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Din expert på städlösningar



Hygieniskt rent
Marknadens minsta mikrofibrer gör rent på  
djupet och tar upp bakterier med bara vatten.

Din partner inom  
professionell rengöring!
Efter mer än 70 år i branschen känner vi väl till dina behov som professionell användare.  
Våra lösningar erbjuder en snabbare och mer effektiv städning till en lägre totalkostnad.  
Vi erbjuder innovationer baserat på hållbarhet, det är bra både för ekonomin och miljön.

Ett partnerskap som lönar sig
Vileda Professional ger en helhetslösning från golv till tak,
utifrån och in. Du har mycket att tjäna på ett långsiktigt  
partnerskap med oss. 

Självklart är du expert på städning, men om du vill få 
maximal utdelning av din investering i städutrustning,  
så delar vi mer än gärna med oss av våra erfarenheter.  
Vi ger dig kontinuerlig support, träning och utbildning som 
bidrar till bättre resultat och städekonomi. Allt detta ingår i 
vårt erbjudande. 

Vill du veta vilka produkter/system som klarar just dina 
utmaningar bäst? Kontakta oss, så lovar vi att hjälpa dig.

Produkter för professionell rengöring 
Tanken med denna folder är att ge dig en överblick över 
hela vårt sortiment. Vill du göra den till din egen? Det är 
enkelt. Kryssa i den lilla rutan framför de produkter du valt.

Vill du veta mer om varje enskild produkt eller vill du 
ladda ner produktblad och certifikat - gå till vår hemsida.

Om du har en smarttelefon eller surfplatta,  
scanna QR-koden på respektive produktgrupp  
så hittar du enkelt rätt. 

På vår webbsida hittar du även guider, tips och video-fil-
mer som visar hur produkterna används på bästa sätt.

Effektiva produkter
Högst kvalitet på både fibrer och hela produkten 
ger ett snabbt och effektivt resultat.  

Vi äger hela produktionskedjan
Vi har full kontroll från fiber till färdig produkt. 
Hållbarhet är en grön tråd genom hela vår process.

Lång livslängd
Vi satsar hållbart. Hög kvalitet ger lång livslängd. 
Vi minimerar både vårt eget och ditt fotavtryck.

Närproducerat
Med egna fabriker i Norden och Europa, kortar vi 
transporterna och minimerar CO2 utsläppen.

Oberoende tester
Vi tar vårt ansvar. Vi lovar inte mer än vi kan hålla. 
Oberoende tester och certifikat är din garanti.

Stolt producent
Vi producerar det mesta i våra egna fabriker.
EU-lagar är tuffa men tuffast är våra interna regler.

Vi satsar grönt
39 svanenmärkta produkter. Vi återvinner dagligen
7 miljoner PET-flaskor som blir till nya hinkar.

Tillsammans med Freudenberg
Som familjeägt företag tar vi ansvar för sociala 
och ekonomiska värden. Det ger en bra framtid.

Låg totalkostnad
Snabba, slitstarka produkter med större kapacitet 
ger färre byten, det är bra för ekonimin.

Vileda Professional - kort och gott!
För oss på Vileda Professional och Freudenberg är det viktigt att arbeta med miljön, sociala och ekonomiska värden.  
Det handlar om framtiden. Här kommer några korta punkter om vad vi står för.



 Återvinnare är vinnare! Sopsortering - med fokus på design och funktion.

V-Mat - stabil och effektiv skrapmatta

 Entrélösningar som stoppar smuts och drar ner på kostnaderna!

