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Leto
Papperskorg med fokus på design, kvalitet och återvinning
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Avfall och återvinning
Vileda Professional är marknadsledande i 
att utveckla och tillverka effektiva städ-
system och skräddarsydda städlösningar. 
Vi har tagit på oss ledartröjan genom att 
lyssna på dem som städar professionellt 
för att förstå vilka krav och behov  som 
finns för att sedan utveckla kreativa och 
effektiva lösningar som möter behoven.

På samma sätt har vi närmat oss avfall 
och återvinning där vi erbjuder en serie 
produkter som är överlägsna traditionella 
lösningar när det gäller design, funktion 
och kvalitet.

Leto
Leto papperskorg har utvecklats för att 
sticka ut och/ eller smälta in i miljön. 
Leto rymmer 17 L och är därför perfekt för 
daglig avfallshantering inom alla kontors-
miljöer, hotell och butiker.

Tack vare den snygga designen så används 
den med fördel i receptionen, konferens-
rummet, toaletten eller i butiken. Två 
separeringsfack finns för sopsortering i 
färgerna röd och grön.

Leto finns i två versioner:
• Leto med ring där den övre ringen håller 

soppåsen på plats samtidigt som det 
döljer den

• Leto utan ring passar utmärkt då behov 
för sopsortering finns

Användarfördelar
 Fokus på design. Sticker både ut och 

smälter in
 Tuff och slitstark plast med metall-

finish.
 Motståndskraftig mot rost, finger-

avtryck och småskador.
 Enkel att hålla ren och snygg. Torkas  

av med fuktig trasa.
 Separeringsfack i grönt och rött beställs 

separat

Art. nr. Namn Färg B x L x H (cm) St/Fp Fp/Kart

138494 Leto papperskorg 17 L, levereras med ring Metallic/Svart 39 x 39 x 44 1 4

138493 Leto papperskorg 17 L, utan ring Metallic/Svart 39 x 39 x 44 1 4

145351 Leto separeringsfack Röd 27 x 12 x 26 1 4

145371 Leto separeringsfack Grön 27 x 12 x 26 1 4


