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Svanenmärkningen är ytterligare ett bevis
Svanen är en miljömärkning för ett hållbart samhälle. En  
kontroll på att produkterna uppfyller stränga miljö- och  
klimatkriterier - under hela livscykeln från råvara, produktion,  
distribution, under och efter användning.

Kraven från Svanen blir tuffare och tuffare.  
Därför är vi stolta att vår Svanfamilj fortsätter att  
växa.

Mer än bara produkter 
Här i vår produktöversikt ger vi dig en överblick över hela 
vårt sortiment. Vill du veta mer om produkterna hänvisar vi 
dig till vår webbsida www.vileda-professional.se. Där hittar du 
detaljerad produktinformation, guider, tips och videofilmer 
som visar hur produkterna används på bästa sätt. 

Vill du veta vilka produkter/system som klarar just dina 
utmaningar bäst? Ladda ner våra koncept från hemsidan,  
eller kontakta oss direkt så lovar vi att hjälpa dig.

Din partner inom  
professionell rengöring!
Bra blir ännu bättre – i samarbete. Marknadsledande produkter är inte allt du får av oss, 
ännu viktigare är människorna som ligger bakom våra produkter. Det är deras erfarenhet, 
innovationsförmåga och omsorg hjälper dig ett steg längre. Vi hjälper dig att hitta nya sätt  
att städa på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt.

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 på Vileda Professional. 

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. Dels i form av 
kontinuerlig support, dels i form av träning och utbildningar 
som bidrar till bättre städresultat och städekonomi. 

Det handlar om framtiden
För oss på Vileda Professional och Freudenberg är det viktigt 
att arbeta med miljön, sociala och ekonomiska värden. Vi 
är en av få som fortfarande har tillverkning i Norden och 
Europa, och inte på andra sidan jordklotet. Tuffa europeiska 
myndighetskrav och korta transportvägar ger en låg miljö-
belastning.

Där andra tillverkare bara producerar och levererar, ser vi 
till att testa, dokumentera, certifiera och följa upp. Det är 
garantin för en hållbar och långsiktig verksamhet - både för 
dig och oss.

Vilka är dina utmaningar?
Vi vet att förutsättningarna och kraven är olika beroende på  
var du städar. Därför sätter vi dig som slutanvändare i fokus.  

För att kunna ge dig rätt råd och tips, har vi satt samman 
olika koncept utifrån dina behov.



V-Mat Grafit - kart Grafit - måttbest Grå - måttbest
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 - -
Ramplist 14 mm 517325 - -
Delningslist 14 mm 517229 20 mm 516092
Ingjutningslist - - 20 mm 517291

Atlas
Mobil avfallscontainer med smarta lösningar.  
Atlas mobila avfallscontainer på 100L används 
både inom- och utomhus, framförallt inom  
exempelvis industriella miljöer.

137696  Svart, 100L, 59x44x90 
137697 Svart / 137698 Grön / 137701 Röd - lock
145328 Blå - lock med hål för burkar/flaskor

V-Mat - marknaden stabilaste och effektivaste skrapmatta

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 funk-
tion. Mattan placeras med fördel tillsammans med 
en skrapmatta, för bästa effekt.

1. Stoppa smutsen - dra ned på kostnaderna!

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

Sopsortering - med fokus på design och funktion

1 st/kartong utom 60x90 5 st/kart

T-Mat Eco & T-Mat Logo
En tvättbar textilmatta som ger ett andra liv åt 
PET-flaskor. T-Mat Eco passar utmärkt till objekt 
som har satt miljön och en hållbar livsstil i fokus.
T-Mat Logo: Profilera ditt företag genom att lägga 
in en logo i mattan. Ett ovanligt sätt att synas!

V-Mat
V-mönstret rengör i alla 
riktningar
V-Mat Extra: Utmärkt i 
miljöer där det förekom-
mer tunga kundvagnar och 
palltrafik.

V-Mat Duo
V-Mat Duo ger dig effekten 
av två mattor på ytan av en. 
En effektiv matta som kan 
stoppa hela 80% av smut-
sen redan i entrén.

Lister
Håller mattan på plats. 
Minimerar risken för  
snubbelolyckor.

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

4 st/kartong 4 st/kartong

Geo
Toppklass i design, kvalitet och funktion!  
Plastens motståndskraft och ”metallens” snygga  
finish. Lätt att hålla rena och står emot finger-
avtryck, rost och småskador.

