Vileda Professional
Din ekspert på renhold

Din partner innen profesjonelt renhold!
Bra blir enda bedre når vi samarbeider. Markedsledende produkter er ikke det eneste du får hos
oss. Vår kompetanse og våre erfaringer tar deg ett steg nærmere et mer effektivt og økonomisk
renhold.
Det handler om fremtiden
For oss i Vileda Professional og Freudenberg er det viktig å alltid tenke på miljøet og på sosiale og økonomiske verdier. Vi er en
av de få som har produksjon i Norden og Europa, og ikke på den andre siden av jordkloden. Strenge europeiske myndighetskrav
og korte transportveier gir en lav miljøbelastning.
Der andre produsenter bare produserer og leverer, sørger vi for å teste, dokumentere, sertifisere og følge opp. Det er din garanti
for at både du og vi kan ha en bærekraftig og langsiktig virksomhet.
Vileda i Norge
Vileda har vært i Norge siden 1990-tallet, og har frem til i dag vokst fra 2 til 6 ansatte. Våre kjernevider er Kvalitet; Vi gjør vårt beste for
å innfri dine forventninger. Innovasjon; Vår interesse for renhold genererer stadig nye produkter og metoder. Partnerskap; Langsiktigt
samarbeid basert på gjensidig forståelse og respekt. Vi har som mål å være enkle å gjøre forretninger med!

100% mikrofiberrengjøring med markedets tynneste mikrofiber
• Gir sikkrere, raskere og renere resultat.
• 50% tynnere fiber gir enda bedre bakterieopptak.
• Reduserer opp til 99,99% bakterier.
• 200% bedre smussopptak.
EPD

• Vanndråpene dunster raskt bort og du får
et skinnende resultat.
• Rask og lett i bruk på grunn av lav friksjon.

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

152105

MicronQuick

Blå

40 x 38

5

20

4946778

152106

MicronQuick

Rød

40 x 38

5

20

4946794

152108

MicronQuick

Grønn

40 x 38

5

20

• Interiør

Vileda Professional

4946786

• Interiør

MicroTuff Plus
Strikket mikrofiberklut av høy kvalitet.

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

4946927

MicroTuff Plus

Blå

40 x 38

5

20

4946802

MicroTuff Plus

Rød

40 x 38

5

20

• Interiør

• Med MicroTuff Plus sparer du både tid og penger. Jobben kan gjøres med et minimum av
kjemikalier, eller helt uten.
• MicroTuff Plus opprettholder sine egenskaper selv etter lang tids bruk.
• MicroTuff Plus fjerner effektivt gjenstridig smuss selv på de mest skitne flater.
EPD

•

MicroTuff Swift

Interiør

Strikket mikrofiberklut av høy kvalitet.
• Med MicroTuff Swift sparer du både tid og penger. Jobben kan gjøres med et minimum av
kjemikalier, eller helt uten.
• MicroTuff Swift opprettholder sine egenskaper selv etter lang tids bruk.
• MicroTuff Swift fjerner effektivt gjenstridig smuss selv på de mest skitne flater.
Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

4946463

MicroTuff Swift

Blå

40 x 38

5

20

4946323

MicroTuff Swift

Rød

40 x 38

5

20

• Interiør

EPD

En mikrofiberklut som gir et skinnende rent resultat

Vileda Professional

4946810

Produktnavn
PURmicro

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

Blå

40 x 38

5

20

• Interiør

PVAmicro
Mikrofiberklut med høy rengjøringsevne!

EPD

Vileda Professional

Unik allroundklut av mikrofiber, impregnert med PVA.
PVAmicro gir et rent resultat med meget god oppsuging.
Enkel å skylle av.
Impregneringen av PVAmicro gjør at partiklene enkelt skylles ut.
PVAmicro glir lett over flater og legger igjen kun en tynn hinne med fuktighet der kluten
vasker rent. Den beholder fuktigheten og rengjør store flater med det samme jevne
resultat fra begynnelsen til slutt.

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

143586

PVAmicro

Rød

5

20

4946406

143585

PVAmicro

Blå

5

20

• Interiør

4946331

• Interiør

•
•
•
•
•

• Interiør

• PURmicro er i utgangspunktet en strikket mikrofiberklut som er delvis belagt med et lag av
PUR (polyurethan). I og med at hele overflaten ikke er helt dekket, så rengjør mikrofiberen i
dybden samtidig som PUR-lagetet tørker overflaten skinnende ren uten striper eller render
– slik et tradisjonelt pusseskinn gjør.

