Førsteklasses
design, kvalitet og funksjon
Komplette løsninger for avfall og kildesortering
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Førsteklasses rengjøringsresultat krever et
førsteklasses avfall og kildesorteringssystem
Vi vet at du bruker både tid og krefter for å få dine
gjester og besøkende til å trives i et rent og velstelt
miljø. Da vet du også at det er like viktig å ta hånd
om søppelet på en effektiv og enkel måte, som å
ta hånd om støv og skitt.
Så nå kan du løse hele rengjøringsbehovet – fra
komplette rengjøringsløsninger til vårt nye system
for avfall og kildesortering – med kun én kontakt:
Vileda Professional.

Helping you make a difference.

Design til stilige miljøer
Moderne og designede miljøer stiller krav til
serviceproduktene. Vileda Professionals systemer
for avfall og kildesortering er utformet slik at de
både harmonerer med og kompletterer det miljøet
der de skal brukes.
Sveitsisk kvalitet når den er som best
For oss er design og funksjon mye mer enn bare
utseende. Selvfølgelig får du samme kvalitet og
levetid som du er vant til fra våre øvrige produkter.
Freudenberg Household Products A/S
Tel. 63 87 26 66 • www.vileda-professional.no

GEO & IRIS
Innovativ, solid og motstandsdyktig – Geo er den fleksible
løsningen for både avfall og kildesortering.
Det innovative kombinasjonsmaterialet, med plastens motstandsdyktighet og metallets flotte finish, gir beholdere som er
enkle å holde rene, som motstår fingeravtrykk, rust og småskader – samt harmonerer med det mest futuristisk utformede
interiøret.
Viktige funksjoner
• Motstandsdyktig plast, med metallfinish – enkel å holde ren
• Kompakt design – passer også inn på trange steder
• Motstandsdyktig mot rust, fingeravtrykk og småskader
• Integrert holder for søppelsekk – garanterer perfekt passform
• Gummiføtter – holder beholderen på plass, beskytter gulvet og
demper lyden

ATLAS
Atlas mobile beholder på 100 l brukes både innendørs og
utendørs, først og fremst i industrielle miljøer.
Her finner du viktige og innovative funksjoner som gir god
ergonomi.
Viktige funksjoner
• Ekstra stor åpningsvinkel på lokket og høyt plassert håndtak – gir
god ergonomi
• Store gummihjul – for enkel og stille forflytting
• Integrert holder for søppelsekk – garanterer perfekt passform

HERA
Hera er en komplett serie pedalbøtter, som oppfyller HACCPkrav. Hera manøvreres uten å bruke hendene, og passer til en
rekke bruksområder – fra pasientrom i helsevesenet til mattilberedning der krysskontaminering kan være skjebnesvangert.
Viktige funksjoner
• Fotbetjening – oppfyller HACCP-krav
• Stor fotpedal – ypperlig når man bruker vernesko og skobeskyttelse
• Tette lokk – holder eventuell lukt inne i beholderen

TITAN
Bredt bruksområde, utviklet for tøffe krav og miljøer både
utendørs og innendørs – kort fortalt Titan.
Viktige funksjoner
• Mykt grep forenkler håndtering av tunge dunker
• Kraftig lokk, med avløpskanaler for skylle- eller regnvann
• Integrert håndtak i bunn – enkel å løfte og tømme
• Gul og hvit dunk er godkjent for bruk til næringsmidler

Les mere på www.vileda-professional.no