137660 M 55L 29x49x61 / 137661 L 70L 29x49x73 
137662 Grått, stängt / 138490 Öppet, vägg
137663 Blått / 137664  Röd / 137665 Gul / 137666 Grön 
142391 Geo vagn

Iris
Modern design för alla miljöer. Tuff och slitstark 
plast med metallfinish som är motståndskraftig 
mot 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  

Titan
Tunna för inne- och utebruk. Brett användnings-
område, utvecklad för tuffa krav och miljöer både 
utom- och inomhus.
    Både soptunnan och locken är lätta att rengöra 
och har en rad innovativa lösningar, som till  
exempel 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 korskontamina-
tion kan vara förödande. Den mjuka stängningen 
av locket är perfekt i tysta och lugna omgivningar.

Leto
Papperskorg med fokus på design och kvalitet. 
Leto papperskorg har utvecklats för att sticka ut 
eller smälta in i miljön. Leto rymmer 17L och är 
därför perfekt för daglig avfallshantering inom alla 
kontorsmiljöer.

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/kart, lock 4 st/kart • 120L kärl 4 st/kart, lock 3 st/kart

T-Mat Smart 60x90 cm 90x150 130x200 130x300
Antracit 140495 137234 137235 137233
Grå (spräcklig) 140493 137237 137232 137231

T-Mat Smart löpm 90 löpm 135 löpm 200 Gummilist
Antracit 521282 521271 521272 513821
Grå (spräcklig) 521275 521276 521277 513821
Röd 521279 521278 - 513821

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

T-Mat Eco 60x85 85x150 115x180 85x280
Grå 141242 141243 142826 145044
Röd - 141244 - 145045

Måttbeställs i löpmeter

60x85 2 st/kart • 85x150/115x180/85x280 1 st/kartong

Titan Svart Grön Grå Röd Vit
Mörkgrå 

öppet
Vagn

Kärl 85L 137703 137704 137705 137707 137708 - 141947
Lock 85L 137709 137710 137711 - - - -
Kärl 120L 137715 137716 137717 137719 - - 141947
Lock 120L 137721 137722 - - - 137727 -

Hera Svart Vit Beige Blå Röd

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



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

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

Wettex Classic/Medium/Maxi
Wettex - det svenska originalet! 
Överlägsen uppsugningsförmåga. Lätt att skölja ur.  
100 % biologisk nedbrytbar (1/3 bomull och 2/3 cel-
lulosa). Närproducerad i Norrköping. 
Classic, Medium och Maxi är i grunden samma duk men i 
olika storlekar.

40 x 45 cm •  20 x 5-p/kartong

38 x 40 cm • 100 st/kartong

MicroSmart
Svanenmärkt mikrofiberduk 
som inte lämnar ränder, även 
vid fuktig metod.

111557 Blå
111558 Röd

2. Om smutsen väl är inne - ta hand om den på bästa sätt - börja uppifrån!

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

Traditionella dukar - för bord, väggar och golv

36 x 38 cm •  20 x 5-p/kartong

39 x 55 cm • 25 x 5-p/kartong

38 x 40 cm •  20 x 5-p/kartong

 Sortiment finns på www.vileda-professional.se

38 x 40 cm •  20 x 5-p/kartong

36 x 42 cm •  10 x 20-p/kartong

WiPro
Allroundduk - tar upp  
kampen mot bakterierna

137001 Blå 
137003 Röd 
137002 Grön 
137000 Gul

Städskinn 223
Traditionellt städskinn för 
spegelblank rengöring!

101795 Blå

PVAmicro
Stickad mikrofiberduk med 
uppsugningsförmåga som en 
Wettex!
143585 Blå
143586 Röd
143587 Gul
143588 Grön

PURmicro
Nya generationens mikro-
fiberduk, passar väl på  
blanka ytor.
141690 Blå
141692 Röd
141694 Gul
141696 Grön

EvoControl 
Mikrofiberdukar som klarar 
de tuffaste kraven inom 
kontrolleradmiljö.

NanoTech micro
En mikrofiberduk med extra 
hygieniska egenskaper.

128601 Blå
128603 Röd

QuickStar micro
Svanenmärkt mikrofiber- 
och hygienduk med högsta       
bakterieupptagning. 
Renrumsklassad.