• Interiør

PURmicro

EPD

Interiør • Interiør

MicronQuick

3

Interiør • Interiør

Duo Interiør- og glassmopp
Rengjør glass og interiør - raskt og enkelt
• Enkelt! Bara spray vann på flaten eller på moppen, og tørk bort støv, fett eller annen smuss.
• Strukturen i mikrofibermoppen etterlater seg små vannpartikler. Dråpene dunster raskt og
gir et skinnende rent resultat uten skjolder.
EPD
4947180

Vileda Professional
146498

Produktnavn
Duo Interiør- og glassmopp

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

35

18

10

• Interiør

Swep MultiDuster
Hygienisk rengjøring av områder det vanskelig å nå

• Interiør

• Lett å bytte form på stativet - ta tak i
leddene og bøy til ønsket form.
• Stabilt - holder formen under arbeid - tåler
også press.
• Hygienisk - lett å rengjøre stativet.
EPD

Vileda Professional

Produktnavn

• Passer til teleskopskaft.
• MicroPlusmopp - kortklippet mikrofibermopp for universell rengjøring. Bakside av
polypropylen. Svanemerket.

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

• Interiør

5045273

151612

MultiDuster Maxi stativ

Grå

46,5 cm

1

10

4953592

151719

Swep MultiDuster Maxi mopp

Grå

-

1

20

Quick‘n Dry
Tørt og rent – med ett tørk!

•

•
•
•
•

Interiør

EPD

• Interiør

4947198

Effektiv: God oppsugingsevne og den er enkel og skylle av og klemme ut vannet.
Praktisk: Alltid klar til bruk. Dra ut og riv/skjær av til valgfri størrelse.
Ergonomisk: Klutens lave friksjon gjør at den er snill mot både hender og ledd.
Miljøbevisst: Et rent naturprodukt som er biologisk nedbrytbart. Klutene kan brukes en
kort stund eller vaskes på opp til 95° C og brukes igjen.

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

145631

Quick‘n Dry

Gul

25 x 100

1

4

Inox
Rustfri stålball til kjøkkenet

• Interiør

• Skrubb av 100% rustfritt stål. For skuring og fjerning av gjenstridig smuss. Fjerner tøffe,
intørkede flekker uten anstrengelse.
• Lett å rengjøre, kan vaskes i oppvaskmaskin.

EPD

• Interiør

4946299

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse

st/pk

pk/krt

100201

Inox stålball

Grå

60 gr

1

50

MiraClean
Den perfekte problemløseren for vanskelige flekker!

• Interiør

• Fjerner tøffe merker, flekker, ingrodd smuss og kalk med minimal anstrengelse.
• Bruk kun vann. Ingen kjemikalier.
• Opp til 26 ganger mer effektiv sammenliknet med en mikrofiberklut.
• Fungerer på de fleste ripefaste flater.
EPD

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/fp

fp/krt

• Interiør

4953667

102750

MiraClean

Hvit

10 x 6

12

12

4953485

113034

MircaClean Big

Hvit

12 x 7,5

8

12

• Interiør
4

PurActive High
• PurActive løfter opp smusset i stedet for å skrape det opp. Hemmeligheten ligger i den
unike bølgeformede flaten sammen med skurematerialet løfter lett opp hardtsittende skitt
uten å ripe flaten.
• Bra størrelse og stabilt skum gir et ergonomisk grep som beskytter fingrene.
• Når produktet er oppbrukt kan det brennes og etterlater da kullsyre, vann og oksider.
EPD
5045257

Vileda Professional
123111

Produktnavn

Farge

Storlek cm

st/pk

pk/krt

PurActive High, svamp

Grønn

6,3 x 14

10

10

Swep Duo Plus Moppestativ
Dobbeltsidig moppestativ - flipp rundt og fortsett å moppe!

