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Origo 2

Opdag alle detaljer! 
Scan kode og se video

Vores mest innovative rengøringsvogn nogensinde, 
designet til at møde fremtidens udfordringer
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OriGO CLEANER

OriGO FASTER

OriGO SAFER
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Origo 2
I dag forventes en rengøringsvogn at kunne klare meget 
mere end bare transport af rengøringsmaterialer.  
Origo 2 er designet til at møde fremtiden – med nye,  
innovative funktioner og digital integration.

Origo 2 har alt det du har savnet i en rengøringsvogn og 
lidt til.

Mød den nye Origo 2.

OriGO GREENER

OriGO FLEXIBLE

OriGO SMARTER



OriGO  
FURTHER

Faster

 

  

  

Cleaner 

 

   

   

   

 

Safer

  

   

   

   

  

  

Mere rent – lever op til nutidens høje krav til hy-
giejniske processer

Tryk med albuen og åbn låget på vognen helt uden at 
bruge hånden

Tydelige sektioner – processen går fra rent til  
snavset

Hold de rene materialer rene, opbevar dem i bakke, 
spande og bokse med låg eller bag låste døre

Alt tilbehør kan farvekodes – det minimerer risikoen 
for krydskontaminering

Mere sikkert – innovativt design øger sikkerheden 
både for mennesker og materialer

Vognen kan aflåses, det holder uvedkommende væk 
fra din, virksomhedens eller din kundes ejendom

Låsen beskytter mod, at fx kemiske stoffer havner i 
de forkerte hænder

Låsbare døre forhindrer, at mopper, klude og 
engangsmaterialer forsvinder

De låsbare låg indeholder et skjult sikkerhedsrum til 
opbevaring af personlige ejendele

Låsen og det tonede glas betyder, at tabletten ligger 
sikkert og let skjult i låget

 

Mere effektiv – klar til fremtidens professionelle 
rengøringsopgaver

Satellitvogn – hurtig og let transport af redskaber og 
affald imellem arbejdsstedet og rengøringscenteret

Lodret opbevaring af redskaber – optimal opbevaring 
af moppestativ, uanset bredde, fra 35 til 75 cm



Smarter

 

   

   

   

   

Greener

   

   

Flexible

  

  
 

   

  
 

 

 

 

Black is the new green – vi tager ansvar for miljøet

Bakker, spande, og bokse er fremstillet af 50% 
genanvendt plast

Alle dele af vognen er egnet til at blive genanvendt 
efter brug

 

Tilpasningsdygtig – fordi alle arbejdssteder, ud-
fordringer og medarbejdere er unikke

Smarte, integrerede fæster (syv skinner) – optimerer 
opbevaringen i vognen

Bakker, spande og bokse passer perfekt til skinnerne 
og kan placeres hvor som helst

Vognen er faktisk én model, der kan bygge om til fire 
forskellige modeller

Selvfølgelig kan du designe din egen vogn ved at 
tilføje det udstyr, arbejdsstedet kræver

 

Digital – smarte løsninger til en opkoblet  
virksomhed

Verdens første vogn med indbygget plads til en 
tablet

Se og besvar meddelelsen straks uden at åbne eller 
løfte låget

Tabletten opbevares sikkert og aflåst for at forhindre 
tyveri

Understøtter markedets mest anvendte tablets 
(10,1“), elektroniske enheder, RFID-sporing etc



Origo 2 C
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Origo 2 CX
  

  

  
   

Origo 2 C-A 
  

   

   

Origo 2 C-C 
 

   

   

   

 
Kompakt og smidig vogn med plads til opbevaring af alle daglige rengøring

To sektioner til opbevaring af mopper, klude, materialer og affaldssortering
I første sektion opbevares de rene materialer, og i anden sektion lægges affald og 
brugte mopper og klude
Den anden sektion kan også deles op med en lodret holder til affaldssække ved 
behov for opbevaring af flere materialer
Designet til daglige rengøring af små og mellemstore arbejdssteder

 
Alsidig og rummelig vogn der kombinerer stort opbevaringsrum med ekstern 
foldbar affaldsholder

CX har alle C-vognens fordele plus større opbevaringsplads – takket være den 
udvendige holder til affaldssække (foldbar)
Opdel vognen i tre forskellige sektioner – arbejd fra rent til snavset
Designet til alle typer af forud klargjorte systemer på mellemstore og store 
arbejdssteder

  
To funktioner i en! Rengøringsvogn C med rigelig opbevaringsplads og Satellit A 
til transport af materialer og affald, både under og efter rengøringen

En fodpedal kobler nemt enhederne fra hinanden – lad rengøringsvognen (C) stå 
på afdelingen, og tag kun satellitten (A) med til vaske- eller affaldscentralen
Designet til alle forud klargjorte systemer på mellemstore og store arbejdssteder, 
der kræver transport af materialer/affald

 
Vores største vogn – med to funktioner i én: rengøring og transport

C-C vognen har alle C-A vognens fordele, og takket være størrelsen kan den bære 
endnu mere materiale og affald til og fra rengøringscentralen
Både C-C og C-A kan bære op til 10 skafter og stativer i de lodrette moppe- 
holdere – de klarer alle moppebredder fra 35 til 75 cm
Designet til alle forud klargjorte systemer på de største arbejdssteder, der har 
behov for nem transport af store mængder materialer/affald
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OriGO 2
FLEXIBLE

  
myorigo2.vileda-professional.com/

 
  
 

   
 
 

 
  
   

   

Vi tager ansvar for både miljø og arbejdsmiljø!
Vores nye spande, bokse og bakker er ikke kun pæne at se på, de er også 
miljørigtige. Vi har valgt at bruge 50 % genanvendt plast i spande, bokse og 
bakker – det minimerer vores miljømæssige fodaftryk.
Det smarte hyldesystem er godt for arbejdsmiljøet – det er nemt at flytte bokse 
og bakker derhen, hvor du har brug for dem. Desuden er de perfekt tilpasset til 
skinnerne – bakken 1 niveau, moppeboksen 2 niveauer og opbevaringsboksen 3 
niveauer.

Hvem er du? Hvilke opgaver har du? Har du brug for en 
rengøringsvogn der passer perfekt til dine opgaver? Så har du 
fundet det rigtige.
   Origo 2 er ikke som de andre rengøringsvogne. Uanset hvilke 
opgaver du har, så tilfører du blot de rekvisitter du har brug for, 
der hvor du har brug for dem.

Vælg de rigtige rekvisitter til opgaven: 
 

Det er smart at arbejde sikkert!
Det låsbare låg findes i to modeller, med eller uden holder til en tablet.
De låsbare døre bestilles som sæt og findes i to modeller – C med fire døre og A 
med to døre. Vil du kun låse én sektion i en C-vogn, passer A-sættet.
Både låg og døre er nemme at montere – det gøres på et par minutter og stort set 
uden værktøj
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Vileda Professional - Danmark 
FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige  
Telefon: 7021 0052
viledadk@fhp-ww.com • www.vileda-professional.dk

 
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- & hospitalsvæsenet samt HoReCa (Hotel, Restaurant,  
Catering). 
   Vileda Professional tilhører Freudenberg Gruppen, et familiejet 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.


