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Trzymasz w ręku katalog Vileda Professional, w którym znajdziesz wiodące produkty 
na rynku przeznaczone do czyszczenia mechanicznego i wskazówki, które pomogą Ci 
wybrać najlepszy produkt do danej aplikacji. Współpracując z nami otrzymujesz jednak 
o wiele więcej aniżeli tylko produkty, ponieważ za naszymi produktami stoją eksperci od 
czyszczenia, których celem jest wspomaganie Ciebie w dążeniu do doskonałości. 

Pomagamy Ci się 
wyróżnić

Składamy obietnice i dotrzymujemy słowa

Pomagamy Ci się wyróżnić – to poważna obietnica, ale mo-
żesz być pewien, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby 
ją spełnić, dzięki wysokiej jakości produktom, ale także na-
szej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu. Nasze progra-
my wsparcia i  szkolenia zostały stworzone, abyśmy dzieląc 
się naszą wiedzą, pozwalali Ci uzyskać najlepsze możliwe 
rezultaty czyszczenia po najniższych kosztach. 

Partnerstwo, które się opłaca

Jedynie będąc liderem w branży badań i rozwoju jesteśmy 
w stanie zaoferować Ci optymalne produkty i rozwiązania, 
natomiast jedynym sposobem na poszerzenie naszej 
wiedzy i zagwarantowanie, że przyniesie ona wymierne 
korzyści naszym klientom jest pozostawanie w stałym 
kontakcie z rynkiem i wsłuchiwanie się w potrzeby naszych 
klientów. Dlatego też wierzymy w długotrwałe relacje 
biznesowe, bliską współpracę i prosty, otwarty dialog.  
Im więcej dowiemy się o Twojej sytuacji i specjalistycznych 
potrzebach, tym lepsze rozwiązania będziemy w stanie Ci 
zaoferować. Tak więc powiedz nam, jak możemy Ci pomóc 
pełniąc rolę konsultantów i doradców, przekazując Ci wiedzę 
na temat naszych produktów, metod i systemów czyszczenia 
lub jako specjaliści od rozwoju nowych produktów? 

Niezależnie od tego, czego od nas oczekujesz, jednego 
możesz być pewien – celem naszej pracy jest to, abyś z naszą 
pomocą mógł „się wyróżnić”.

Czy istnieją tak naprawdę jakiekolwiek różnice 
pomiędzy produktami?

Tak, ale rzadko są one widoczne na pierwszy rzut oka. 
Nasze produkty posiadają wszystkie zalety, które sprawiają, 
że współpracując z nami odnosisz korzyści dla swojego 
biznesu; badania i rozwój, dobór odpowiednich materiałów, 
metod produkcji, testy, testy i jeszcze raz testy – wszystko to  
w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty. Podsumowując, 
celem całej naszej firmy jest opracowanie najlepszego 
rozwiązania dostosowanego do Twoich specjalistycznych 
potrzeb. Oceniając naszą współpracę nie patrz jedynie 
na ceny poszczególnych produktów, ale zwróć uwagę na 
ogólną oszczędność procesów, trwałość naszych produktów, 
inteligentne metody czyszczenia, dokładnie przetestowane 
systemy i porady podnoszące Twoją wydajność działania, 
ponieważ to właśnie są korzyści płynące z długotrwałej 
współpracy z Vileda Professional. 



Obszary aplikacji
Służba Firmy
zdrowia sprzątające HoReCa
  

Kodowanie kolorystyczne 

Kodowanie kolorystyczne – systemu kodowania kolory-
stycznego Quattro Viledy Professional pomoże Ci rozgra-
niczyć poszczególne strefy czystości. Dobranie odpowied-
niego koloru do danej strefy daje gwarancję utrzymania 
wysokich standardów higieny. Każdy produkt opatrzony 
symbolem Quattro (patrz poniżej: lewo) jest dostępny 
w przynajmniej czterech kolorach.

Symbole techniczne
Wszystkie produktu Viledy Professional są najwyższej 
jakości, co gwarantuje krótko- i długotrwałą oszczędność 
kosztów. Symbole techniczne ilustrują zalecane metody 
czyszczenia i porady. Stosując się do naszych zaleceń 
będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich zalet 
produktów Vileda przez długi okres czasu.

Kodowanie kolorystyczne 
pokazuje, że produkt jest 
objęty systemem Quattro

Temperatura 
prania

Odwirować

Na mokro

Na wilgotno

Na sucho

Nie – wybielacze 
na bazie chloru

Bez 
odwirowania

Metody czyszczenia 
– najlepsza metoda czyszczenia.

=  Najlepszy 
wybór

= Dobry wybór

Symbole techniczne i ikony

95

95

95



Spis treści 
A. Czyszczenie powierzchni
NanoTech Micro  5 
Ścierki z mikrofazy  6
Ścierki gąbczaste i sztuczna irch PVA  8
PVA Micro  9
Ścierki lateksowe  10
WiPro antybakteryjna  11 
Ścierki krótkotrwałego użytku  11
Nietkane ścierki o długiej żywotności  11

B. Materiały ścierne 
Inox  12
Pady ręczne  12
Miraclean  12
Gąbki  13
Gąbki PUR Active  14

C. Czyszczenie okien
System czyszczenia okien Evolution  15

D. Czyszczenie podłóg
Mopy do kurzu i mopy ręczne  17
Kije  18
Swep HygienePlus  19
Najlepszy system do czyszczenia posadzek  20
System Swep   21
Spray Pro  24
Voleo Pro  26
UltraSpeed System  27
CombiSpeed Pro  30
ClickSpeed  32
UltraSpeed Mini  33
Mopy pionowe  33
Mopy do kurzu  35
Mopy do zamiatania  36
Ścierki do podłóg  37
Pady maszynowe  38
Pady ręczne i padmaster  41