EPD

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

4946356

143062

Swep Duo Moppestativ

Blå

35

1

10

4946364

137878

Swep Duo Moppestativ

Blå

50

1

10

• Interiør /gulv • Interiør /gulv • Interiør/gulv

• 3D-kobling, lett å manøvrere i trange rom, også bra på vertikale flater.
• De trapetsformede endene er perfekte for hjørner og trapper.
• Gripehullet gir et stødig grep når moppen tres på moppestativet
• Lett men samtidig sterk konstruksjon i polypropylen.
• Passer også til Single moppene.
• Stativet (35 cm) brukes til rengjøring av interiør sammen med MicroPlusmoppen.

Teleskopskaft Vario
Prisvinnende teleskopskaft som kombinerer design, funksjon og ergonomi
• Grep med rundet topp og ergonomisk form i tokomponentsmaterial.
• Friksjonsringen øverst gjør at skaftet står inntil vegg o.l.
• Langt midtgrep for god ergonomi.
• Smidig og enkel lengdejustering. Åpne, juster og lås.
• Fargekodingssystem for å skille mellom ulike renholdsområder.
EPD
4946281

Vileda Professional
111380

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Blå

100-180

1

10

Teleskopskaft Vario

Interiør/gulv • Interiør/gulv

Snill mot overflaten!

•
Interiør/gulv

Swep Duo MicroPlusmopp
En mikrofibermopp med god rengjøringsevne og lav friksjon

EPD

Vileda Professional

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

4945192

143813

Swep Duo MicroPlusmopp

Grå

35

1

10

4947248

143815

Swep Duo MicroPlusmopp

Grå

50

1

30

• Interiør /gulv • Interiør/gulv

• Mikrofiberrengjøring med det beste smussopptak.
• Lav friksjon, den glir lett over underlaget.
• MicroTech kan vaskes på opp til 95° C, og tåler både kjemikalier og vaskemiddel
med høy pH-verdi - lang holdbarhet.
• 100% polyester, mikrofibergarn. Svanemerket.

5

• Gulv • Gulv • Gulv
• Gulv

Swep Duo MicroCombimopp
En pålitelig dobbeltsidig mopp med eksepsjonell garnsammensetning

EPD
4953576

Vileda Professional
143809

• Flipp rundt og fortsett moppingen.
• Mikrofiberrengjøring for beste smussopptak.
• Bra rengjøringseffekt, god absorpsjon og holdbarhet.
• Lav friksjon også på ubehandlede linoleumsgulv.
• 50% polyester og 50% viskose.
• Vaskes i 70º C.
Produktnavn
Farge
Størrelse cm
Swep Duo MicroCombimopp

Grå

50

st/pk

pk/krt

1

30

Swep Duo MicroTechmopp

• Gulv

Unik mikrofiber garnmopp med lav friksjon

• Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv

• Gulv

• Gulv

• Swep Single MicroTech er en unik garnmopp av mikrofiber som brukes tørr, fuktig eller våt.
• Kombinerer rengjøringseffekten med lav friksjon så renholdsjobben blir lettere og mer
effektivt. Det patenterte garnet rengjør i dybden med mindre friksjon enn
tradisjonelle garnmopper, først og fremst ved bruk fuktig eller våt.
• Stor kapasitet til å ta opp smuss.Resistent mot kjemikalier inkl. blekemidler og
bruksløsninger høy pH-verdi.
• 100% polyester, mikrofibergarn.
EPD
4953584

Vileda Professional Produktnavn
127425

Swep Duo MicroTechmopp

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

25

Swep Duo Safety
En skrubbemopp som er tøff mot smuss - kan erstatte en børste

EPD
4945200

• Brukes til rengjøring av sklisiktre gulv i f.eks kjøkken, bad eller garderobe/dusjanelgg
• Brukes med fordel på skitne profilgulv.
• De korte harde polyamidfiberne trenger ned i underlagets porer/mønster og rengjør
også i dybden. Den andre siden tørker opp.
• I bad-, dusj- og garderobeanlegg tar moppen effektivt opp hår.
Vileda Professional Produktnavn
Farge
Størrelse cm
st/pk
pk/krt
147474

Swep Duo Safetymopp

Grå

35

1

10

Swep Single Moppestativ
Et lett moppestativ med fjæring i enden som gjør det lett å bytte mopper
• Med trapesformede ender er det mulig å nå inn i alle hjørner.
• Sett moppen på høykant og børst ut smussen fra hjørnene.
• Lett men samtidig sterk konstruktion i polypropylen.
• Fjærsystemet gjør det enkelt å skifte mopp.
EPD
5045299

