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Din partner i 
professionel 
rengøring!
Det gode bliver endnu bedre – i samarbejde. 
Markedsførende produkter er ikke det eneste 
du får af os, vi hjælper dig med at finde nye 
rengøringsmetoder på en mere økonomisk og 
effektiv måde.

Et partnerskab som lønner sig
Vileda Professional tilbyder en helhedsløsning fra gulv til 
loft, ude og inde. Du har masser at vinde på et langsigtet 
partner-skab med os hos Vileda Professional.

Naturligvis er du ekspert i rengøring, men hvis du vil have 
det maksimale ud af din investering i rengøringsudstyr, de-
ler vi hellere end gerne ud af vores erfaringer. Dels i form af 
kontinuerlig support, dels med træning og uddannelse som 
bidrager til bedre rengøringsresultat og - rengøringsøko-
nomi. 

Det handler om fremtiden
For os hos Vileda Professional og Freudenberg er det vigtigt 
hele tiden at arbejde med miljøet og de sociale og økono-
miske værdier. Vi er en af de få i branchen, der har pro-
duktion i Norden og Europa, og ikke på den anden side af 
jordkloden. Strenge Europæiske myndighedskrav og korte 
transportveje giver en lav miljøbelastning.

Mens andre producenter udelukkende producerer og 
leverer, sørger vi også for at teste, dokumentere, certificere 
og følge op.

Det er din garanti for, at både du og vi kan have en bære-
dygtig og langsigtet forretning.

Mere end blot produkter
I denne produktoversigt giver vi dig et overblik over vores 
komplette sortiment. Du kan nemt gøre den til din egen 
ved at sætte kryds i det lille felt ud for de produkter du har.

Ønsker du at vide mere om produkterne henviser vi til 
vores hjemmeside www.vileda-professional.dk. Her finder 
du detaljeret produktinformation, tips og videoclips over 
hvordan produkterne anvendes mest optimalt.

Vil du vide hvilke produkter der dækker dine behov 
bedst? Så kan du finde vores koncepter på hjemmesiden, 
eller kontakt os så vi kan give dig vores support.

Hvert produkt gennemgår en kontrol af mange uafhængige 
test som bevis. Vi er stolte over, at mere end 35 af vores 
produkter opfylder Svaneorganisation hårde kriterier:

Støv og snavs afhentning test
Bakteriel Optagelse Test
Sugeevne
Test af holdbarhed / bæredygtighed
Test af svind både under vask og tørring
Farvebestandighed

Udover kvalitetstests så gør Svanemærket miljømærket til 
et bæredygtigt samfund. Et stempel til de produkter og pro-
cesser som møder strenge miljø- og klima kriterier - i hele 
livscyklussen fra råvarer, produktion, distribution til brug og 
genanvendelse. Gør som os - vælg en bæredygtig vej.

Svanen - et bevis på den høje kvalitet!



1. Stop snavset - spar på omkostninger!

V-Mat Antracit/krt.
Antracit/
Best.vare

Grå Best.vare

V-Mat 14  mm 110457 508818 -
V-Mat 20  mm 110458 508816 508817
V-Mat Duo 14 mm 121070 513460 -
V-Mat Duo 20 mm 121071 513461 -
V-Mat Extra 20 mm 126226 516091 -
Aluminiumsramme 14 mm 517325 20 mm 517324
Delingsliste 14 mm 517229 20 mm 516092

T-Mat Smart
Tager effektivt hånd om snavset og skjuler 
det.  
T-Mat Smart er en effektiv, hurtigtørrende og 
slidstærk tekstilmåtte. Den er farvebestandig 
og har god absorbtionsevne. 
Anbefales til højtrafikerede områder.

T-Mat - Tekstilmåtter med god sugeevne

T-Mat Flex & T-Mat Logo
Vask selv - køb din egen vaskbare måtte.
T-Mat Flex: En vaskbar tekstilmåtte som suger 
og tørrer effektivt.
T-Mat Logo: Profiler dig ved at lægge dit logo i 
måtten. Der vil blive lagt mærke til det!