Atlas
Mobil avfallscontainer med smarta lösningar.  
Atlas mobila avfallscontainer på 100L an-
vänds både inom- och utomhus, framförallt 
inom  
exempelvis industriella miljöer.
137696  Svart, 100L, 59x44x90 
137697 Lock Svart / 137701 Lock Röd
145328 Lock med hål för burkar/flaskor Blå

4 st/kartong 4 st/kartong

Geo
Toppklass i design, kvalitet och funktion!  
Plastens motståndskraft och snygg me-
tall-finish. Lätt att hålla rena och står emot 
fingeravtryck, rost och småskador.
137660 Medium 55L 29x49x61 / 137661 Large 70L 29x49x73 
137662 Lock Grå, stängt / 138490 Öppet, vägg
137663 Lock Blå / 137664  Röd / 137665 Gul / 137666 Grön 
142391 Geo vagn

Iris
Modern design för alla miljöer. Tuff och slit-
stark plast med metallfinish. Minimerar rost, 
fingeravtryck och småskador. Finns i två olika 
utförande, rund (50L) eller fyrkantig (60L).
137667 Rund 50L 38x73 / 138491 Svart, stängt glidlock 
137668 Svart / 137669 Blå / 137670 Röd / 137671 Grön
137673 Fyrkant 60L 39x39x73 / 138492 Svart, vipplock 
137676 Svart, tipplock / 137674 Svart, öppet lock 

Titan
Tunna för inne- och utebruk. Brett använd-
ningsområde, utvecklad för tuffa krav och  
miljöer. Både soptunnan och locken är 
lätta att rengöra och har en rad innovativa 
lösningar - mjukgrepp för smärtfri, smidig och 
ergonomisk hantering av tungt lastade kärl.

Hera
Pedalkärl som uppfyller HACCP-krav. Hera 
manövreras utan att använda händerna och 
passar för en rad användningsområden – från 
patientrum i sjukvården till matberedning där 
korskontamination kan vara förödande. Den 
mjuka stängningen av locket är perfekt i tysta 
och lugna omgivningar.

Leto
Papperskorg med fokus på design och kvali-
tet. Leto papperskorg har utvecklats för att 
sticka ut eller smälta in i miljön. Leto rymmer 
17L och är perfekt för daglig avfallshantering 
inom alla kontors-, hotell- och butiksmiljöer.
138494  17L med ring / 138493 17L utan ring - 39x39x44 
cm
145371  Grön / 145351 Röd - sorteringsfack

3 st/kartong

1 st/kartong

4 st/kartong

85L kärl 5 st/kartong, lock 4 st/kartong • 120L kärl 4 st/kartong, lock 3 st/kartong

Titan Svart Grå Mörkgrå 
Öppet Vagn

Kärl 85L 137703 137705 - 141947
Lock 85L 137709 137711 - -
Kärl 120L 137715 137717 - 141947
Lock 120L 137721 137723 137727 -

Hera Svart Vit Beige

35L - 39x 39x44 cm 137681 137683 137682
60L - 39x39x69 cm 137687 137689 -
85L - 39x39x79 cm 137693 137695 -

V-Mat, Eco & Duo Grafit  
14 mm

Grafit  
20 mm

V-Mat 110457 110458
V-Mat Duo 121070 121071
V-Mat Eco 160375 155767
Ramplist 517325 517324
Delningslist 517229 516092
Ingjutningslist - 517291

T-Mat Smart
Tar effektivt hand om smutsen samtidigt som 
den döljer den. T-Mat Smart är en effektiv 
torkmatta som håller sig fräsch länge, med 
bibehållen funktion. För bästa effekt placeras 
T-Mat Smart tillsammans med en skrapmat-
ta, men den klarar sig även bra själv.

T-Mat - tar upp den sista smutsen och torkar torrt

T-Mat Flex & T-Mat Logo
Tvättbara textilmattor med bra absorption. 
T-Mat Flex passar utmärkt till objekt där man 
själv  kan och vill tvätta sina entrémattor.
T-Mat Logo: Profilera ditt företag genom att 
lägga in en logo i mattan. Ett ovanligt sätt 
att synas!