E. Wózki serwisowe
Wózki Origo  42
Elementy zabudowy do Origo  43
Akcesoria Origo  44

F. Miotły i szczotki 
Miotły i szczotki  46
Szufeki  48

G. Rękawice
Rękawice ochronne  50

H. Folie spożywcze (Wrapmaster)             53

I. Maty wejściowe             54

J. Zarządzanie odpadami  57



A. CZySZCZENIE PoWIERZCHNI

5

Czyszczenie
powierzchni
Jakich potrzebujesz właściwości? Produktów o wysokiej 
chłonności do mokrych powierzchni? Produktów nie 
pozostawiających smug, ani kłaczków na błyszczących 
powierzchniach? Możliwości usunięcia jednym ruchem 
tłuszczu i trudno schodzących odcisków palców – bez 
stosowania substancji chemicznych?
Która metoda najlepiej pasuje do Twoich aplikacji 
czyszczenia? Metoda wiaderkowa? Natryskowa czy też 
system wstępnego przygotowania ścierek?
We wszechstronnym portfolio Viledy Professional 
znajdziecie ścierki do każdej aplikacji i każdego systemu, 
od tanich ścierek do kurzu użytku po najbardziej 
zaawansowane ścierki z mikrofazy.Ścierki z mikrofazy

Nic nie czyści tak dokładnie jak mikrofaza. Wystarczy 
jedno pociągnięcie, aby usunąć tłuszcz i odciski pal-
ców bez konieczności późniejszego szorowania lub 
suszenia. W jaki sposób? Wyjątkowo cienka mikrofaza 
dosłownie zdrapuje i wchłania brud z powierzchni 
pozostawiając jedynie maleńkie kropelki wody. W ten 
sposób oszczędzasz czas i pieniądze, szczególnie, 
że potrzebujesz jedynie minimalną ilość środków che-
micznych lub nie potrzebujesz ich wcale. 

QuickStar Micro

Ścierka do szybkiego i łatwego czyszczenia dzięki technologii długiego mikrowłókna – na 
wilgotno i na sucho. 

Doskonała ścierka do wstępnego przygotowania w  kuwetach/wiadrach• 
Szybkie i łatwe wycieranie ze względu na niskie tarcie powierzchniowe• 
Dzięki zastosowanej opatentowanej technologii długiego mikrowłókna nie pozostawia • 
kłaczków, smug, ani zacieków
Bardzo wysoka odporność chemiczna na wybielacze, środki dezynfekujące, tlenki, itp.• 
Nietkana struktura, łatwo się wypłukuje, włosy  • 
i brud nie przylegają do powierzchni
 Gramatura: 140 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100253 QuickStar micro niebieski 38 x 40 5 20 100819   
100254 QuickStar micro czerwony 38 x 40 5 20 100820   
100255 QuickStar micro zielony 38 x 40 5 20 100821   
100256 QuickStar micro żółty 38 x 40 5 20 100822   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
128601 NanoTech micro niebieski 38 x 40 5 20 128605   
128603 NanoTech micro czerwony 38 x 40 5 20 128607   
128602 NanoTech micro zielony 38 x 40 5 20 128606   
128600 NanoTech micro żółty 38 x 40 5 20 128604    

NanoTech Micro

Antybakteryjna ścierka do czyszczenia oparta na technologii mikrowłókien Evolon.
Czyszcząc powierzchnie usuwa bakterie i drobnoustroje • 
Brak namnażania się bakterii w ścierce • 
Właściwości antybakteryjne ze względu na zawartość srebra w włóknach.• 
Można prać w temperaturze do 95º C• 
 Gramatura: 140 g/m• 2
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MicroTuff swift

Ścierka z mikrofazy o dobrych właściwościach czyszczących.
Tkana ścierka z mikrofazy o doskonałej relacji cena/jakość• 
Doskonałe i wydajne czyszczenie powierzchni gładkich i strukturalnych• 
Gramatura: 210 g/m• 2 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
129154 MicroTuff swift niebieski 38 x 38 5 20 129160   
129155 MicroTuff swift czerwony 38 x 38 5 20 129161   
129156 MicroTuff swift zielony 38 x 38 5 20 129162   
129157 MicroTuff swift żółty 38 x 38 5 20 129163   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
126856 MicroSorb niebieski 40 x 40 5 10 126858   
126855 MicroSorb czerwony 40 x 40 5 10 126857   
133481 MicroSorb żółty 40 x 40 5 10 133487   
133482 MicroSorb zielony 40 x 40 5 10 133488    

MicroSorb

Ścierka z mikrofazy do szybkiego i łatwego czyszczenia• 
Alternatywa dla ścierek QuickStar i innych materiałów Evolon• 
Opatentowana technologia Evolon • 
 Gramatura: 170 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
128424 Ścierka do naczyń z mikrofazy 40 x 60 3 30 128425   

Ścierka do naczyń z mikrofazy

Czyści nie pozostawiając smug i nie pyląc  • 
Można stosować do polerowania na sucho• 
Szczególnie zalecana do czyszczenia, wycierania na sucho i polerowania szkła, talerzy, • 
sztućców
Łatwo usuwa tłusty brud, odciski palców i kamień• 
 Gramatura 180 g/m• 2

MicroTuff plus

Mięsista ścierka z mikrofazy o podwyższonej wytrzymałości i doskonałych właściwościach 
usuwania cząsteczek brudu. 

Wysokogatunkowa, tkana ścierka z mikrofazy • 
Usuwa odciski palców i tłuste zabrudzenia bez stosowania środków chemicznych• 
Gramatura: 340 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
111952 MicroTuff plus niebieski 38 x 38 5 20 111958   
111953 MicroTuff plus czerwony 38 x 38 5 20 111959   
111954 MicroTuff plus zielony 38 x 38 5 20 111960   
111955 MicroTuff plus żółty 38 x 38 5 20 111961   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
122583 MicroRoll biały 25 x 35 1 4 122584   

MicroRoll

Doskonała ścierka z mikrowłókien do jednorazowego zastosowania • 
Nie pozostawia smug na stali nierdzewnej, szkle i powierzchniach błyszczących• 
Wyjątkowo wytrzymała na rozdzieranie • 
Rolka perforowana ze 110 ścierkami o wymiarach  25 x 35 cm• 
Gramatura: 60 g/m• 2
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Ściereczki z mikrowłókien Vileda Professional i ich optymalne zastosowania
NanoTech 

micro
QuickStar 

micro MicroSorb PVAMicro MicroTuff 
plus

MicroTuff 
swift

Miejsce zastosowania

Opieka zdrowotna

Czyszczenie budynków

HoReCa

Metoda czyszczenia

Metoda wiaderkowa

Wstępne przygotowanie –

Czyszczenie natryskowe

Właściwości produktu

Usuwa uparte zanieczyszczenia

Nie pozostawia smug – –

Łatwo się ślizga po powierzchni – –

Łatwo się spłukuje – –

Jest mięsista – –

Uwagi dodatkowe
System 4 kolorów Quattro –

Prać w temp do 900

Objaśnienia:
  – bardzo dobrze się nadaje

–  – nie nadaje się

Maszynowe przygotowanie ścierek – wskazówki

Ręczne przygotowanie ścierek – wskazówki
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Wettex

