tråd gennem hele udviklingsprocessen, fra udvælgelse 
af råmaterialer til fremstilling og i sidste ende, hvordan vores 
produkter bruges og genbruges.  Netop derfor arbejder vi også for, 
at flere og flere af vores produkter bliver Svanemærket. 

Flere af vores produkter holder samtidig op til 1000 vaske, hvilket 
er op til 10 gange længere end de billige alternativer. Den lange 
levetid giver en langt billigere slutpris, som ikke kun kommer vores 
kunder til gode, men også miljøet.  

Vi passer godt på jer, jeres  
patienter og miljøet

Fremtidens professionelle rengøring har fokus på kvalitet, tidsforbrug og miljøet. Derfor 
arbejder vi kontinuerligt på, at giver jer som fagpersonale, de bedst mulige betingelser for, at 
kunne udføre jeres opgaver både i tidsforbrug, ergonomi og slutresultat. 

”Med vores microfiberklude kan I fjerne 99,98% af bakterierne 
på overfladerne og samtidig bruge langt mindre kemi. Det giver 
sterile og sunde miljøer for såvel patienter som ansatte.”



Vores kunders favoritter
til mellemrengøring og når uheldet sker

Inox spray skaft

Foretag en lynhurtig rengøring af gulvet 
når det behøves. Påfyld sæbevand i røret 
og spray efter behov.  Inox Spray kan både 
bruges med vaskbare og engangsmopper.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

151514 Inox Spray skaft - -

Moppe?????

Teleskopskaft Vario
Det lette teleskopskaft i aluminium kan 
blive op til 180 cm langt, og tilpasses din 
højde for den bedst mulige ergonomi. 

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

119966 Teleskopskaft 100-180 cm 10

MicronSolo engangsklud og dispencer

Fjern 99,98 % af bakterierne med 
MicronSolo kluden, til aftørring af flader, 
afspritning og lettere rengøring. Dispencer 
i kraftig plastik til væg eller vogn.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

160084 MicronSolo på rulle

129459 MicronSolo dispencer

Bestilling
Alle Vileda Professionals produkter kan bestilles gennem en 
lang række danske distributører af rengørings-, emballage- eller 
kontorartikler.  Har du derfor en indkøbsaftale eller en fast 
leverandør, bestiller du blot Vileda Professional produkter som du 
plejer gennem dem.  
Vileda Professionals salgsafdeling henviser gerne til jeres nærmeste 
distributør. Kontakt os på tlf. 7021 0052.

NYHED

Click Speed fremfører og engangsmoppe

Sæt en engangsmoppe fast på Clickspeed 
fremføreren med et enkelt klik med foden, 
også du er klar til at tørre gulvet over. Kan 
kombineres med Inox Spray stangen.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

138653 Engangmoppe

138621 ClickSpeed fremfører

Pur Active High svamp

Effektiv og ridsefri skuresvamp til 
daglig rengøring af hårde overflader 
på fx badeværelser, fællesarealer og 
kundetoiletter. Fås i 2 farver.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

123111 Pur Active High svamp 7x15 cm 10

MicroRoll™ CE
Disposable 1 step cleaning.  

100% endless microfiber, that removes  

99,93 % of bacteria. 200 sheets per rool. 

Cleanroom packed ready for use.

Art. nbr Description Size Case

149146 MicroRoll™ CE 35 x 25 cm 4 rolls 7

Art. nbr Description Size Case

152105 MicronQuick, Blue 38 x 40 cm 20

152106 MicronQuick, Red 38 x 40 cm 20

152107 MicronQuick, Yellow 38 x 40 cm 20

152108 MicronQuick, Green 38 x 40 cm 20

5MicronQuick

Rengør fx glas, spejle og blanke 
flader med blot en enkelt aftørring 
og opnå et stribefrit resultat med 
minimal kemi. Fås i 4 farver.
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SpillEx absorberer spildte væsker på gulvet

SpillEx måtten klarer optørringen på et 
minut, når udheldet sker. Har gelékerne, 
plastoverflade og er drypfri. Fold måtten 
og kassér den, når væsken er opsuget.

Art. nbr Description Size Case

150738 SpillEx 51 x 38 cm 10 x10 7
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FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Vileda Professional, Korskildelund 6, 2670 Greve 
Tlf. 7021 0052 • vileda-professional.dk • viledadk@fhp-ww.com

Vileda Professional - a brand of Freudenberg

Vileda Professional står for nytænkning inden for rengøringsløsninger og -systemer til 
professionelle brugere inden for forskellige områder, såsom kontorer, skoler og industrier, 
sundheds- og hospitalsvæsenet samt HoReCa (hotel, restaurant og catering).
Vileda Professional tilhører Freudenberg Gruppen, et familieejet globalt foretagende med 
hovedkontor i Tyskland. Produkter, træning og instruktion er tilgængeligt via udvalgte 
udbydere af sæbe, kemi og rekvisitter i Danmark. Se hvor og hvem på vores hjemmeside.