V-Mat och V-Mat Eco
V-mönstret rengör i alla riktningar. Den är 
lätt att rulla ihop, vilket underlättar rengö-
ringen under mattan. Modulerna går lätt att 
byta ut och flytta om - jämnare slitage och 
lång livslängd.
V-Mat Eco: Det hållbara alternativet - fri från 
PVC, ftalater och andra skadliga ämnen.

V-Mat Duo
V-Mat Duo ger dig effekten av två mattor 
på ytan av en - den har både skrap- och 
tork-effekt.
V-Mat Duo kan läggas själv eller tillsammans 
i mönster med V-Mat.
Till V-Mat och V-Mat Duo finns det olika lister 
som håller skrapmattan på plats.

25 x 25 cm / 32 moduler/kartong / ca 2 m2/kartong T-Mat Smart 60x90 cm 
5 stk/kartong

90x150 cm 
1 stk/kartong

130x200 cm
1 stk/kartong

Antracit 140495 137234 137235
Grå (spräcklig) - 137237 137232

T-Mat Smart löpm 90 cm löpm 135 cm löpm 200 cm Gummilist
Antracit 521282 521271 521272 513821
Grå (spräcklig) 521275 521276 521277 513821

60x85 cm 
2 st/kart.

85x150 cm 
1 st/kart.

Bredd 85/115 cm x valfri längd 
1 st/kart.

T-Mat Flex Mörkgrå 141232 141233 524162
T-Mat Logo Kontakta oss så hjälper vi till med design och storlekar

25 x 25 cm / 32 moduler/kartong / ca 2 m2/kartong



Träningsduk / MicronQuick
Utbildningsduk med tryckt 
instruktion. Blå: allmän 
rengöring och röd: toalett.

158263 Blå
158262 Röd

38 x 40 cm •  20 x 5-p/kartong

51 x 37 cm •  10 x 20-p/kartong

38 x 35 cm • 20 x 5-p/kartong

25 x 35 cm •  200 st/rulle • 4 rullar/kartong

38 x 40 cm • 100 st/kartong

38 x 35 cm •  20 x 5-p/kartong

40 x 30 cm • 5 x 100-p / 32 x 25 cm • 4 x 180-p 

 Städdukar för alla utmaningar!

Mikrofiberdukar - för ett riktigt rent resultat - tar upp bakterier, smuts och fett

36 x 42 cm •  10 x 20-p/kartong

Traditionella dukar
WiPro
Allroundduk - med 
bra absorbtion. Bra på 
objekt utan tvätt då den 
torkar snabbt.

137001 Blå / 137003 Röd

PVAmicro
Nya generationens mik-
rofiberduk - torkar både 
rent och torrt. Uppsug-
nings-förmåga som en 

143585 Blå / 143586 Röd
143588 Grön / 143587 Gul

MicronQuick
100% mikrofiberrengö-
ring. Marknadens tunnaste 
mikrofiber. Bevisad virus- 
och bakteriereduktion.

152105 Blå / 152106 Röd 
152108 Grön / 152107 Gul

MicroTuff base
Stickad mikrofiberduk av 
högsta kvalitet.

145841 Blå / 145842 Röd
145844 Grön / 145843 Gul

MicronSolo - engångsduk
Engångsmikrofiberduk 
med överlägsen ren-
göringsförmåga. Hög 
absorption. Bevisad viru-
supptagning 99,51%.
160069 Blå / 160080 Röd
160084 Rulle / 129459 Dispenser

Wettex Originalet - suger upp till 15 ggr sin egen vikt
Wettex Classic/Medium/Maxi
Wettex - det svenska originalet! Ren naturprodukt. 
100 % biologisk nedbrytbar (1/3 bomull och 2/3  
cellulosa). Närproducerad i Norrköping. 
Lätt att skölja ur. Överlägsen uppsugningsförmåga. 
Classic och Maxi är i grunden samma duk men i olika 
storlekar.

Soft & Fresh och Quick’n Dry
Tunn och smidig. Absorberar upp till 15 ggr sin egen 
vikt. Verkar som en svamp men känns som en duk.  