Ścierki gąbczaste i sztuczna ircha PVA

Ścierki gąbczaste Vileda oferują doskonałą chłonność 
w porównaniu ze ścierkami tradycyjnymi i zwykle wchłaniają 
15 razy więcej wody niż same ważą. Przeznaczone do 
wycierania, stosowania wszędzie tam, gdzie ważna jest 
wysoka chłonność, na przykład w kuchniach, toaletach 
i pomieszczeniach sanitarnych. 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
111664 Wettex Classic niebieski 17 x 20 10 14 111684
111665 Wettex Classic czerwony 17 x 20 10 14 111685
111666 Wettex Classic zielony 17 x 20 10 14 111686
111663 Wettex Classic żółty 17 x 20 10 14 111683
111672 Wettex Maxi niebieski 26 x 31 10 12 111692
111673 Wettex Maxi czerwony 26 x 31 10 12 111693
111674 Wettex Maxi zielony 26 x 31 10 12 111694
111671 Wettex Maxi żółty 26 x 31 10 12 111691

Wysoce chłonna ścierka do błyskawicznego wycierania 
rozlanych płynów.

Ścierka gąbczasta do czyszczenia na mokro • 
Wykonana z naturalnych surowców: bawełna + celuloza • 
Biodegradowalna • 
Wchłania 15 razy więcej wody niż sama waży• 

Quick ’n’ Dry

Wysokiej jakości ścierka gąbczasta, elastyczna i przyjemna • 
w dotyku
Rolka 10 m – żółta, nieperforowana ścierka z nadrukowanym • 
logo Vileda 
Rolka 10 m – niebieska, nieperforowana ścierka z nadrukowa-• 
nym logo Vileda 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100145 Quick’n’ Dry niebieski 0,25 x 10 1 4 100746
145631 Quick’n’ Dry żółty 0,25 x 10 1 4 145632

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100183 PVA perforowana 35 x 40 10 10 100774   
113673 PVA nieperforowana 44 x 54 1 800 501094   
142100 PVA nieperforowana szara 44 x 54 1 800 524220   

PVA – sztuczna ircha

Przeznaczona szczególnie do nierównych, porowatych, starych • 
i silnie zabrudzonych powierzchni
Odporna na działanie substancji chemicznych • 
Bardzo odporna na rozrywanie, ścierka o długiej żywotności • 
Gramatura: 200 g/m• 2
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Trójwymiarowa, w kształcie pętli, struktura tkanej warstwy bazowej dla • 
zapewnienia właściwości czyszczących mikrowłókien 
 
 

 Bardzo cienka impregnacja PVA dla zapewnienia lepszego • 
wypłukiwania cząstek brudu oraz chłonności wody

PVA Micro

PVA Micro
Czyści szybko i nie pozostawia smug. 
Uniwersalna ścierka z mikrowłókien, 
impregnowana PVA zapewnia doskonałe 
rezultaty czyszczenia wszystkich twar-
dych powierzchni, jak mebli biurowych, 
szkła, stali nierdzewnej i wielu innych. 
Inpregnacja PVA sprawia, że ścierkę 
łatwo się spłukuje i wyżyma. Można ją 
prać kilkaset razy. PVA Micro daje dosko-
nałe bezsmugowe rezultaty czyszczenia 
przy każdym użyciu, przez co eliminuje 
potrzebę wycierania po wyschnięciu 
powierzchni.

PVA Micro

Innowacyjna ścierka z mikrowłókien, impregnowana PVA.
Bardzo dobre właściwości czyszczące• 
Czyści bez smug• 
Łatwa w spłukiwaniu, zapobiega powstawaniu zarysowań na wycieranej powierzchni• 
Wysoka chłonność• 
Gramatura: 245 g/m• 2

 5

Przyjrzyj się z bliska:

Zdjęcie mikroskopowe 50 x

Trójwymiarowa, w kształcie
pętli, struktura tkanej warstwy
bazowej dla zapewnienia
właściwości czyszczących
mikrowłókien

Bardzo cienka impregnacja
PVA dla zapewnienia lepszego
wypłukiwania cząstek brudu
oraz chłonnościwody

Zdjęcia mikroskopowe

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143585 PVA Micro niebieska 38 x 35 5 20 143590   
143586 PVA Micro czerwona 38 x 35 5 20 143591   
143587 PVA Micro żółta 38 x 35 5 20 143592   
143588 PVA Micro zielona 38 x 35 5 20 143593    



A. CZySZCZENIE PoWIERZCHNI

10

Ścierki lateksowe

Powlekane lateksem ścierki Vileda przypominają w dotyku 
irchę a jednocześnie cechują się dużo niższym tarciem 
powierzchniowym oraz doskonałymi właściwościami 
czyszczenia i wysoką chłonnością, co sprawia, że są 
bardzo łatwe w użyciu. Szczególnie dobrze nadają się do 
wrażliwych gładkich powierzchni, które wymagają czysz-
czenia bez żadnych zacieków, smug i kłaczków.

Ścierka samochodowa

Doskonała do wycierania karoserii samochodowej • 
Lateksowa powłoka gwarantuje wysoką chłonność• 
Miękka w dotyku• 
 Długa żywotność ścierki• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
141337 Ścierka samochodowa 43 x 50 1 24 141364   

Ścierka do mycia okien

Do czyszczenia okien, luster i innych powierzchni szklanych bez pozostawiania smug.
Wchłania do 10 razy więcej wody niż sama waży• 
Miękka i elastyczna przez co łatwa w użyciu• 
Nie pozostawia kłaczków• 
 Gramatura: 235 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101806 Ścierka do okien 36 x 39 10 10 102496   

RaumProfi

Trwała, wysoce chłonna ścierka o specjalnej mikroporowatej powłoce lateksowej, która po-
zwala usuwać nawet najbardziej przywarty brud i plamy bez pozostawiania żadnych smug.