V-Mat - stabil og effektiv skrabemåtte
V-Mat og V-Mat Extra
Modulopbygget skrabemåtte der kan tilpasses 
ethvert indgangsparti, også i en karusseldør.  
V-mønstret rengør i alle retninger.
V-Mat Extra:  
Udmærket i miljøer hvor der er tunge kunde-
vogne og palletrafik.

25 x 25 cm / 32 moduler/krt / ca. 2 m2/krt
T-Mat Smart

60x90 cm 
5 stk/krt

90x150 cm 
1 stk/krt

130x200
1 stk/krt

Antracit 140495 137234 137235
Grå (nistret) - 137237 137232

T-Mat Smart lbm 90 lbm 135 lbm 200 Gummiliste
Antracit 521282 521271 521272 513821
Grå (nistret) 521275 521276 521277 513821

60x85 cm 
2 stk/krt

85x150 cm 
1 stk/krt

85/115 cm x ffter mål 
1 stk/krt

T-Mat Flex mørkgrå 141232 141233 524162
T-Mat Logo Kontakt os, så hjælper vi med design og størrelser

Affaldssortering - med fokus på design og funktion

Atlas
Mobil affaldsbeholder på 100 L med smarte 
løsninger. Den anvendes både inde og ude, 
primært i industrielle miljøer. 

137696  Sort 100 L, 59x44x90 cm 
137697 Sort / 137701 Rød 
145328 Blå - låg med hul for dåser/flasker

4 stk/krt 4 stk/krt

Geo
Topklasse i design, kvalitet og funktion! 
Materialet har plastens slidstyrke og metallets 
flotte finish. Det er spande, som er nemme at 
holde rene, som modstår fingeraftryk og skader.
137660 55L 29x49x61 / 137661 70L 29x49x73 
137662 Grå, lukket / 138490 Åben, vægmonteret
137663 Blå / 137664  Rød / 137665 Gul / 137666 Grøn 
142391 Geo vogn

Iris
Moderne design til alle miljøer. Slidstærkt 
plast med metalfinish som modstår finger-
aftryk, rust og småskader. Iris fås i en rund  
(50 L) eller firkantet (60 L) model.
137667 Rund 50L 38x73 / 138491 Sort, lukket glidelåg 
137668 Sort / 137669 Blå / 137670 Rød / 137671 Grøn
137673 Firkantet 60L 39x39x73 / 138492 Sort, Vippelåg 
137674 Sort, åben  

Titan
Tønden har et bredt anvendelsesområde,  
udviklet til krævende miljøer både ude og 
inde. Både beholder og låg er nemme at 
rengøre og forsynet med en række innovative 
løsninger som for eksempel bløde greb, som 
giver smertefri og ergonomisk håndtering af 
tungt lastede beholdere.

Hera
Pedalspand som opfylder HACCP-krav.
Hera har håndfri betjening og er velegnet til en 
række anvendelsesområder – fra patientstuer i 
sundhedsvæsenet til tilberedning af mad, hvor 
det er vigtigt at undgå krydskontaminering.
Låget har lydsvag lukkemekanisme, hvilket gør 
Hera velegnet til omgivelser, som kræver ro.

Leto
Leto er en papirkurv med fokus på design og 
kvalitet. Den falder godt ind i miljøet. Leto 
rummer 17 L og er derfor perfekt til daglig 
bortskaffelse af affald i ethvert kontormiljø. 
Kan forsynes med en rød / grøn 2,6 L indsats.

138494  17L med ring / 138493 17L uden ring - 39x39x44 cm
145371  Grøn / 145351 Rød - indsats 2,6 L

3 stk/krt

1 stk/krt

4 stk/krt

85L tønde 5 stk/krt, låg 4 stk/krt • 120L tønde 4 stk/krt, låg 3 stk/krt

Titan Sort Grå Hvid
Mørkegrå

åben
Vogn

Tønde 85 L 137703 137705 137708 - 141947
Låg 85 L 137709 137711 - - -
Tønde 120 L 137715 137717 137720 - 141947
Låg 120 L 137721 137723 - 137727 -

Hera Sort Hvid Beige Blå Rød

35 L - 39x39x44 cm 137681 137683 137682 137679 137678
60 L - 39x39x69 cm 137687 137689 137688 137685 -
85 L - 39x39x79 cm 137693 137695 - - -

V-Mat Duo Plus
V-Mat Duo Plus giver dig effekten af to måtter 
i én, da den har et integreret tekstilfelt. 
En effektiv måtte som allerede i indgangen 
kan stoppe hele 80 % af snavset.
V-Mat Duo Plus kan kombineres med V-Mat.