Soft & Fresh: En klippt duk.
Quick’n Dry: Intelligens på en rulle - skär till eller riv 
av din egen storlek! 

Storlek Antal/kart Gul Blå
Soft & Fresh 250x360 16x10-p - 127949
Quick ’n Dry 250x10mtr 4x1-p 145631 100145
Dispenser t. Quick n’ Dry 4x1 129459

Superabsorberande engångsduk
SpillEx
Superabsorberande.  
Supersäker! Engångsduk 
som tar upp spill.

146760 SpillEx

MicroRoll - engångduk
100% mikrofibrer. Kostar 
som ett papper. Reduce-
rar bakterier med 99,9%.  
Dispenser - alltid till 
hands! 
149041 Vit MicroRoll 
129459 Dispenser

 Sortiment finns på www.vileda-professional.se

EvoControl
Mikrofiberdukar som klarar 
de tuffaste kraven inom 
kontrollerad miljö. Även 
moppar finns i systemet.

Kontrollerade miljöer

Mikrofiberduk med extra absorbtion Korttids- / engångsmikrofiberdukar

Wettex Originalet - suger upp till 15 ggr sin egen vikt

Hygienisk mikrofiberduk & dispenser

 Mini 27x12x11 cm / Maxi 25x18x22 cm • 4 st/kart

SafePlus Dispenser
Självstängande lock med 
antibakteriell egenskap. 
Mataren håller duken 
kvar utan att den torkar 
eller faller tillbaka.

28x30 cm • Mini 10 fp/kart / Maxi 6 fp/kart

SafePlus MicronRoll
Förseglad engångsmik-
ro-fiberduk för hygienisk 
och säker användning /
förvaring / preparering.

166865 Mini 30 dukar/rulle
166910 Maxi 120 dukar/rulle

161610 Blå / 161611 Röd

162710 Blå / 162712 Röd

166875 Mini / 166919 Maxi

Storlek Antal/kart. Gul Blå Röd Vit
Wettex Classic 176x203 14x10-p 111663 111664 111665 -
Classic Otryckt duk 176x203 1200 139933 139950 139951 125536
Wettex Maxi 265x315 12x10-p 111671 111672 111673 -
Wettex Maxi 265x315 450 127436 127437 127438 -

Breazy
Breazy är en effektiv 
allduk med mikrofibrer.
Det unika vågmönstret 
är en 3D-prägling som 
lyfter upp smutsen.

MicroTuff Easy
Stickad korttidsduk.  
Effektiv och alltid till 
hands. Praktisk box för 
enkel hantering och 
förvaring.

 35 x 35 cm • 12 x 25-p

 30 x 30 cm • 4 x 50-p 

JUST  WATER

99,86%

JUST  WATER

99,86%

JUST  WATER

99,51%

JUST  WATER

99,51%



 Problemlösare för den tuffa smutsen!

 Var rädd om dig själv! Använd skyddshandskar.

 Tänk ergonomi! Pruta inte på resultatet! Tidsbesparingen får du med på köpet.

35 cm •  10 st/kartong

12x26 cm • 5x5-p/kartong

26,4x15,5 cm • 10 st/kartong

Skaft 50-90 cm / Stativ 35 cm • 10 x 1-p/kartong

35 cm • 10 st/kartong

    High 6,3x14 cm • Viskos 8,5x13,5 • 100x1-p/kartong   Medium 12x12-p/kartong • Big 8x12-p/kartong

 10x100 st/kartong

Mopp 46,5 cm • 20 st/kart • Stativ 66 cm • 10 st/kart

50x1 par/kartong

Interiör Handmopp, Blå 
SafetyPlus
2-i-1 funktion. Skrubba 
och torka. Expert på 
element, ledstänger, lister 
och andra svåråtkomliga 
ställen!
162258 Interiör Handmopp

Skaft och stativ
Ställbart handtag och 
lättviktsram för enkel 
rengöring av interiörer.