Wysoka chłonność i doskonałe właściwości usuwania brudu • 
Trwała i higieniczna• 
Nie pozostawia kłaczków • 
Nie mechaci się• 
 Gramatura: 225 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100144 RaumProfi niebieski 36 x 39 10 10 100745   
100142 RaumProfi czerwony 36 x 39 10 10 100743   
100143 RaumProfi zielony 36 x 39 10 10 100744   
100141 RaumProfi żółty 36 x 39 10 10 100742   

Ścierka do szkła

Przeznaczona głównie do czyszczenia szkieł barowych i wszystkich powierzchni szklanych.
Miękka i elastyczna przez co łatwa w użyciu• 
Nie pozostawia kłaczków• 
Gramatura: 170 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101795 Ścierka do szkła 39 x 55 5 25 102485  
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WiPro antybakteryjna

Wysoce chłonna ścierka o długotrwałej żywotności do wymagających aplikacji czyszczenia.
Wysoce chłonna. Pochłania do 9 razy więcej wody niż sama waży • 
Dzięki dużym wymiarom ułatwia czyszczenie dużych powierzchni i wchłanianie znacznych • 
ilości rozlanych płynów
Posiada lateksową paternę z dodatkiem jonów srebra• 
Gramatura: 170 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
137001 WiPro antybakteryjna niebieska 36 x 42 20 10 137005   
137003 WiPro antybakteryjna czerwona 36 x 42 20 10 137007   
137002 WiPro antybakteryjna zielona 36 x 42 20 10 137006   
137000 WiPro antybakteryjna żółta 36 x 42 20 10 137004   

Nietkane ścierki o długiej żywotności

Mięsista warstwa powierzchniowa, wysoka chłonność i łatwe wypłukiwanie 
sprawiają, że trwałe nietkane ścierki Vileda łatwo jest utrzymać świeże i czy-
ste po każdym użyciu. 
Tkane ścierki zatrzymują brud w włóknach, podczas gdy cząsteczki brudu nie 
są w stanie wniknąć w nietkaną powierzchnię i można je łatwo wypłukać, co 
zapobiega namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów. Ścierka na dłużej zacho-
wuje świeżość, a wysoka gęstość włókien umożliwia działanie kapilarne, które 
znacznie poprawia chłonność ścierki. 

Ścierki krótkotrwałego użytku

Nasze ścierki krótkotrwałego użytku to tańsza alternatywa umożliwiająca 
osiągnięcie doskonałych rezultatów czyszczenia. Zalecane szczególnie 
do hoteli, restauracji i cateringu, gdzie wymagane są wysokie standardy 
higieny i czystości. 

Breazy

Ścierka krótkotrwałego użytku do czyszczenia powierzchni o opatentowanej falistej strukturze.
Jakość za rozsądną cenę• 
Redukcja bakterii o 96.3% (przy pierwszym użyciu)• 
Opatentowana falista struktura wyłapująca cząsteczki brudu • 
Gramatura: 105 g/m• 2

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
120119 Breazy niebieski 35 x 35 25 12 120124   
120120 Breazy czerwony 35 x 35 25 12 120129   
120122 Breazy zielony 35 x 35 25 12 120131   
120121 Breazy żółty 35 x 35 25 12 120130   

Ścierka Univlies

Ścierka o nietkanej strukturze.
Długotrwała żywotność • 
Szybko schnąca • 
Miękka w dotyku i łatwo się wyżyma • 
Gramatura: 145 g/m• 2  

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100554 Univlies niebieski 38 x 40 10 10 101029   
100555 Univlies czerwony 38 x 40 10 10 101030   
100556 Univlies zielony 38 x 40 10 10 101031   
100557 Univlies żółty 38 x 40 10 10 101032   
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Pad ręczny w rolce

Ścierająca włóknina o doskonałych właściwościach czyszczących • 
Higieniczny  • 
Rolka zawiera 6 m materiału ściernego• 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100232 Pad w rolce 6 m x 14 cm 1 6 100810   

Druciak Inox 

Spirala wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej • 
Wysoce wytrzymały i trwały • 
Do intensywnego szorowania i usuwania mocno przywartego brudu• 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
142352 Druciak inox 20 gr 3 10 122595
100200 Druciak Inox 40 gr 1 50 100787
100201 Druciak Inox 60 gr 1 50 100788

Pady ręczne

Ścierająca włóknina o doskonałych właściwościach czyszczących• 
Higieniczne • 
Dostępne w trzech wymiarach • 
Można stosować z lub bez uchwytu do padów • 
Grubość padu 7 mm• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
106049 Standard light biały 16 x 21 10 10 108727   
106048 Standard light zielony 16 x 21 10 10 108726   
101894 Standard light czarny 16 x 21 10 10 102574   

Materiały ścierne

Na rynku dostępnych jest wiele produktów do szorowania, ale dopiero pro-
dukty Vileda Professional pozwolą ci odczuć różnicę w jakości i rezultatach 
końcowych. Górna warstwa ścierna niskiej jakości materiałów ściernych 
szybko się zużywa, co utrudnia proces czyszczenia. W druciaku Viledy każ-
de włókno jest pokryte ziarnami i żywicą zapewniając doskonałe właściwości 
czyszczące przez cały okres użytkowania skrobaka. Mocno przywierająca 
do włókna żywica zapewnia równomierne zużywanie się włókien i powierzch-
ni ściernej, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie stałych doskonałych 
właściwości czyszczących. Skrobaki Viledy są wykonane z nylonu, który nie 
rdzewieje, ani nie tworzy zadziorów, nie zatykają się i łatwo się spłukują.

Miraclean

Masz dość pobrudzonych długopisem blatów, smug na posadzkach, kamienia w umywal-
ce, brudnych białych tablic, tłustych zlewów, odcisków palców na ścianach i innego mocno 
przywartego do powierzchni brudu?
Wypróbuj nowy skuteczny Miraclean. Przy minimum wysiłku, błyskawicznie usuniesz 
irytujące uciążliwe zabrudzenia bez konieczności stosowania środków chemicznych. Wy-
starczy zwilżyć Miraclean wodą i zetrzeć zabrudzenie.

Miraclean

Doskonały sposób na usuwanie miejscowych 
zabrudzeń. Czyści trudno usuwalne zabru-
dzenia, plamy i mocno przywarty brud przy 
minimalnym wysiłku, wszędzie tam, gdzie inne 
tradycyjne metody czyszczenia zwykle okazują 
się zawodne.