25 x 25 cm / 32 moduler/krt / ca. 2 m2/krt



2. Tag hånd om inventar rengøringen på bedste vis - start øverst!

38 x 40 cm • 100 stk/krt

38 x 40 cm • 20 x 5-stk/krt

 Sortimentet findes på www.vileda-professional.dk

EvoControl 
Mikrofiberklude som 
klarer de hårdeste krav 
inden for det kontrolle-
rede miljø.

Soft & Quick’n Dry
Quick’n Dry: Intelligens på rulle 
• Virker som en svamp, men føles som en klud. 
• Bestem længden på kluden - som nemt rives af i 
   dispenseren.

Mikrofiberklude - for et rigtigt rent resultat - fjerner bakterier, snavs og fedt

36 x 42 cm • 10 x 20-stk/krt

WiPro
Allroundklud - tager kam-
pen op mod bakterier.

137001 Blå / 137003 Rød 
137002 Grøn / 137000 Gul

38 x 35 cm • 20 x 5-stk/krt

PVAmicro
Allroundklud med mik-
rofiber og sugeevne som 
en svampeklud! Perfekt 
stribefrit resultat uden 
eftertørring!
143585 Blå / 143586 Rød
143588 Grøn / 143587 Gul

MicronQuick
100 % mikrofiberrengøring 
med markedet tyndeste 
mikrofiber. Sikkert, hurti-
gere og renere resultat.

152105 Blå / 152106 Rød
152108 Grøn / 152107 Gul

Træningsklud -  
MicronQuick
Uddannelsesklud med 
trykt instruktion.

158263 Blå
158262 Rød

38 x 38 cm • 20 x 5-stk/krt

MicroTuff Base
Strikket mikrofiberklud af 
god kvalitet.

145841 Blå / 145842 Rød
145844 Grøn / 145843 Gul

25 x 35 cm •  200 stk/rulle • 4 ruller/krt

MicroRoll
100% Mikrofiber på rulle. 
Koster det samme som pa-
pir.Reducerer over 99,9% 
af bakterier. Dispenser som 
monteres på væggen.
149041 Hvid MicroRoll
129459 Dispenser

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

MicronSolo
Engangsklud med over-
legen mikrofiberrengøring 
og absorption - op til  
40 % mere vand end andre 
mikrofiberklude. 
160069 Blå / 160080 Rød
160084 Rull

Wettex Classic/Medium/Maxi
• Høj suge- og aftørringsevne.
• Rent naturprodukt fremstillet af 1/3 bomuld og  
   2/3 cellulose.
• 100 % biologisk nedbrydelig.
• Classic, Medium og Maxi er samme klud 
   men i forskellig størrelse.

Svampeklude - suger op til 15 gange deres egen vægt

Original! Størrelse Antal/krt Gul Blå Rød
Wettex Classic 17,6x20,3 14x10-stk 111663 111664 111665
Wettex Classic 17,6x20,3 48 stk 114649    Assorteret - gul/blå/rød
Wettex Medium 26,5x20,3 20x10-stk 111667 - -
Wettex Maxi 26,5x31,5 12x10-stk 111671 111672 111673

Tynd og smidig! Størrelse Antal/krt Gul Blå
Soft 25,0x36,0 16x10-stk - 127949
Quick’n Dry 25x10mtr 4x1-stk 145631 100145

Traditionelle kludeSuperabsorberande engångsduk

51 x 37 cm •  10 x 20-stk/krt

SpillEx
Super absorberende. Super 
sikker! Engangsklud som 
opsuger spild.

146760 SpillEx

Kontrollerede miljøer

Uanset hvilken  
udfordring du står 
overfor, har vi mikrofiber 
kluden som kan klare 
alle udfordringer.



50 x 1 par/krt • CE Cat. III.