111384 Skaft
143062 Swep Duo Plus moppstativ

Swep Duo  
Vägg- & Interiörmopp
Arbeta ergonomiskt - 
moppen rengör en stor yta 
på en och samma gång!
162256 Duo Vägg- & Interiör 
162257 Single Vägg- & Interiör

PurActive High
Tuff mot smuts, snäll mot 
ytan!

123111 Grön / 123112 Röd
123113 Gul / 123114 Blå
106447 Viskos

MiraClean
Den idealiska problem-lö-
saren för svåra fläckar!

102750 Medium 10x6x2,8 cm 
113034 Big 12x7,5x2,8 cm

Skurnylon
Skurnylon med hög ren- 
göringsförmåga. Smidigt, 
kommer åt i hörn och runt 
kranar.
106049 Vit
106048 Grön
101894 Svart

Skurblock
Skurblock - kommer åt 
överallt!

114900 Vit / 114896 Blå
114897 Grön / 114898 Svart
120544  Pad Master Golv

7x15 cm

Rengöringssvamp
Traditionella svampar av 
hög kvalitet med stabilt 
och hållbart grepp.

114590 Vit 40x5-p/kart
114558 Blå 20x10-p/kart
114592 Grön 40x5-p/kart

 60g • 50x1-p/kartong

Inox
Rostfri stålboll för 
köks-användning. Tar bort 
tuffa, intorkade fläckar 
utan minsta ansträngning.

100201 Stålboll 60g

  10x14,5 cm • Kit 10x1-p/Block 10x6-p/Nät 10x20-p

GrillPad Kit
För kraftfull rengöring 
av inbränt fett och spill 
på grillar, plåtar och 
stekbord.
123354  Kit (hållare/skurblock/nät)
100549  Skurblock
123355 Nät

50x1 par/kartong

MultiPurpose
Ett mycket prisvärd latex-
handske av hög kvalitet.

100155 S / 100156 M
100157 L / 101971 XL

LiteTuff
Smidig och slitstark 
engångshandske av nitril. 
Fri från puder, latex och 
allergener.
137964 S / 137966 M
137967 L / 137968 XL

MultiDuster stativ & mopp
Damm- och moppning i 
trånga utrymmen / högt 
upp t.ex. på hyllor och 
lampor. Lätt att byta form 
på stativet - håller
151719 Mopp / 151612 stativ

Swep Express Interiör & 
Glas mopp
Liten mopp för större ytor 
- whiteboard, konferevns-
bord, hissen, glaspartier. 
Passar till kardborrestativ. 

167456 Mopp / 151208 stativ

Interiörmoppar - en mopp kan användas till så mycket mer än till golvet - utmärkt till väggar och bord
Duo Glas- och  
Interiörmopp
Spraya vatten på ytan 
och torka bort damm, fett 
eller annan smuts.

146498 Duo Glas- och Interiör

Comfort
En tunn och smidig nitril-
handske med bra grepp 
och fingertoppskänsla. Fri 
från latex och allergener.
148163 S / 148164 M
148165 L / 148166 XL

66 cm • 10 st/kartong

Duo SafetyPlus mopp
En dubbelsidig skrubb-
mopp, tuff mot smuts - 
kan ersätta en borste. Två 
sidor - skrubba och torka.

147474  Duo SafetyPlus  /
147478 Single Safety

     35 cm - 10 st/kartong



50 / 120 cm mopp / stativ 
143830 / 143829 / 114696

144247 40cm / 144246 60cm166797 40 cm / 166798 60 cm

50 cm

35 cm

75 cm

Express MicroPlus
Utmärkt på envis/ingrodd 
smuts. Används torr eller 
fuktig. 
Lång livslängd. ”Made in 
Finland”.

Express MicroCombi
2-i-1. Garnet tar upp lös 
smuts och luggen tar 
envis/ingrodd smuts.  
Lång livslängd. 

