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r-MicroTuff Swift
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Clean meets green.

r -MicroTuff
Swift

Vi är världsledande inom rengöringslösningar och vill
tillhandahålla mer än bara de produkter som håller
områden och ytor rena. Rengöringen ska även bidra
till en hälsosam värld. Därför har vi skapat en helt ny
produktserie. Alla produkter i serien är tillverkade på
ett hållbart sätt och märkta med r.

Genom att fokusera på effektiv, hygienisk rengöring
av högsta kvalitet kan vi uppnå samma utmärkta
rengöringsresultat och hållbarhet med mikrofiber,
som dessutom är hållbart ur ett miljöperspektiv: En
smartare och miljövänligare rengöring som ger dina
kunder ett större värde.

r
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r for responsibility

r for resources

r for recycled

r -MicroTuff Swift



4

Mikrofiberduk av  

polyester
100% återvunnen
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används för att tillverka

1 
Duk
r -MicroTuff Swift

2 
PET-flaskor

0.5 L 0.5 L
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Så här

Återvunnen PET

Vileda Professionals r-Process:

Hackas till granulat Granulatet blir till fibrer Fibrerna stickas till textil r-MicroTuff Swift

gjorde vi
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POWER
r -MicroTuff Swift
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En andra chans
som mikrofibrer

Förstklassiga
resultat
Effektivt rengöringsresultat

Tar även bort tuff och fet smuts 

Kräver mindre rengöringsmedel
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PERFORMANCE
r -MicroTuff Swift
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Viledas
mikrofibrer

ger resultat!

Starkare
än corona.

Oöverträffad hygienisk effekt
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PROUD
r -MicroTuff Swift
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100%
Svanenmärkt

100%
miljövänlig

Säker för användaren, säker för miljön

Rengör även utan kemikalier

Effektiv rengöring med mikrofiber
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Since we 
love it clean,
everywhere

"Love It Clean" använder vi för att 
lyfta fram våra mest hållbara produkter

r/-MicroTuff Swift



14

100%
resultat
100 % mikrofiberrengöring 100% återvunnen polyester 

100% 
hållbar

r -MicroTuff Swift

* Testat på Bovine Coronavirus på vinylyta av tredjepartslaboratorium

Tar upp till 99,99 % virus*

Tar bort hårt sittande smuts

Mycket hög partikelupptagning

2 PET-flaskor blir 1 duk

Svanenmärkt (licens 4083 0006)

100 % hållbar - kan tvättas upp till 500 gånger
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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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