Vileda Professional
114426

Produktnavn
Swep Single Moppestativ

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

10

Swep Single MicroPlus
Rengjøringsevne utover det vanlige
• Problemløser som rengjør i dybden.
• Klarer tøffe flekker uten kjemikalier.
• Mindre behov for kjemikalier og vann gir lavere kostnader.
• Grove fiberstrimler og lav vekt gir redusert friksjon.
EPD
4946349

6

Vileda Professional
143834

Produktnavn
Swep Single MicroPlus

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

30

En skrubbemopp som er tøff mot smuss - kan erstatte en børste
• Brukes til rengjøring av sklisikre gulv i f.eks kjøkken, bad eller garderobe/dusjanelgg
• De korte harde polyamidfiberne trenger ned i underlagets porer/mønster og rengjør også i
dybden.
• Lav friksjon selv på ”høyfriksjonsgulv“.
• 100% polyamid for å gi beste resultat.
• I bad-, dusj- og garderobeanlegg tar moppen effektivt opp hår.
EPD
4946349

Vileda Professional
147479

Produktnavn
Swep Single Safetymopp

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

30

Swep Single Ekstramopp
Eksperten på veldig skitne flater, der ekstra fuktighet behøves.
• Brukes til rengjøring av veldig skitne gulv, hvor det trengs litt ekstra fuktighet.
• Et godt suplement til toalettet, inngangspartiet etc.

EPD
5045232

Vileda Professional
143827

Produktnavn
Swep Single Ekstramopp

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

30

Swep Single Finnmopp
Universalmopp med lav friksjon

EPD

114436

Swep Single Finnmopp

Grå

50

1

30

• Gulv

5045240

Vileda Professional

• Økonomi: Swep Single Finnmopp gjør det mulig å arbeide effektivt uten å gi avkall på
renholdskvaliteten.
• Ergonomi: Lav friksjon, lav belasting og lette mopper gir maksimal effektivitet med
minimal muskelbelastning.
• Effektivitet: Unik garnsammensetning og høy kvalitet gir enestående rengjøringsevne.
Produktnavn
Farge
Størrelse cm
st/pk
pk/krt

Swep Single MicroTech

• Gulv

Unik mikrofiber garnmopp med lav friksjon og høy rengjøringsevne

Vileda Professional
114433

Produktnavn
Swep Single MicroTech

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Grå

50

1

30

• Gulv

5045307

• Gulv

• Kombinerer rengjøringseffekten med lav friksjon så renholdsjobben blir lettere og
mer effektivt.
• Det patenterte garnet rengjør i dybden med mindre friksjon enn tradisjonelle
garnmopper, først og fremst ved bruk fuktig eller våt.
• Stor kapasitet til å ta opp smuss.
• Resistent mot kjemikalier inkl. blekemidler og bruksløsninger med høy pH-verdi.
EPD

• Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv • Gulv

Swep Single Safetymopp

• Gulv • Gulv • Gulv
7

Renholdsvogner

Micro Ready-to-go
Liten og smidig

EPD
5047196

Vileda Professional
125982

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

Micro Ready-To-Go

-

67 x 52 x 104

1

1

Renholdsvogner

Funksjon. Oppbevaring. Design.

•

• Godt planlagt renholdsvogn som passer til de
fleste steder og oppgaver.
• Smart oppheng av moppeboksene - gjør det
enkelt å ta ut moppene.
• God plass til engangsmateriell og mopper.
• Flexibel: brettet på toppen har plass til fire bøtter
alt. to bøtter og en moppeboks.
• Ergonomisk - enkelt å tilpasse kjørehåndtaket.

EPD
4953048

•

Renholdsvogner •

Renholdsvogner •

Renholdsvogner •

Renholdsvogner

Leveres med følgende:
• Justerbart kjørehåndtak
• Søppelsekkholder
• Bøtter, 2 stk
• Moppeboks med lokk
• Trådkurv til oppbevaring
• Skaftholdere, kroker til å henge på
• Hjul, 4 stk hvorav 1 med brems

MultiSteel Plus

•

Renholdsvogner

•

• En liten, smidig og nøye planlagt vogn som
passer til mange ulike områder.
• Utmerket til de mindre bøttekottene og
smale gangene.
• Lett å komme til redskapen samtidig som
de sitter stødig på plass når de ikke er i bruk.
• Enkel å montere og leveres med Origo bøtter og
bokser.