Wystarczy zmoczyć, nie wymaga stosowa-• 
nia środków chemicznych
Do 26 razy bardziej skuteczny w porównaniu • 
ze ścierką z mikrofazy 
Skuteczny do większości  • 
powierzchni 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
102750 Miraclean 10 x 6 x 2,8 12 12 102751   
113034 Miraclean duży 12 x 7,5 x 3,8 8 12 113035   
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Nie rysująca gąbka Antyrys (pielęgnacyjna)

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101882 „Antyrys” niebieski 7 x 15 10 10 102562   
101883 „Antyrys” czerwony 7 x 15 10 10 102563   
101881 „Antyrys” zielony 7 x 15 10 10 102561   
101884 „Antyrys” żółty 7 x 15 10 10 102564   
105840 „Antyrys” niebieski bez logo 7 x 15 1 50 108696   

Miękka gąbka bez materiału ściernego do czyszczenia wszyst-• 
kich powierzchni bez zadrapań
Wysokiej jakości gąbka z wygodnym chwytem piankowym• 

Gąbka łazienkowa

Elastyczna gąbka z miękką warstwą ścierną do delikatnego • 
czyszczenia pomieszczeń sanitarnych
Dostępna w dwóch rozmiarach do czyszczenia małych • 
i dużych obszarów
Wysokiej jakości gąbka z wygodnym chwytem piankowym• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100082 Gąbka łazienkowa  7 x 15 10 10 100729   
105819 Gąbka łazienkowa 14 x 18 1 40 108689   

Gąbka do szorowania

Wysokiej jakości gąbka z wygodnym uchwytem piankowym i zieloną powierzchnią ścierną • 
Doskonale nadaje się do zmywania i usuwania zabrudzeń• 
Chroni palce i gwarantuje płaskie przyleganie do powierzchni w celu zapewnienia maksymalnie • 
dużej powierzchni styku

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101404 Gąbka do szorowania 7 x 15 10 10 101397   
125603 Gąbka do szorowania 7 x 9,5 10 10 125604   
105839 Gąbka do szorowania bez logo 7 x 15 1 50 108695   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101885 Gąbka garnkowa 7 x 15 10 10 102565
106184 Gąbka garnkowa 7 x 9,5 9 24 108777

Gąbka garnkowa

Wysokiej jakości gąbka z wygodnym uchwytem piankowym i czarną powierzchnią ścierną • 
Do silnego szorowania niewrażliwych powierzchni• 
Bez problemu usuwa silnie przylegające zanieczyszczenia• 
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Zalety falistego kształtu powierzchni gąbek PUR Active 

Zamiast zeskrobywać brud, po prostu go unosi z powierzchni. Sekret leży w specjalnej strukturze powierzchniowej o falistym kształcie.
Oszczędność czasu dzięki szybkiemu i skutecznemu działaniu czyszczącemu• 
Nie powoduje zarysowań powierzchni• 
Oszczędność kosztów: jeden produkt do czyszczenia i pielęgnacji• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
123114 PUR Active niebieski 7 x 15 x 4,5 10 10 123118   
123112 PUR Active czerwony 7 x 15 x 4,5 10 10 123116   
123111 PUR Active zielony 7 x 15 x 4,5 10 10 123115   
123113 PUR Active żółty 7 x 15 x 4,5 10 10 123117   

Gąbki PUR Active

Łatwo usuwa tłuszcz i zanieczyszczenia • 
Do delikatnego czyszczenia wszystkich twardych powierzchni• 
Ergonomiczny uchwyt• 
Kodowanie kolorystyczne zapobiega przenoszeniu zanieczy-• 
szczeń pomiędzy strefami
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Evolution  
– system mycia 
okien
Mycie okien jest niezbędne w każdym budynku, 
a Vileda Professional oferuje sprzęt myjący, który 
spełnia wszystkie Twoje wymagania. System mycia 
okien Evolution obejmuje wyjątkowy ergonomiczny 
uchwyt 4 w 1, który ułatwia skuteczne czyszczenie. 
System Vileda Evolution oferuje wszechstronność 
zastosowań i specjalne akcesoria, które umożliwiają 
mycie większości okien. 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100243 Ściągaczka z uchwytem 35 1 10 500209   
100244 Ściągaczka z uchwytem 45 1 10 500210   
100146 Guma do ściągaczki 35 1 50 500113   
100147 Guma do ściągaczki 45 1 50 500114   

Ściągaczka zestaw do mycia 4 w 1 komplet

Uchwyt 4w1 do wszystkich możliwych zastosowań • 
Standardowa pozycja pracy 30° do stosowania pionowo z kijami• 
Możliwość obrotu o 180°• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100235 Zmywak do okien z uchwytem 35 1 10 100812   
100236 Zmywak do okien z uchwytem 45 1 10 100813   
100241 Zmywak (baranek) 35 1 10 500207   
100242 Zmywak (baranek) 45 1 10 500208   

Zmywak z przegubem komplet

Przegub obracający się o 180° umożliwiający mocowanie do • 
dwóch różnych kijów
Regulowana pozycja umożliwia większy zasięg i zmywanie • 
trudno dostępnych problematycznych miejsc 
Zmywak z wysokogatunkowej mikrofazy jest zakończony pa-• 
dem, która pomaga usuwać mocno przywarty brud 
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Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100247 Evolution skrobak 1 25 500213   
100248 Evolution wymienne ostrza do skrobaka 25 10 100814   

Skrobak i nożyki

Zmniejsza ryzyko skaleczeń• 
Łatwy w użyciu wysuwany mechanizm z chowającym się noży-• 
kiem 
Do trzymania w ręku lub montaż w uchwycie• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100148 Kij teleskopowy 2 x 1,25 m 1 10 500115   
100149 Kij teleskopowy 2 x 2 m 1 10 500116   
100150 Kij teleskopowy 3 x 2 m 1 10 500117   

Kij teleskopowy

Ergonomiczne chwyty (do odkręcania i zakręcania kija mokry-• 
mi rękami)
Gumowa uszczelka na końcu zapewnia wyjątkową stabilność • 
użycia 

Pojemność  22 l (niebieskie) i 22 l (czerwone) • 
Wyprodukowane z wytrzymałego, trwałego • 
tworzywa sztucznego 
Wyposażone w ergonomiczny uchwyt • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
131662 Wiadro podłużne z klipsami 22 l 1 10 131663   
100151 Wiadro podłużne czerwone 22 l 1 10 500118   

Wiadro do mycia okien 22 l
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Mopy do kurzu i mopy ręczne

Mop można stosować nie tylko do czyszczenia posadzek. Czasem problem sta-
nowi czyszczenie trudnodostępnych miejsc, takich jak wysoko zawieszone szafki 
kuchenne lub lampy sufitowe. W takich właśnie sytuacjach doskonale sprawdzają 
się mopy do kurzu. Cienka elastyczna obudowa pozwala dotrzeć w wąskie szcze-
liny za meblami, kaloryferami i wokół rur. Mop jest także najbardziej skutecznym 
sposobem na czyszczenie tablic kredowych i tablic białych.