100253 Blå
100254 Röd

38 x 35 cm •  20 x 5-p/kartong38 x 35 cm •  20 x 5-p/kartong

MicroClean
Hög rengöringsförmåga - 
perfekt för rostfritt.

100076 Blå
100227 Röd

Träningsduk -  
QuickStar micro 
Utbildningsduk med tryckt 
instruktion. Blå för allmän 
rengöring och röd för toalett.

120501 Blå
120502 Röd

38 x 38 cm •  20 x 5-p/kartong

MicroTuff swift
Stickad mikrofiberduk av 
högsta kvalitet.

129154 Blå
129155 Röd
129156 Grön 
129157 Gul

MicroRoll
100% Mikrofibrer på rulle. 
Kostar som ett papper, rengör 
som en mikrofiberduk.  
Reducerar över 99,9% bakte-
rier i ett drag.

122583 Vit
25 x 35 cm •  110 st/rulle • 4 rullar/kartong

Dispenser
Alltid till hands!  
En dispenser som enkelt 
monteras på väggen eller 
vagnen. Passar till MicroRoll 
och Quick’n Dry.

129459 Dispenser
4 x 1-p/kartong

Originalet - suger upp till 15 ggr sin egen vikt

Storlek Antal/kart Gul Blå Röd Vit
Wettex Classic 176x203 14x10-p 111663 111664 111665 -
Wettex Classic 176x203 1200 - 127455 127456 -
Classic Otryckt duk 176x203 1200 139933 139950 139951 125536
Wettex Medium 265x203 20x10-p 111667 - - -

Storlek Antal/kart Gul Blå Röd
Wettex Maxi 265x315 12x10-p 111671 111672 111673
Wettex Maxi 265x315 450 127436 127437 127438
Wettex Super 265x410 12x10-p - 111676 -
Soft 250x360 20x10-p - 127949 -
Quick ’n Dry 250x10mtr 4x1-p 145631 100145

Oavsett vilken  
utmaning du står inför, 
har vi mikrofiberduken 
som klarar din uppgift!

Superabsorberande engångsduk

51 x 37 cm •  10 x 20-p/kartong

SpillEx
Superabsorberande. Super-
säker! Engångsduk som tar 
upp spill.

146760 SpillEx



16 x 21 x 0,07 cm • 10 x 10-p/kartong

12 x 26 cm • 5 x 5-p/kartong

7 x 15 cm

2. Om smutsen väl är inne - ta hand om den på bästa sätt - börja uppifrån!

35 cm • 10 st/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

Interiörmopp 
Swep HygienePlus
En ergonomisk och hög-
effektiv interiörmopp med 
antibakteriella engenskaper.

143803 Swep Duo HygienePlus

Duo Duster mop
Expert på moppning i trånga 
utrymmen eller högt upp!

144240 Grå

Handmopp SafetyPlus
Expert på ledstänger, lister 
och andra svåråtkomliga 
ställen!

147481 Grå

Skaft
Ställbart handtag och lätt-
viktsram för enkel rengöing 
av interiörer.

111384 Skaft
143062 Swep Duo Plus moppstativ
114424 Swep Single moppstativ

Interiörmopp 
Swep MicroPlus
Arbeta ergonomiskt - en 
mopp rengör en stor yta på 
en och samma gång!

143813 Swep Duo MicroPlus 
143833 Swep Single MicroPlus

PurActive High
Tuff mot smuts, snäll mot 
ytan!

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

High 6,3 x 14 cm • Viscose 8,5x13,5 • 10 x 10-p/kartong

8,5 x 13,5 cm • 100 x 1-p/kartong

Medium 12 x 12-p/kartong • Big 8 x 12-p/kartong

Interiör Kit
Allt i ett kit - skaft, stativ,  
3 st Duo Glas- och Interiör- 
moppar, 5 st PVAmicro och 
sprayflaska.

146501 Duo Glas- och Interiör Kit

Miraclean
Den idealiska problemlösaren 
för svåra fläckar!

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

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

114590 Vit, 40 x 5-p/kart
114558 Blå, 20 x 10-p/kart
114592 Grön, 40 x 5-p/kart

 60 gr • 50 x 1-p/kartong

10 x 14,5 cm • Kit 10 x 1-p/Block 10 x 6-p/Nät 10 x 20-p

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

100201 60 g Stålboll

GrillPad Kit
För kraftfull rengöring av 
inbränt fett och spill på gril-
lar, plåtar och stekbord.