2. Tag hånd om inventar rengøringen på bedste vis - start øverst!

26,4x15,5 cm • 10 stk/krt

Skaft / Fremfører 35 cm • 10 x 1-stk/krt

6,3 x 14 cm • 10 x 10-stk/krtMedium 12x12-stk/krt • Big 8x12-stk/krt

 10 x 100 stk/krt • CE Cat. III.

50 x 1 par/krt • CE Cat. III.

35 cm • 10 stk/krt

148163 S / 148164 M
148165 L / 148166 XL

35 cm • 10 stk/krt

30 / 45 cm 20 stk/krt

Duster mop
Ekspert på trange steder, 
bagved møbler, radiatrer,  
omkring rør og høje over-
flader!

151720 Mini / 151719 Maxi

Duo Håndmop SafetyPlus
Ekspert på trappegelæn-
der, tremmer og andre 
sværtfremkommelige 
steder! En skrubbeside og 
en aftørring side.
162258 Duo Interiør- og Håndmop

Skaft og fremfører
Indstilleligt skaft og 
letvægts fremfører til 
enkel rengøring af inventar.

111384 Skaft 50-90 cm
143062 Swep Duo Plus fremfører

Swep Duo & Single  
Væg- og Interiørmop
Ekspert på whiteboards - 
rengør en stor overflade 
på én og samme gang!

162256 Duo Væg- og Interiør 
162257 Single Væg- og Interiør

PurActive High
Hård mod snavs, skånsom 
mod overfladen!

123111 Grøn / 123112 Rød
123113 Gul / 123114 Blå

Miraclean
Den ideelle problemløser 
til genstridige pletter!

102750 Medium, 10 x 6 x 2,8 cm 
113034 Big, 12 x 7,5 x 2,8 cm

16 x 21 x 0,07 cm • 10 x 10-stk/krt

Skurenylon
Skurenylon med høj 
rengøringsevne, ideel til 
almindelig rengøring og 
fjernelse af pletter.
106049 Hvid
106048 Grøn
101894 Sort

12 x 26 cm • 5 x 5-stk/krt

Skureblok
Skureblok - kommer til 
overalt!

114900 Hvid / 114896 Blå
114897 Grøn / 114898 Sort
120544  Padmaster til skaft

7 x 15 cm

Rengøringssvamp
Traditionel svamp af høj 
kvalitet med stabilt og 
holdbart greb.
114558 Blå, 20 x 10-stk/krt
114560 Grøn, 20 x 10-stk/krt
114590 Hvid, 40 x 5-stk/krt
114592 Grøn, 40 x 5-stk/krt

60 g • 50 x 1-stk/krt

Inox
Rustfri grydesvamp til  
køkkenbrug. Fjerner  
genstridige, indtørrede 
pletter uden mindste  
anstrengelse.
100201 60 g Inox

Sæt 10x1-stk/Blok 10x6-stk/Net 10x20-stk

Grill Pad Holder
Til rengøring af fastbrændt 
fedt på grill, kogeplader og 
bageplader.
123354  Sæt (holder/skureblok/
net)
100549  Skureblok 10 x 14,5 cm
123355 Net

50 x 1 par/krt • CE Cat. III.

MultiPurpose
Et meget prisvenligt 
alternativ til andre lavpris-
handsker af latex. 

100155 S / 100156 M
100157 L / 101971 XL

Universal
Højeste beskyttelse til 
personer med sart hud.

100222 S / 100223 M
100224 L / 101973 XL

LiteTuff
Latex- og pudderfri 
engangshandske af nitril.

137964 S / 137966 M
137967 L / 137968 XL

50 / 66 cm • 10 stk/krt

Duster Stativ
Let at ændre formen - bøj 
de forskellige led. Stabilt - 
holder formen - selv under 
pres. Hygiejnisk - nem 
rengøring.
151613 Mini / 151612 Maxi

Inventarmopper - en mop kan anvendes til meget mere end gulve - udmærket til vægge og borde

Handsker - pas på dig selv - anvend beskyttelseshandsker

Skuremateriale - problemløsere til det genstridige snavs

50 x 1 par/krt • CE Cat. III.

148167 M
148168 L / 148169 XL

Protect
En nitril handske til at 
modstå hårdt brug. Hø-
jeste kemisk modstands-
dygtighed og langt skaft. 
Fri for latex og allergener.