Cienka elastyczna obudowa pozwala sięgać w wąskie szczeliny za meblami, kaloryferami • 
i wokół rur. 
Wyposażony w przegub do czyszczenia pod różnymi kątami• 
Można stosować z kijem teleskopowym, pozwalającym czyścić trudnodostępne miejsca • 
(galeryjki, panele świetlne)
Można nakładać na uchwyt do mopa do czyszczenia miejsc położonych wysoko• 
Kieszenie można zmieniać do poszczególnych pomieszczeń lub obszarów, aby uniknąć • 
przenoszenia zanieczyszczeń 
Dwustronny (mikrowłókna o gładkiej strukturze/mikrowłókna o strukturze frędzelkowej). • 
Duże cząsteczki brudu zostają na frędzlach podczas gdy strona z mikrowłóknami zapewnia 
najlepsze właściwości czyszczące gładkich powierzchni. 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114475 Dustmop uchwyt 50 1 10 114476   
114371 Dustmop MicroPlus 50 1 20 508378   

Mop do kurzu MicroPlus

Rękawica do kurzu MicroPlus

Do szybkiego czyszczenia trudnych kształtów takich jak poręcze schodowe, ramy łóżek, itp.• 
Chroni dłonie przed ostrymi krawędziami • 
Otwarta struktura włókien i wytrzymałe paski czyszczące • 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114370 Rękawica MicroPlus 1 10 508377   
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Kije

Różne uchwyty Viledy Professional do wszystkich narzędzi komercyjnych.

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100275 Kij do szczotki 138 1 36 100840   

Kij do szczotki z gwintem

Tani aluminiowy kij do szczotki• 
Kij z włoskim gwintem• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
111529 Kij aluminiowy 150 1 10 506267   

Uniwersalny kij aluminiowy 

Długi kij wygodny w użyciu i łatwy do czyszczenia• 
Zaokrąglony, przyjemny w dotyku uchwyt• 
Klips do kolorystycznego kodowania (dostępny na zamówienie)• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
111533 Aluminiowy kij do szczotki 150 1 10 506271   

Aluminiowy kij do szczotki

Lekki kij aluminiowy z niemieckim gwintem • 
Ergonomiczny uchwyt na końcu • 
Trwały • 
Klips do kolorystycznego kodowania (dostępny na zamówienie)• 

Kij teleskopowy Quattro
Trwała konstrukcja aluminiowa, regulacja długości • 
Ergonomiczny uchwyt umożliwia krążenie krwi w palcach, zmniejszając odczucie • 
zmęczenia
Górny uchwyt antypoślizgowy, możliwość sterylizacji• 
Dostępny z klipsem do kolorystycznego kodowania• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119966 Kij teleskopowy Quattro 100 – 180 1 10 119967   
111384 Kij teleskopowy niebieski 50 – 90 1 10 111389   

Kij do Supermopa

Długi kij wygodny w użyciu i łatwy do czyszczenia• 
Łatwy do powieszenia na haku• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100273 Kij do Supermopa 140 1 38 100838   

Aluminiowy kij Contract
Długi kij wygodny w użyciu i łatwy do czyszczenia• 
Zaokrąglony, przyjemny w dotyku uchwyt• 
Tańsza wersja kija aluminiowego• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
116720 Kij aluminiowy contract 145 1 10 510400   
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Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143805 Swep Duo Hygiene Plus (CC) 50 1 30 143841   

Innowacyjny Swep HygienePlus wytycza nowe standardy działania, skuteczności i higieny. Doskonale 
sprawdza się we wszystkich strefach i znacząco przyczynia się do obniżenia całkowitych kosztów 
utrzymania czystości. 
Unikalne połączenie właściwości antybakteryjnych i niezrównanie skuteczne działanie czyszczące 
sprawiają, że to najczęściej wybierany produkt do zapewnienia niesamowitych rezultatów utrzymania 
higieny powierzchni podłogowych.

Efektywnie usuwa zanieczyszczenia, powstrzymuje i ogranicza 
namnażanie się bakterii – udowodniona skuteczność.
Nie musisz wierzyć naszym zapewnieniom o antybakteryjnym 
działaniu Swep HygienePlus – sam możesz sprawdzić dostępne 
wyniki testów przeprowadzonych przez wiodące niezależne 
instytucje. Testy przeprowadzone przez BMA Labor dowiodły, że 
Swep HygienePlus zbiera i usuwa 99,99% bakterii z powierzchni 
przy jednym przeciągnięciu mopem po posadzce. Hohenstein 
Institute przeprowadził testy na przeciwbakteryjne działanie 
mopa po 500 cyklach prania. 
Dodatkowe testy wewnętrzne* potwierdziły skuteczne działanie 
przeciwbakteryjne mopa po 800 cyklach prania.
Dla użytkownika komunikat jest jasny – doskonała higiena przez 
cały okres przydatności mopa do użytku.

Swep HygienePlus
– Swep jeszcze lepszy niż do tej pory
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Od dawna znasz Swep i wiesz, że Swep to oryginalny, 
cieszący się poważaniem system do sprzątania przy 
pomocy wstępnie przygotowanych mopów płaskich.
Jest szybki, higieniczny, ergonomiczny i oszczędny, 
a  ponadto zapewnia doskonałe działanie czyszczące. 
Teraz, system został jeszcze bardziej udoskonalony! 
Nowy uchwyt Swep Duo Plus został wyposażony 
w unikalną dźwignię, która pozwala zdejmować brudne 
mopy bez ich dotykania. 
Łatwiejsza obsługa, lepsza ergonomika oraz optymalna 
higiena to oczywiste zalety nowego rozwiązania. 

Dlatego też, wybierając System Swep Duo Plus 
– dokonasz bezpiecznego wyboru.