123354  Kit (hållare/skurblock/nät
100549  Skurblock
123355 Nät

50 x 1 par/kartong

50 x 1 par/kartong

MultiPurpose
Ett mycket prisvärd latex-
handske av hög kvalitet.

100155 S / 100156 M
100157 L / 101971 XL

Protect
En nitrilhandske som tål 
tuffa tag. Högst kemikalie-
motstånd och långt skaft.  
Fri från latex och allergener.

148167 M
148168 L / 148169 XL

Universal
En smidig nitrilhandske med 
bra grepp och fingertopps-
känsla. Fri från latex och 
allergener.

100222 S / 100223 M
100224 L / 101973 XL

LiteTuff
Smidig och slitstark engångs-
handske av nitril. Fri från 
puder, latex och allergener.

100222 S / 100223 M / 100224 L
 10 x 100 st/kartong

50 cm •  20 st/kartong

Duo Duster Stativ
Expert på moppning i trånga 
utrymmen eller högt upp 
t.ex. på hyllor och lampor. 
Universalkopplingen passar 
till alla typer av skaft.

114475 Blå
64 cm • 10 st/kartong

Interiörmoppar - en mopp kan användas till så mycket mer än till golvet - utmärkt till väggar och bord

Handskar - var rädd om  dig själv - använd skyddshandskar

50 x 1 par/kartong

Skurmaterial - problemlösare för den tuffa smutsen

”Special is standard to us”
Vi är experter på rengöring.  

Från de minsta partiklarna inom renrum 
till den tuffaste smutsen på oljeriggen -  
erbjuder vi den rätta lösningen för dig.
Läs mer på www.vileda-professional.se

35 cm •  10 st/kartong

Duo Glas- och Interiör-
mopp
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

50 x 1 par/kartong



Origo - bygg om Antal/kart Kartong  /st
Bricka Liten 5 120783 120813
Bricka Stor 5 120784 120814
Skafthållare 16 120772 120812
Moppstöd 5 120785 120815
Lock t. sopsäck 1 70L-120809 120L-120810
Skydd t. sops. 1 70L-515835 120L-514792

Tvättsäckar Blå Röd
Tvättsäck Kardborre 509406 509407
Tvättsäck Ögla 508632 508633

Storlek Grå
Tvättsäck EVA 26x17x48 137991
EVA Medium, avlång 23,5x11x17 137994
EVA Small, rund, 1 flaska Ø10xh20 137995

Hinkar & Boxar Antal/kart Kartong  /st
Hink 6L 10 120942 120943
Lock 12 125948 125949
Hink 22L Lång 10 131662 131663
Box 15L 5 120774 120806
Lock 5 120780 120822
Sil 3 120779 120821

UltraSpeed Mini St/kart  
Hink med moppress 8 133687
Mopp inkl. stativ och teleskopskaft 8 133667
Mopp Refill 2-pack 6 x 2-p 133688
Display (8 kompletta UltraSpeed Mini Kit) 8 133678

UltraSpeed Pro St/kart  
StartKit 15L (hink med press, stativ och MicroPlusmopp) 1 114982
Ready-to-go Kit 25L (vagn, hink, press m. handtag, stativ & mopp) 1 147186
US Pro Pushbar/Körhandtag 1 147412
US Pro Extrahink 10 L (för dubbelsystem eller förvaring) 1 147594
US 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 färgkodning 15L 10 114001
Hink med färgkodning 25L 10 114002

 24 x 60 cm • 101 - 10 x 50-p35 x 60 cm • 10 x 10-p/kartong

3. Sist men inte minst: Golvet!

SuperMop Storlek St/kart  
SuperMop 24 138495
Skaft, aluminium, Blå 138 cm 36 100273
Hink med utvridare 10L 12 122704

3 moderna system
SuperMop, UltraSpeed mini och UltraSpeed Pro är tre 
mopp-/svabbsystem av högsta kvalitet - med bra pressar 
som ger optimal fuktighet till effektiva moppar.

50 cm • 30 st/kartong35 cm • 10 st/kartong

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

Squeegee, Sweeper och Dustpan - effektiva “borstar” - som tar upp både torr och våt smuts
MultiSqueegee
Effektiv gummiraka - tuff 
mot såväl torr, fuktig som våt 
smuts.