Comfort
En tynd og smidig nitril-
handske med et godt greb 
og fingerspids følelse. Fri 
for latex og allergener.

Duo Glas- og Interiørmop
Ekspert på glas og rustfritt. 
Spray vand på overfladen 
og fjern fugt, fedt eller 
andet snavs.

146498 Duo Glas- og Interiør mop 

Swep Duo & Single Safety
En skrubbemop, hård mod 
snavs - kan erstatte en 
børste. Duo SafetyPlus  
2-i-1, en skrubbeside og en 
aftørring side.
147474 - Duo SafetyPlus
147478 - Single Safety

35 cm - 10 stk/krt



75 cm

50 cm

35 cm

3. Sidst men ikke mindst: Gulvet!

35 / 50 / 75 cm • 10 stk/krt

Duo Fremfører
Dobbeltsidet fremfører - 
vend moppen, og fortsæt 
med at gøre rent! Hygiej-
niskt moppeskift.

35 / 50 / 75 cm  
143062 / 137878 / 116868

Duo MicroFinn
Dobbeltsidet mikrofiber 
garnmoppe - førstevalg til 
meget beskidte gulv. Godt 
til ujævne eller ubehand-
lede flater.
50 cm 
158039

      50 cm - 25 stk/krt

Duo Allround
Dobbeltsidet garnmoppe. 
Det perfekte valg til  
ubehandlede linoleums-
gulve - og til kopmetoden.

50 cm
111854

50 cm • 25 stk/krt

Swep Duo - den absolut bedste løsning til effektiv og økonomisk rengøring

Swep - vælg den korrekte moppe til dine udfordringer, der kræver lidt ekstra 
Single HygienePlus
Mikrofiber moppe. Sætter 
ny standard - anti-bakte-
rielt og effektivt. Behøver 
ingen tørretumbling.

50 cm  
140695

Single MicroTech
Mikrofiber garnmoppe til 
alle typer hårde gulve. Det 
bedste valg til ujævne, 
meget snavsede og/eller 
ubehandlede gulve.
35 / 50 / 75 cm  
144243 / 114433 / 144244

     35 / 75 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Single MicroPlus
Mikrofiber moppe til alle 
typer hårde gulve. Bedste 
valg til pletter og indgroet 
snavs på alle jævne og/
eller behandlede gulve.
35 / 50 cm  
143833 / 143834

     35 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

50 cm • 30 stk/krt

Single Finnmop
En universalmop til daglig 
rengøring og normalt 
snavsede områder

50 cm - 114436
35 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Single Extramop
Eksperten til meget 
snavsede områder - såsom 
sanitære områder!

35 / 50 cm 
143827 /  114441 

Single Polishing Mop
Eksperten til udlægning af 
polish og voks. Løkkerne 
giver et absolut jævnt 
resultat
ved udlægning.
116723 - 50 cm

50 cm • 30 stk/krt

50 cm • 30 stk/krt

Single Safety
En skrubbemop, hård mod 
snavs - kan erstatte en 
børste.

35 / 50 cm
147478 / 147479

35 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Single MicroCombi
Mikrofiber moppe. Kombi-
nerer fordelene ved Micro-
Tech (fjerner løst snavs) og 
MicroPlus (fjerner pletter 
og indgroet snavs).
50 / 120 /Fremf. 120 cm
143830 / 143829 / 114696

     50 cm - 30 stk/krt • 120 cm - 10 stk/krt

Duo MicroCombi
Dobbeltsidet mikrofiber 
moppe. Kombinerer forde-
lene ved MicroTech (løst 
snavs) og MicroPlus (plet-
ter og indgroet snavs).
35 / 50 / 75 cm  
143807 / 143809 / 143811

      35 / 75 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Duo HygienePlus
Dobbeltsidet mikrofiber 
moppe. Anti-bakterielt og 
effektivt. Behøver ingen 
tørretumbling.

