
Miljø er en god forretning
 
Sæt fokus på jeres miljøarbejde og fasthold 
kunderne



Vi har minimeret vores miljøbelastning 
Et produkt kan godt være biologisk nedbrydeligt, men samtidig 
være en stor miljøsynder, hvad angår produktion og anvendelse. 
Derfor tilstræber vi os på, at tilbyde produkter, der påvirker miljøet 
mindst muligt i hele produktets levetid. Alle arbejdsprocesser 
er derfor gennemarbejdede for at tilsikre, at vi har det mindst 
mulige hånd- og fodaftryk i vores produktion, distribution og 
genanvendelse.   

Kvalitet og holdbarhed skåner miljøet
Vi ønsker at skåne naturen ved, at mindske vores kunders spild og 
ressourceforbrug når der indkøbes rengøringsrekvisitter. Derfor 
har vi udviklet en stor produktportefølje, med nogle af branchens 
mest slidstærke rengøringsrekvisitter. God kvalitet holder nemlig 
op til 10 gange længere - det er sund fornuft, både for miljøet og 
pengepungen.
 
Råvarer uden farlige stoffer
Vi bestræber os altid på, at anvende de råvarer, der har den 
mindst mulige miljøbelastning, uden at gå på kompromis med 
holdbarheden eller resultatet under rengøringen. 
For at undgå unødig miljøbelastning, afgiver vores udvalgte råvarer 
ingen farlige stoffer eller gasser under hverken produktion eller 
lagring. Samtidig er alle farvekemikalier helt uden tungmetaller og 
farveafsmitning, så de overholder EU’s direktiver.

Egenproduktion i Europa
Næsten alle produkter vi sælger i Norden, er fremstillet på vores 
egne fabrikker i Europa. På den måde kan vi tilsikre, at både 
miljøbelastning og arbejdsmiljø reguleres efter strikte love og 
regler, og vores kunder får et produkt i høj kvalitet. 

Minimal emballage
Som en naturlig del af vores miljøarbejde, bestræber vi os også på, 
at anvende så små mængder emballage som muligt, uden at vi går 
på kompromis med beskyttelsen af produkterne under transporten. 
Samtidig sørger vi for at alle vores produkter tør-pakkes, så kasserne 
ikke behøver kemiske anti-mugmidler.

Kortest mulige transport
Med egne fabrikker i Europa, opnår vi en lang række fordele udover 
vores arbejde med miljø og sikkerhed. Antallet af lange transporter 
fra Asien er minimeret og samtidig opnår vores kunder langt kortere 
leveringstid. 

Certificeringer i bl.a. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø
Hos Vileda Professional arbejder vi konstant på, at øge antallet af 
Svanemærkede produkter og ISO® certificeringer. Derfor arbejder vi 
efter en lang række faste standarder som tilsikrer, at vi lever op de 
højest mulige krav til arbejdsmiljø, kvalitetssikring, miljø og sikkerhed.

Allerede nu, har alle vores europæiske fabrikker miljøcertificeringen 
ISO® 14001 og kvalitetscertificeringen ISO® 9001. Vores svenske 
fabrik har dertil SS62 77 50 certificering samt et energistyringssystem, 
hvilket gjorde at vi i 2018 vandt prisen som årets miljøvirksomhed 
i den svenske brancheorganisation. Vores tyske fabrik deltager i 
Agenda 21, og alle kontorer, som fabrikker, skal dertil overholde 
arbejdsmiljøkravene i OHSAA 18001 samt Freudenbergskoncernens 
egne interne sikkerhedssystemer.

Kunne du tænke dig at høre mere?
Kunne du tænke dig rådgivning eller en demonstration af vores 
produkter, kommer vi gerne ud til dig. Kontakt vores salgsafdeling 
på tlf. 7021 0052 eller alternativt jeres faste distributør af Vileda 
Professional produkter. 

Miljøet skal ses i en større sammenhæng 
Ordentlighed og kvalitet er nøgleord i alt hvad vi gør og leverer. I Vileda Professional arbejder vi 
konstant på, at forbedre vores miljø- og sikkerhedsarbejde, så det er så skånsomt og miljørigtigt 
som muligt. Til glæde for jer, jeres kunder og ikke mindst miljøet.
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Jeres miljøprofil er et af fremtidens vigtigste 
konkurrenceparametre, når nye kunder skal  
tiltrækkes og fastholdes
Har I den rette grønne miljøprofil? Nye såvel som eksisterende kunder kigger i dag 
på, hvordan deres leverandørerer arbejder med deres miljøprofil. Tag et hurtigt 
miljøtjek herunder og kig efter forbedringsmuligheder.

Kvalitet holder længere 
Både vores mopper og klude holder længere, end langt de fleste 

konkurrerende produkter. Derfor er det en god forretning, 
både for miljøet og pengepungen, at investere i ordentlige 

rengøringsrekvisitter. Vores Swep Duo mopper holder fx op til 
1000 vaske og vores microfiber klude op til 500 vaske.  

Det betaler sig!

Vandforbrug

Spar op til 90% af 
jeres vandforbrug, hvis I 
omstiller til forfugtede 

mopper og klude

Kemi

Med korrekt dosering og 
miljøvenlige alternativer, 
kan I spare naturen for 
en masse unødig kemi

Holdbarhed

Invester i langtidshold-
bare rekvisitter og opnå 

besparelser i både 
kroner og ressourcer

Kvalitetssikring

Kvalitetsredskaber gør 
bedre og hurtigere rent, 
selv med mindre vand 

og kemi

Oplæring

Få efteruddannet jeres 
personale, så I undgår 

slidskader og  
overforbrug af vand og 

kemi

Genanvendelse

Køb varer som lettere 
kan genanvendes og 

skåner miljøet



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.

Swep Duo Safety moppe

Tosidet moppe, med skrubbeside til 
periodisk rengøring og kalkfjerning m.m. 
Moppen er velegnet til både våd- og 
tørmopning af gulve.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

147474 Swep Duo Safety 35 cm 10

 MicronQuick klud

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

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

152105 MicronQuick blå 32x22 cm 20
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Origo 2 C-A Ready-to-go cleaning trolley

Rengøringsvogn med indbygget sattelit-
vogn for nem håndtering og transport af 
brugte mopper osv. Nem at indrette efter 
egne behov. Spande i genbrugsplast.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

162776 Origo 2 C-A vogn - -

NYHED

Genveje til en grønnere profil

I Vileda Professional har vi en lang række produkter, som understøtter jeres grønne profil. 
Alle er udviklet med fokus på den lange holdbarhed og høje kvalitet. En del af vores mopper 
og klude er dertil svanemærkede ligesom, at vores nye serie af Origo 2 vogne, kommer med 
spande i genbrugsplast. Det er sund fornuft.

Origo 2 C-X  Ready-to-go cleaning trolley

Rengøringsvogn med pose for hurtig 
håndtering af brugte mopper, vasketøj osv. 
Nem at indrette efter egne behov. Spande 
i genbrugsplast.

Art. nr Beskrivelse Størrelse Stk. pr. karton

162773 Origo 2 C-A vogn - -

NYHED


