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Hera
Pedalkärl som uppfyller HACCP-krav
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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.

Hera
Hera är en komplett serie pedalkärl som 
motsvarar HACCP-krav. Hera manövreras 
utan att använda händerna och passar för 
en rad olika användningsområden - från 
patientrum i sjukvården till matberedning 
där korskontamination kan vara förödande.

Den mjuka stängningen av locket är 
perfekt i tysta och lugna omgivningar. Den 
integrerade hållaren för sopsäckar liksom 
gummifötterna i glidsäkert material är bra 
exempel på funktionell design. 

Hera finns i tre storlekar; 35 L, 60 L och 
85 L samt i olika färger.

Användarfördelar
 Fotmanövrerad och motsvarar HACCP-

krav
 Mjuk och tyst stängning – perfekt för 

sjukvården
 Stor fotpedal- idealisk när man använder 

skydsskor och skoskydd
 Täta lock- håller eventuell lukt inne i 

kärlet
 Integrerad hållare för sopsäck- för enkel 

fästning av sopsäcken
 Okomplicerad design- enkel att hålla ren
 Gummifötter- håller kärlet på plats och 

skyddar golvet
 Färgkodning – finns i olika färger 

Tillsammans med fotmanövreringen 
minimeras risken för bakteriespridning

 Vit tunna är godkänd för livsmedels-
hantering

Benämning Svart Vit Beige B x L x H (cm) St/Fp Fp/Kart

Hera Avfallskärl med pedal 35 L 137681 137683 137682 39 x 39 x 44 1 1

Hera Avfallskärl med pedal 60 L 137687 137689 39 x 39 x 69 1 1

Hera Avfallskärl med pedal 85 L 137693 137695 49 x 39 x 79 1 1