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

Squeegee mopp
En smidig mopp för ren-
göring av trånga utrymmen.

DustPan
Nya generationens sop-
skyfflar!

119914  Metall för påse
119912  Plast med behållare

Sweeper & Brush
Sweeper - nya generationens 
sopborste och Brush - en tra-
ditionell borste på hög nivå!

119908  Sweeper 35 cm
114465  Sweeper refill 35 cm
119916  Golvborste 25 cm

Golvdukar - för torr eller mycket lätt fuktad dammtorkning
MicroMulti
En stor stickad mikrofiber-
duk för golvet.

145840 Moppduk, Grå 
114474  Squeegee med kardbor-
refäste

Moppduk 101
För torrmoppning på de 
flesta underlag.

133909 - 101, Gul

Mopp- och svabbsystem - till både lilla och stora objektet som behöver våtmoppning

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

Fastighetsvagn 
Robust, rymlig och rost-
skyddad - passar lika 
bra ute som inne. Fullt 
utrustad enligt bild.
128372

Micro Ready-to-go
Liten, smidig och färdig-
utrustad - 2 hinkar och 
1 box med lock.

125982

MultiSteel 
Fullt utrustad vagn till meddel-
stora och stora objekt. Bra för-
varingsmöjligheter för moppar 
och förbrukningsmaterial.
133160

VoleoPro
Det prisvärda alternativet,  
med smarta lösningar.  
För det mindre objektet.

143724

Fler tillbehör hittar du på  
www.vileda-professional.se

Kangabag
Vår minsta städvagn. Ett 
smidigt sätt att få med rena 
dukar och moppar på trånga 
objekt.

131154
6  stk/kartong

SuperMop • UltraSpeed Mini • US Pro

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

Standard utrustade 500 H 125905 (IKEA) / 131890 fullmonterad 
Standard utrustade 500 HX 125907 / 131917 fullmontonterad
“Naken” för egen design 500 H 133620 / 500 HH 133238

133620 125905/131890

133620  
+ väggar133238 

+ utrustning

www.vileda-professional.se

Träningsvideo
Ergonomi är viktigt - ta 
hand om dig själv! Se våra 
utbildningsvideor på Viledas 
webbplats:
http://vileda-professional.
com/sv-SE/trainingcentre/
index.shtml

144241 - 50 cm



75 cm

50 cm

35 cm

35 cm - 10 stk/krt • 50 cm - 30 stk/krt35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart

40 / 60 cm • 30 st/kartong40 / 60 cm • 30 st/kartong

3. Sist men inte minst: Golvet!

Duo Allround
Dubbelsidig  garnmopp av 
polyester/viskos som glider 
lätt över ytan, även på 
obehandlade linoliumgolv. 

50 cm - 111854

Duo Stativ
Dubbelsidigt stativ - flippa 
runt och fortsätt moppa - 
dubblar ytan! 
Passar även till Single moppar.

35 / 50 / 75 cm  
143062 / 137878 / 116868

Duo MicroTech
Dubbelsidig mikrofibergarn-
mopp. Förstavalet på ojämna, 
mycket smutsiga och/eller 
obehandlade ytor. Bra på att 
fånga lös smuts.
35 / 50 / 75 cm 
143820 / 127425 / 143823

      35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 25 st/kart 50 cm • 25 st/kart35 / 50 / 75 cm • 10 st/kartong

Swep Duo - den absolut bästa lösningen för effektiv och ekonomisk daglig städning

Swep - välj rätt mopp till dina utmaningar som kräver det lilla extra

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

35 / 50 cm
147478 / 147479

Single MicroCombi
Mikrofibermopp som kom-
binerar fördelarna: garnet i 
framkant tar upp lös smuts 
och kort luggen tar bort 
fläckar och ingrodd smuts.
50 / 120 cm  
143830 / 143829

Single HygienePlus
Mikrofibermopp med kort-
lugg till objekt som ställer 
högsta krav på hygien.

50 cm - 140695 

Single Finnmopp
Garnmopp av polyester/
viskos som glider lätt även på 
obehandlade limoliumgolv. 
Universalmopp för normalt 
smutsade ytor.

50 cm - 114436

Single PolishingMop
Experten på utläggning av 
polish och mjukvax. Struk-
turen i öglorna är utvecklad 
för att ge ett absolut jämnt 
resultat vid utläggning.