8 8

Vileda Professional
158074

Leveres med følgende:
• Justerbart kjørehåndtak
• Fast ramme med to trådkurver
• Søppelsekkholdere
• Bøtter, 1 blå og 1 rød
• Moppeboks med lokk, blå
• Skaftholder, 4 stk
• Moppeholder, 3 stk
• Hjul 125 mm, 4 stk hvorav 1 stk med brems

Produktnavn

Farge

Størrelse cm

st/pk

pk/krt

MultiSteel Plus

-

112x60x106

1

1

Vask og vedlikehold
Vi tilbyr opplæring og veiledning til dine medarbeidere
så de blir eksperter på metode og system!
Hygienevask av mikrofiber
Det er ikke vanskelig - men, merk deg følgende:
• Bruk høyeste vannmengde = syntetisk materiale.
• Termisk desinfektion = minst 85°C i minst 10 min (de fleste
profesjonelle maskiner har spesielle program for dette).
• Vaskemiddel/bruksløsning med pHverdi på maksimalt 10.
• Tenk på miljøet og økonomien - vask ved lav temperatur.
• Ved bruk av tørketrommel, bruk lav temperatur = max. 50°C.
• Bruk alltid hansker når du legger inn og tar ut av vaskemaskinen.

Forpreparering - hjertet i vårt system
Forpreparering reduserer bruken av vann og kjemi. Den enkleste måten å
forpreparere kluter og mopper på er å gjøre det direkte i vaskemaskinen.
Bruk QR-koderna for å se våre filmer om forpreparering.
Forpreparering av mopper:

Forpreparering av kluter:

Hva er mikrofiber?

Ta vare på deg selv og ditt utstyr

• Mikrofiber er ekstremt fine fiber med en tykkelse
mindre enn 1 dtex = 1g/10000 m.
• En mikrofiber er minst 50 ganger tynnere enn ett
hårstrå fra menneske.
• En mikrofiber er så liten at den trenger ned i overflatens porer og tar opp smuss.
• Fiberen splittes for å gjøres enda tynnere.
• ”Kjernen” av polyester tar opp fukten.
• ”Trekantene” av polyamid tar opp fett/smuss.
• Mange tynne mikrofiber gir stor kontaktflate.
= mer materiale som tar opp smuss og fett.

Kroppen din utsettes daglig for stress. Ta korte pauser og strekk
ut. Tenk på at kroppen din er ditt viktigste verktøy.
For å skåne kroppen din har vi utviklet ergonomisk utstyr om
hjelper deg i hverdagen. Mange av produktene våre har vunnet
priser for sin ergonomi. Via QR-koden under kan du finne ut
mer om hvordan du kan skåne kroppen din hver dag.
Videoklipp med ergonomiske øvelser:

9

Kontakt oss
Commercial Manager Norway
Geir-Helge Sjaaeng
Mobil: 95 90 75 45
geir-helge.sjaaeng@fhp-ww.com

Midt-Norge
Bjørn Munkebye
Mobil: 41 42 94 94
bjorn.munkebye@fhp-ww.com

Sør-Norge
Arne Jenssen
Mobil: 41 41 60 76
arne.jenssen@fhp-ww.com

Vest-Norge
Eivind Brynildsen
Mobil: 95 55 58 17
eivind.brynildsen@fhp-ww.com

Øst-Norge
Richard Skydsrud
Mobil: 92 84 43 67
richard.skydsrud@fhp-ww.com
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www.vileda.no
På vår hjemmeside
får du informasjon
om det meste innen
rengjøring.

Vileda Professional - en del av Freudenberg Group

01/2018

Vileda Professional er en del av Freudenberg-gruppen, et globalt famileforetak med
hovedkontor i Tyskland. Vi har salgskontorer rundt om i Europa og er godt
representert i de øvrige deler av verden.
Vileda Professional tilbyr innovative rengjøringsløsninger og systemer for
professjonelle brukere innen alle renholdsmiljøer - fra sykehus, skoler og kontor til
hotell og restauranter.

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS
Postboks 220 • 2021 Skedsmokorset
Telefon: 63872666
www.vileda.no • vileda.professional.no@fhp-ww.com