Express MicroTech
Till ojämna, mycket smut-
siga och/eller obehandlade 
ytor. Bra på att fånga lös 
smuts. Lång livslängd. 
”Made in Finland”.
113335 40cm / 113695 60cm

Storleken har betydelse!
Välj rätt bredd till rätt uppgift. Du sparar både steg och  
tid på att välja rätt moppbredd. 
75 cm: Spara tid och öka flexibiliteten! Stora öppna ytor  

med minimal möblering t.ex korridorer, reception.
50 cm: Klarar både stora och små ytor med ingen eller  

hög möbleringsgrad.
35 cm: Passar utmärkt till väggar, bord, interiörer, skol- 

och whiteboardtavlor. Även bra till golv i små  
utrymmen.

Swep Duo stativ passar lika bra till Singlemopparna.

    35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

50-90 cm / 100-180 cm • 10 st/kartong 150 cm • 10 st/kartong 145 cm • 6 st/kartong

SprayPro Inox skaft
Bara spraya och torka 
rent! Pump i handtaget, 
355 ml tank i skaftet 
och spraymunstycke vid 
universal- kopplingen.  
151514 Blå inkl. mått

Teleskopskaft
Ett prisvinnande teles-
kop-skaft som kombinerar 
design, funktion och 
ergonomi.
111380 Blå 100-180 cm
119966 Färgkodad 100-180 cm
111384 50-90 cm

Universalskaft
Aluminiumskaft som pas-
sar till alla våra stativ och 
de flesta andra system på 
marknaden.

111529 Blå

35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

35 / 50 / 75 cm • 10 st/kartong

25 st/kartong

     35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

      35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

    120 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

 50 cm •  30 st/kartong  35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

     35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kartong

 Sist men inte minst: Golvet! Med över 30 års erfarenhet kan vi kalla oss experter.

Swep Moppstativ
Dubbelsidigt stativ - flippa 
runt och fortsätt moppa - 
dubblar ytan! Passar både 
till Duo och Single moppar.

35 / 50 / 75 cm  
143062 / 137878 / 116868

Swep Duo MicroFinn
Dubbelsidig mikrofiber-
mopp med bästa smuts-
upptagningen på mycket 
smutsiga golv. Bra på att 
fånga lös smuts. 
50 cm 
158039

Swep Duo - Dubbelsidig fickmopp! Den absolut bästa lösningen för effektiv och ekonomisk daglig städning

Swep Single - Originalet! Välj rätt fickmopp till de utmaningar som kräver det lilla extra
Swep Single MicroCombi
Mikrofibermopp. Kom-
bi-mopp: garnet i fram-
kant tar upp lös smuts och 
den korta luggen tar bort 
fläckar och ingrodd smuts.

Swep Single Finnmopp
Garnmopp av polyester/
viskos som glider lätt även 
på obehandlade linolium-
golv. Universalmopp för 
normalt smutsade ytor.
114436 - 50 cm 

Swep Single Extramopp
Experten på hårt smutsa-
de områden där extra fukt 
behövs. Bra komplement 
till toaletten, entrén, etc.

35 / 50 cm 
143827 /  114441 

Swep Single MicroPlus
Mikrofibermopp med 
kortlugg till envis/ingrodd 
smuts på alla släta och/
eller behandlade golv.

35 / 50 cm  
143833 / 143834

Swep Single MicroTech
En mikrofibergarnmopp 
till ojämna, mycket smut-
siga och/eller obehandlade 
ytor. Bra på att fånga lös 
smuts.
35 / 50 / 75 cm  
144243 / 114433 / 144244

Swep Duo MicroPlus
Dubbelsidig mikrofiber-
mopp med kort lugg. 
Utmärkt på envis/ingrodd 
smuts på alla släta och/
eller behandlade golv.
35 / 50 / 75 cm  
143813 / 143815 / 143817

Swep Duo MicroCombi
Dubbelsidig mikrofiber-
mopp som kombinerar 
fördelarna: garnet i fram-
kant tar upp lös smuts och 
luggen tar bort fläckar.
35 / 50 / 75 cm  
143807 / 143809 / 143811

Swep Duo SafetyPlus
En dubbelsidig skrubb-
mopp. Tuff mot smuts - 
kan ersätta en borste. Två 
sidor - skrubba och torka.