35 / 50 / 75 cm  
143803 / 140697 / 144239

35 / 75 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Duo MicroPlus
Dobbeltsidet mikrofiber 
moppe til hårde gulve. 
Bedste valg til pletter og 
indgroet snavs på alle 
jævne/behandlede gulve.
35 / 50 / 75 cm  
143813 / 143815 / 143817

     35 / 75 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Størrelsen har definitivt en betydning
75 cm: Store, åbne arealer med minimal  
møblering (op til 40 %), f.eks. gangarealer,  
skolestuer, kantiner og forsamlingsrum.  
Sparer tid og øger  
fleksibiliteten.
50 cm: Klarer både store  
og små arealer med  
lav eller høj  
møbleringsgrad.
35 cm: Velegnet  
til vægge, borde,  
inventar og tavler.

35 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt

Duo SafetyPlus
En skrubbemop, hård mod 
snavs - kan erstatte en 
børste.

35 / 50 cm  
147474 / 147477

35 / 50 cm • 10 stk/krt

MultiSqueegee
En effektiv gummiskraber 
- effektiv mod såvel tørt, 
fugtigt som vådt snavs!

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

50 cm • 30 stk/krt

Squeegee mop
En smidig moppe til 
rengøring i smalle passager

144241 - 50 cm
35 x 60 cm • 10 x 10-stk/krt

MicroMulti 
En stor strikket mikrofi-
berklud til gulvet.

145840  - Grå

50-90 cm / 100-180 cm • 10 stk/krt

Skaft - til alle systemer - både vore og andre
SprayPro Inox skaft
Bare spray og gør rent!
Påfyldning i toppen.

151514 - Blå

Teleskopskaft
Et prisvindende skaft som 
kombinerer design, funk-
tion og ergonomi.

111380 - 100-180 cm Blå
119966 - 100-180 cm Farvekodet
111384 - 50-90 cm

Aluminiumskaft
Universal skaft som klarer 
de fleste opgaver.

111529 - Blå
150 cm • 10 stk/krt 145 cm • 6 stk/krt

Duo MicroTech
Dobbeltsidet mikrofiber 
garnmoppe til alle typer 
hårde gulve. Bedste valg til 
ujævne, meget snavsede 
eller ubehandlede gulve.
35 / 50 / 75 cm 
143820 / 127425 / 143823

      35 / 75 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 25 stk/krt



Origo 500 H / HX / HH / HE
Fleksible vogne som passer til de fleste opgaver. 
Kan ombygges efter behov! Tilføj sider/dør med 
eget design eller for sikkerheden.

Facilityvogn
Robust, rummelig og rustbe-
skyttet. Velegnet til udendørs 
brug. Komplet udstyret.

MultiSteel Plus
Det hygiejniske alternativ.  
Udstyret som vist på billedet.

Microvogn
Lille, fleksibel og komplet 
udstyret. 2 spande og 1 box 
med låg.

40 / 60 cm • 30 stk/krt

Express MicroTech /  
MicroPlus
Velcromop med samme 
garn som Swep Duo og 
Single MicroTech mop.

144247/144246 - MicroPlus 
113335/113695 - MicroTech

Velcro fremfører
Slidstærk velcrofremfører 
til Swep V-Mopper og 
MicroOne Express/Velcro 
mopper

25 / 40 / 60 cm
151208 / 151209  / 151231

25 / 40 / 60 cm • 10 stk/krt

ExpressPro velcromopper - vælge den samme garn på Swep Duo eller Single eller en engangsmoppe

3. Sidst men ikke mindst: Gulvet!

ClickSpeed - hurtigt og enkelt

Squeegee, Sweeper og Fejebakke - effektive “børster” - som fjerner både tørt og vådt snavs

ClickSpeed klud
Engangsklud - med pa-
tenteret novolon struktur 
som er udmærket til 
optagelse af snavs.

138653 - Blå / 138652 - Rød

ClickSpeed Fremfører
Et hurtigt, enkelt og hy-
giejniskt moppesystem.

138621 - 40 cm
40 cm • 10 stk/krt

ClickSpeed Mopklud
Strikket mikrofiberklud 
udviklet til at give den 
bedste rengøringseffekt 
med laveste friktion.