50 cm - 116723 

Single Extra mopp
Experten på hårt smutsade 
områden där extra fukt  
behövs. Ett bra komplement 
till toaletten, entrén, etc.

35 / 50 cm 
143827 /  114441 

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

35 / 50 cm  
143833 / 143834

Single (Classic) Stativ
Mycket lätt stativ med fjäd-
rande ände som gör det lätt 
att byta mopp.

35 / 50 / 75 / 120 cm  
114424 / 114426 / 114428 / 114696 

Single MicroTech
En mikrofibergarnmopp till 
ojämna, mycket smutsiga 
och/eller obehandlade ytor. 
Bra på att fånga lös smuts.

35 / 50 / 75 cm  
144243 / 114433 / 144244

V-MicroTech
Kardborremopp med bästa 
mikrofibergarnet. Tar upp lös 
smuts på alla typer av hårda 
golv.

40 / 60 cm 
113335 / 113695

V-MicroPlus
Kardborremopp med 
högsta kvalite på den korta 
mikrofiberluggen. För torr 
och fuktmoppning av jämna, 
släta golv.
40 / 60 cm  
144247 / 144246

Duo HygienePlus
Dubbelsidig mikrofibermopp 
med kortlugg till objekt som 
ställer högsta krav på hygien.

35 / 50 / 75 cm  
143803 / 140697 / 144239

Duo MicroPlus
Dubbelsidig mikrofibermopp 
med kort lugg. Förstavalet på 
envis/ingrodd smuts på alla 
släta och/eller behandlade 
golv.
35 / 50 / 75 cm  
143813 / 143815 / 143817

Duo MicroCombi
Dubbelsidig mikrofibermopp 
som kombinerar fördelarna-
na: garnet i framkant tar upp 
lös smuts och luggen tar bort 
fläckar och ingrodd smuts.
35 / 50 / 75 cm  
143807 / 143809 / 143811

Skaft - för alla system - både våra och andras
SprayPro skaft
Bara spraya och torka rent! 
Pump i handtaget, 355 ml 
tank i skaftet och spray-
munstycke vid universal 
kopplingen.  

143002 Blå inkl. mått

Teleskopskaft
Ett prisvinnande teleskop-
skaft som kombinerar design, 
funktion och ergonomi.

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

Aluminium skaft
Universalskaft som passar 
till alla våra stativ och de 
flesta andra systemen på 
marknaden.

111529 Blå

ClickSpeed - snabbt och enkelt 
ClickSpeed Korttids-
moppduk
Korttidsmopp - med patente-
rad struktur - som är utmärkt 
till att plocka upp lös smuts.

138652 Röd
138653 Blå

ClickSpeed Stativ
Snabbt, enkelt och hygieniskt 
moppsystem. Klicka till med 
foten och stativet öppnar sig, 
klicka till igen och stativet 
låser fast moppduken.

138621 Stativ

ClickSpeed Moppduk
Stickad mikrofibermoppduk 
framtagen för att ge bästa 
rengöringseffekt med lägsta 
friktion.

138695 Moppduk, Grå

150 cm • 10 st/kartong 145 cm • 6 st/kartong50-90 cm / 100-180 cm • 10 st/kartong

44 x 20 cm • 10 x 5-p/kartong 44 x 20 cm • 6 x 50-p/kartong40 cm • 10 st/kartong

     35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart      35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart35 / 50 / 75 cm • 10 st/kartong

35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart 50 cm • 30 st/kart50 cm • 30 st/kart

50 cm • 30 st/kart 35 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart     50 cm - 10 st/kart • 120 cm - 10 st/kart

      35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart 35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart     35 & 75 cm - 10 st/kart • 50 cm - 30 st/kart
Storleken har definitivt betydelse
75 cm: Spara tid och öka flexibiliteten! Stora öppna ytor 
med minimal möblering: korridorer, .
50 cm: klarar både stora och små ytor med ingen eller hög 
möbleringsgrad.
35 cm: passar utmärkt till väggar, bord, interiörer, white-
board- och skoltavlor, även bra till golv i små utrymmen.

Duo SafetyPlus
En dubbelsidig skrubbmopp, 
tuff mot smuts - kan ersätta 
en borste. Två sidor - skrubba 
och torka upp smutsen.

35 / 50 cm  
147474 / 147477
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Vileda Professional en del av Freudenberg Group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag 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 an-
vändare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.