35 / 50 cm  
147474 / 147477

Skaft - för alla system - både våra och andras

Swep Single Safety
En skrubbmopp, tuff mot 
smuts - kan ersätta en 
borste.  

35 / 50 cm
147478 / 147479

50-90 / 100-180 cm • 10 st/kartong

 35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 25 st/kartong

Swep Duo MicroTech
Dubbelsidig mikrofiber-
garnmopp. Utmärkt på 
ojämna, mycket smutsiga 
eller obehandlade ytor. 
Bra på att fånga lös smuts.
35 / 50 / 75 cm 
143820 / 127425 / 143823

ExpressPro - kardborrdemoppar för alla! Swep för dig som prioriterer hållbarhet och BaseLoop till det korta kontraktet

25 / 40 / 60 cm • 10 st/kartong

40 / 60 cm • 30 st/kartong
ExpressPro Karborrestativ
Slitstark kardborrestativ 
till Swep kardborremoppar 
och MicroOne Express-
moppar

25 / 40 / 60 cm
151208 / 151209 / 151231

40 / 60 cm • 30 st/kartong 40 / 60 cm • 30 st/kartong

40 / 60 cm • 100 st/kartong

Express BaseLoop
Tvistat garn med låg 
friktion. Används torr 
eller fuktig. Perfekt till 
objekt med kort kontrakt. 
Prisvärd. 

151062 40cm / 167361  60 cm
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Supermop

UltraSpeed 
 Pro

UltraSpeed 
Mini

5  st/kartong

 Golvexperter i vått och torrt!

44x20 cm • 10x5-p/kartong44x20 cm • 6x50-p/kartong40 cm • 10 st/kartong

0,4L • 24 st/kartong8x9 cm • 30 st/kartong

ClickSpeed - snabbt och enkelt 
ClickSpeed engångs-/  
korttidsduk
Patenterad struktur - 
utmärkt till att plocka upp 
lös smuts. Passar även till 
40 cm Express Pro stativ
161614 Blå  / 161615 Röd 

ClickSpeed Stativ
Snabbt och enkelt 
mopp-system. Klicka till 
med foten och stativet 
öppnar sig, klicka till igen 
och moppduken sitter 
138621 Stativ

ClickSpeed Moppduk
Stickad mikrofibermopp-
duk framtagen för att ge 
bästa rengöringseffekt 
med lägsta friktion.

138695 Moppduk Grå

UltraSpeed Pro St/kart  
Ready-to-go Kit 25L (vagn, hink, press m. handtag, stativ och mopp) 1 147186
UltraSpeed Pro Pushbar/Körhandtag 1 147412
UltraSpeed Pro Extrahink 10 L (för dubbelsystem eller förvaring) 1 147594
UltraSpeed Pro Moppstativ, 40 cm 10 146963
MicroPlus mopp, 40 cm 20 143222
Safety mopp, 40 cm 20 147475
Trio mopp, 40 cm 20 143202

Hink med urvridare  Mopp Refill Skaft, aluminium, Blå, 138 cm
SuperMop 12 st - 162136 24 st - 137904 36 st - 100273

Sweeper och DustPan - sopset

DustPan
Nya generationens 
sop-skyfflar!