Najlepszy system do czyszczenia posadzek 

Helping you make a difference.
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Uchwyt Swep Duo Plus

System Swep
Niższe koszty czyszczenia i lepsze właściwości, wyższe 
standardy higieny i udoskonalona ergonomika. Swep 
System Viledy Professional oferuje wiele korzyści 
ułatwiających czyszczenie podłóg i umożliwiających 
większą oszczędność i wydajność zarówno dla Ciebie, 
jak i dla Twojego klienta. Swep System to kompletny 
system obejmujący mopy, ramy, uchwyty i akcesoria 
do czyszczenia na sucho, na wilgotno i na mokro. Swep 
System jest tak samo skuteczny do czyszczenia posadzek, 
ścian, schodów, jak i trudno dostępnych miejsc.

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
137878 Swep Duo uchwyt 50 1 10 137879  

Lekki i ergonomiczny• 
Pozwala na bezdotykowe zdejmowanie mopów• 
Czyści dwa razy większą powierzchnię • 
Trapezoidalny kształt ułatwia czyszczenie rogów• 
Do stosowania także z mopami Swep Classic • 
Zalecany kij: teleskopowy kij Quattro (119966)• 
 Możliwość sterylizacji• 

Swep Duo System
Swep Duo System to oszczędny ergonomiczny 
system szyty na miarę, który obejmuje dwustronne 
wstępnie przygotowane mopy. System ten został 
stworzony specjalnie z myślą o powierzchniach biu-
rowych, mieszkalnych oraz dla szkół, ale można go 
także stosować w obiektach szpitalnych, hotelach 
i restauracjach. Swep Duo można używać do czysz-
czenia posadzek, schodów, ścian, drzwi i sufitów 
i spełnia on najwyższe wymagania jeżeli chodzi 
o skuteczność czyszczenia. 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
127425 Swep Duo MicroTech mop (CC) 50 1 25 507566  

Mop Swep Duo MicroTech

W 100% wykonany z poliestru • 
Wytrzymałe i trwałe mikrowłókna do czyszczenia mocno za-• 
brudzonych powierzchni
Odporność na działanie substancji chemicznych• 
Wszyte lamleki do kodowania kolorystycznego• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu
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W 100% wykonany z poliestru • 
Trwałe mikrowłókna o maksymalnych właściwościach czysz-• 
czących 
Włókna o otwartej strukturze pokryte po obu stronach spe-• 
cjalnymi paskami, które zwiększają skuteczność i dokładność 
czyszczenia
Wszyte lamleki do kodowania kolorystycznego• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143815 Swep Duo MicroPlus mop (CC) 50 1 30 143851  

Mop Swep Duo MicroPlus

Mop do posadzek antypoślizgowych.
Strzyżone włókna poliamidowe oferują doskonały efekt szoro-• 
wania
Ekstra wytrzymałe włókna zapewniające długotrwałą żywot-• 
ność mopa 
Niskie tarcie przy czyszczeniu posadzek strukturalnych • 
Doskonale zastępuje szczotki do płytek i innych powierzchni • 
o wyraźnej teksturze 
Dwustronny mop oferuje możliwość szorowania • 
i usuwania zabrudzeń przy pomocy jednego mopa
Wszyte lamleki do kodowania kolorystycznego • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143826 Swep Duo Safety Plus mop (CC) 50 1 30 512132  

Mop Swep Duo SafetyPlus

Mop Swep Duo Micro Combi

Połączenie właściwości 2 mopów: zdolność czyszczenia jak mopa • 
MicroPlus i usuwanie luźnych zabrudzeń, tak jak mopa MicroTech
Do wszystkich rodzajów posadzek• 
Wszyte lamleki do kodowania kolorystycznego• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143809 Swep Duo MicroCombi (CC) 50 1 30 143845  

Ergonomiczna płaska prasa • 
Do stosowania z dwustronnym mopem (Swep Duo) i długim • 
wiadrem (TSU 131662) 
Doskonale pasuje do naszego wspornika prasy z serii Origo • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
120788 Swep Duo Prasa 1 1 120817  
131662 Wiadro podłużne 22 l 1 10 131663  

Prasa do systemu Swep Duo



D. CZySZCZENIE PoD łóG

Mopy Vileda Professional Swep oraz obszary ich zastosowania

Swep Duo

Stopień zabrudzenia niewielki niewielki średni znaczący

Metoda czyszczenia na sucho na wilgotno na wilgotno na mokro

Typ posadzki

laminowana/krystalizowana Zamknięta struktura, niewielka chłonność, brak miejsc 
zatrzymujących zanieczyszczenia MicroPlus MicroTech  

MicroPlus MicroTech MicroTech 

nie laminowana/nie krystalizowana Otwarta struktura, wysoka chłonność, wiele miejsc 
zatrzymujących zanieczyszczenia MicroPlus MicroTech 

MicroPlus MicroTech MicroTech 
MicroPlus 

Z wyraźną strukturą Nierównomierna, kauczuk MicroPlus MicroTech 
MicroPlus MicroTech MicroTech 

MicroPlus 

Płytki bezpieczeństwa Nierównomierna, wiele miejsc zatrzymujących 
zanieczyszczenia MicroPlus MicroPlus MicroTech MicroTech 

SafetyPlus 

Laminowane drewno/laminat zamknięta struktura MicroPlus MicroTech  
MicroPlus 

MicroTech 
MicroPlus 

Objaśnienia:
 – bardzo dobrze się nadaje  – nadaje się  – rozwiązanie alternatywne

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i prania mopów Vileda Professional Swep
Pranie Swep Duo Mop

FinnMop
MicroFinnMop

MicroTechMop
MicroMop

MicroPlusMop
Safety PlusMop

Proszek do prania tkanin kolorowych
Uniwersalny proszek do prania
Proszek do prania zapewniający 
chemotermiczną dezynfekcję

Proszek do prania tkanin kolorowych
Uniwersalny proszek do prania
Proszek do prania zapewniający 
chemotermiczną dezynfekcję

Objaśnienia:
 – bardzo dobrze się nadaje
 – ograniczony czas przydatności do użycia
 – mocno ograniczony czas przydatności do użycia

Uwaga:
Zbyt wysoka temperatura suszenia względnie przesuszenie 
powoduje uszkodzenia włókien. Przy dozowaniu detergentu 
należy wziąć pod uwagę twardość wody.