138695 - Grå
44 x 20 cm • 10 x 5-stk/krt 44 x 20 cm • 6 x 50-stk/krt

www.vileda-professional.dk

UltraSpeed Stk/krt  
US Pro Start Kit (spand 15 L m/presse inkl.  146963+143222) 1 114982
US Pro Start Kit (vogn, spand 25 L, presse m/håndtag,  fremfører, mop) 1 147184
US Pro Ready-to-go (vogn, spand 25 L, presse m/håndtag, teleskopskaft, fremfører, mop) 1 147186
US Pro Kørehåndtag 1 147412
US Pro Spand 10 L (som ekstra spand til dobbeltsystem) 1 147594
Spand 6 L (kan hægtes på kørehåndtaget) 1 120943
US Pro Fremfører, 40 cm 10 146963
US Pro MicroPlus mop, 40 cm 20 143222
US Pro Safety mop, 40 cm 20 147475
US Pro Trio mop, 40 cm 20 143202
US Pro MicroOne Engangsmop, 40 cm, blå 6x25-stk 150378
US Pro MicroOne Engangsmop, 40 cm, rød 6x25-stk 150379
Spand 15 L, farvekodning (blå, rød, grøn, gul)        10 114001
Spand 25 L, farvekodning (blå, rød, grøn, gul)             10 114002

Sweeper / Børste 5 stk/krt •  Refill 10 stk/krt

5 stk/krt

Fejebakke
En ergonomisk og effektiv 
fejebakke. Kan stå selv og 
kan hægtes på rengørings-
vognen.

119914  Metal - til pose
119912 Plast - med lukket beholder

Sweeper & Gulvbørste
Sweeper: Gummibladet er 
enkelt at rengøre. 
Børste: Smalt og god 
kvalitet!
119908  Sweeper 35 cm
114465  Sweeper refill 35 cm
119916  Gulvbørste 25 cm

Rengøringsvogne - når du har de rigtige rekvisitter vil du opbevare dem godt!

Standard udstyret 500 H 125905 / 131890 færdig monteret 
Standard udstyret 500 HE 146563 færdig monteret
Standard udstyret 500 HX 125907 / 131917 færdig monteret 
“Nøgen” indrettes efter behov 500 H 133620 / 500 HH 133238

UltraSpeed 
 Pro

UltraSpeed 
Mini

Bøtte med moppepresse Mopp inkl. stativ og skaft  Mini Mopp Refill 2-pk
UltraSpeed Mini 8 stk - 133687 8 stk - 133667 6 x 2-pk - 133688
Display (8 komplette UltraSpeed Minisett) - 133678

5  stk/krt0,4L • 24 stk/krt8x9 cm • 30 stk/krt

Mopbælte
Den mest fleksible løsning 
ved trappevask og lignende. 
Rekvisitterne er lige ved 
hånden.
131154 - Mopbælte

Origo - byg 
om

Stk/
krt

Karton  /stk

Bakke Lille 5 120783 120813
Bakke Stor 5 120784 120814
Skaftholder 16 120772 120812
Mopstøtte 5 120785 120815
Låg t. affalds-
pose 70L

1 - 120809

Låg t. affalds-
pose120L

1 - 120810

Beklædning t. 
pose 120L

1 - 514792

Vaskepose/tøjssæk Blå Rød
Pose m/velcro 509406 509407
Tøjssæk m/øskner 508632 508633

Spande & 
Boxe

Stk/
krt

Karton  /stk

Spand 6 L 10 120942 120943
Låg til spand 12 125948 125949
Spand 22 L 10 131662 131663
Box 15 L 5 120774 120806
Låg til box 5 120780 120822
Si 3 120779 120821

128372125982 158074

Du finder flere produkter på  
www.vileda-professional.dk

125907 / 
131917

133238  
(extra udstyret)

125905 / 
131890

EvaBag Størrelse Grå

Vaskepose 26x17x48 137991
Medium, aflang 23,5x11x17 137994
Lille, 1 flaske Ø10xh20 137995

Tillbehör
Gnuggis
Plet Eksperten. Genial 
og altid i nærheden, 
bare sæt foden på og 
skrub lidt. 
147480 Gnuggis

Stænkflaske
Tilsæt ekstra fugt på 
pletten, anvend da 
stænkflasken.

114565 Stænkflaske



Vileda Professional / FHP, Filial af  
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige  
Telefon: 7021 0052 • Fax: 7021 3370
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. 