119914  Metall för påse
119912  Plast med behållare

Sweeper & Brush
Sweeper - nya generatio-
nens sopborste. 
Brush - en traditionell bor-
ste på hög nivå!
119908  Sweeper 35 cm
114465  Sweeper refill 35 cm
119916  Brush 25 cm

22 x 44 cm / 35x60 cm • 10x10-p/kartong

MicroMulti2
En stor stickad mikrofiber-
duk för golvet. Den stora 
till MultiSqueegee 50 cm 
och lilla till ClickSpeed/ 
MultiSqueegee 35 cm.
151710 22x44 / 145840 35x60

Kangabag
Vår minsta städvagn. 
Ta med rena dukar 
och moppar på trånga 
objekt eller i trapphus.
131154 Kangabag

35 / 50 cm • 10 st/kartong

MultiSqueegee
Effektiv gummiraka - tuff 
mot såväl torr, fuktig som 
våt smuts.

114466  - 35 cm / 114465 Refill
114472  - 50 cm / 114468 Refill

Supermop

UltraSpeed 

UltraSpeed 

Mopp- och svabbsystem - till små och stora objektet som behöver våtmoppning

Sweeper/Brush 5 st/kartong • Refill 10 st/kartong

 5 st/kartong

Hink med moppress Mopp inkl. stativ och teleskopskaft  Mopp Refill
UltraSpeed Mini 8 st - 133687 8 st - 133667 6x2-p - 133688
Display med 8 kompletta set - hink, moppress, mopp, stativ och teleskopskaft - 133678

Fastighetsvagn 
Robust, rymlig och rostskyddad. 
Passar lika bra ute som inne. Fullt 
utrustad enligt bild.

128372

Micro Ready-to-go
Liten och smidig. Utrustad 
med två hinkar och en box 
med lock.

125982

MultiSteel Plus
Fullt utrustad vagn till med bra  
förvaringsmöjligheter för moppar  
och förbrukningsmaterial.

158074

Origo 500 H / HX / HH / HE
Flexibla vagnar som anpassas till dina utmaning-
ar. Bygg om, bygg till, välj din egen utrustning.  
Lägg till väggar för egen design eller säkerhet.

Standardutrustad 500 H 125905 / 131890 fullmonterad 
Standardutrustad 500 HX 125907 / 131917 fullmonterad
“Naken” för egen design 500 H 133620 / 500 HH 
133238

125907 / 
131917

133238  
(extra utrustad)

125905 / 
131890

Gnuggis
Gnugga bort fläcken 
- sätt foten på och 
gnugga. Häng den 
på skaftet.
147480 Gnuggis

Dänkflaska
Lös upp fläcken 
med extra fukt! 

114565 Dänkflaska

Supermop

UltraSpeed 
 Pro

UltraSpeed 
Mini

Origo 2 
Nya generationens städvagn. Smart, snygg, säker och grön.

    Eva 26x17x48/Kardborre 55x24x33/Ring 66x60 cm • 1 st

Tvättsäckar
För enkel transport och 
förvaring av smutsiga och 
rena moppar/dukar.
Eva: 137991 Big / 137994 M /137995 S
Kardborre: 509406 Blå /509407 röd 
Ring: 508632 Blå/508633 röd

Origo 2 C / CX / A / C-A / C-C
Origo 2 är byggda på samma bas ”C”. ”X” är den utvändiga 
sopsäckhållaren. ”C-A” / ”C-C” är två ihopkopplade vagnar. 
Dörrar och lock läggs samt extra hinkar och boxar till separat. 

162770 Origo 2 C
Bilden ovan visar 162773 Origo 2 CX

162770 Origo 2 C-A 
Extra utrustad med dörrar och lock

 Städvagnar - när du har de rätta redskapen vill du förvara dom på ditt sätt!

 Tillbehör - lägg till bygg om! Mer utrustning till våra vagnar finns på nätet.



Freudenberg 
Home and Cleaning Solutions AB 
Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 - 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Vileda Professional - a brand of Freudenberg
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföre-
tag med huvudkontor i Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa 
och är väl representerade i övriga världen. 
 Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och 
system för professionella användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, 
skolor och kontor till hotell och restauranger.