Najlepiej suszyć w niskiej temperaturze 
(maks. 500C na wyjściu z bębna)

23
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SprayPro

Profesjonalny, gotowy do użycia 
system do czyszczenia powierzchni 
podłogowych, który oferuje wszyst-
ko, czego potrzebujesz do zmywania 
mopem bez użycia wiadra. Po prostu 
wypełnij kij wodą – i już możesz 
zmywać twarde posadzki oraz klatki 
schodowe przy pomocy jednego 
prostego urządzenia.
SprayPro jest kompatybilny ze 
wszystkimi profesjonalnymi systema-
mi do sprzątania Vileda Professional, 
przez co można go łatwo przysto-
sować do określonych warunków 
i potrzeb.
SprayPro jest łatwy w użytku, 
korzystanie z niego nie wymaga spe-
cjalnego przeszkolenia personelu, 
co sprawia, że doskonale nadaje się 
zarówno dla półprofesjonalnych, jak 
i profesjonalnych ekip sprzątających. 
Jest zawsze gotowy do użycia – po 
prostu napełnij kij wodą/cieczą robo-
czą, zamknij zatyczkę i możesz już 
przystąpić do pracy. Pozwala także 
obniżyć koszty, eliminując potrzebę 
zakupu wiader i pras.

Lekki i łatwy w użyciu – 835 g po wypełnieniu cieczą• 
Bez zewnętrznych butelek – ciecz robocza we wnętrzu rączki • 
Brak potrzeby stosowania ciężkich wiader • 
Ergonomiczny uchwyt • 
W skład SprayPro wchodzi kij, kodowane kolory-• 
stycznie naklejki, pojemniczek z podziałką
Kij SprayPro jest kompatybilny ze wszystkimi systemami • 
czyszczącymi Vileda Professional, np. CombiSpeed 
Pro, UltraSpeed, Swep, ClickSpeed, Express velcro

SprayPro

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143002 SprayPro kij i pojemnik dozujący 145 1 6 143003   

SprayPro  
System do łatwego czyszczenia powierzchni podłogowych

ClickSpeed – oszczędny,   CombiSpeed Pro – 40 i UltraSpeed – innowacyjny Swep – wiodący na rynku     Express velcro – 40 cm 

Starcza na sprzątanie 75 
m2 

Posadzki, klatki schodowe, itp.. 

Ciecz robocza znajduje się wewnątrz rączki 
Bez zewnętrznych butelek utrudniających korzystanie z mopa 

 
Prosta w użyciu dźwignia   

Po prostu wciśnij i spryskaj powierzchnię
                       

Kompatybilne ze wszystkimi systemami czyszczącymi  
 Vileda Professional 

Ergonomiczny uchwyt 
Łatwe wykonywanie ruchów po kształcie 
ósemki lub litery S 

Kodowane kolorystycznie 
Naklejki RGBY dołączone do każdej 
rączki 

Szczelna zatyczka 
Duży otwór ułatwiający wlewanie 

ę 50 cm mopy kieszeniowe.         40 cm system płaskich  
i paskowe    mopów. 
 

system wstępnie 
przygotowanych 
mopów. 

Mopy mocowane na 
rzepy 
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Lekki a jednocześnie wytrzymały uchwyt do mopów• 
Łatwe mocowanie mopów do uchwytu• 
 Wymienne rzepy• 
Zalecane kije: Kij teleskopowy (119966) lub Kij aluminiowy • 
contract (116720)

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
121780 Velcro uchwyt do mopa 46 1 6 513769   
111892 Wymienne rzepy do uchwytu 40 2 25 113634   

Velcro uchwyt do mopa

Velcro MicroSpeed Plus mop

Strzyżone mikrowłókna o doskonałych właściwościach czysz-• 
czenia 
Wyposażony w dodatkowe paski czyszczące z poliamidu • 
w celu lepszego usunięcia silnie przywartego brudu
Nowość: lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143223 Velcro MicroSpeed Plus mop 40 1 20 143250   

Mop przetykany o doskonałym działaniu czyszczącym, wyso-• 
kiej chłonności i trwałości
Nowa mieszanka włókien: białe mikrowłókna o doskonałych • 
właściwościach czyszczących i mniejszej potrzebie stosowania 
substancji chemicznych, szare włókna poliestrowe/bawełniane 
zapewniające niski współczynnik tarcia i trwałość, beżowe 
włókna bawełniane, poliestrowe i wiskozowe o wysokiej chłon-
ności
Nowość: lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Velcro Trio mop

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143203 Velcro Trio mop 40 1 20 143237   

Nowość: lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 
Przetykany mop o wysokich właściwościach czyszczących• 
Doskonale zbiera wodę i brud• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143197 Velcro Contract mop 40 1 50 143231   

Doskonałe działanie czyszczące bez konieczności stosowa-• 
nia agresywnych środków chemicznych 
Dodane poliamidowe paski czyszczące do lepszego usuwa-• 
nia przywartego brudu 
Do codziennego sprzątania gładkich i błyszczących posa-• 
dzek 
Nowość: lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143211 Velcro MicroLite mop 40 1 20 143245   

Velcro MicroLite mop

Velcro Contract mop
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Voleo Pro

Wszechstronny w działaniu, kompaktowy w wymiarach. 
Nowy wózek, który można skonfigurować wg potrzeb 
klienta. Jest pojemny, ale jednocześnie o kompaktowych 
wymiarach. Zaprojektowany na małej, 0,5 m² podstawie 
i zapewnia możliwość przechowywania wszystkich 
dużych przyborów do sprzątania w ramach podstawy 
wózka, bez wystawania poza nią, co sprawia że wózek 
ten jest wygodny w manewrowaniu, parkowaniu i prze-
chowywaniu.
Wózek pasuje do wszystkich systemów do sprzątania 
podłóg Vileda Professional. Klient otrzymuje wózek 
w postaci wstępnie złożonych elementów w płaskim kar-
tonie i w łatwy sposób w ciągu kilku minut może dokonać 
ich montażu bez konieczności stosowania jakichkolwiek 
narzędzi.

Podstawa bazowa z dwoma przymocowanymi na stałe tylnymi kołami z hamulcami (rozmiar 150mm) i 2 • 
skrętnymi kołami przednimi (rozmiar 100mm, jednym z hamulcem i jednym bez hamulca)
2 solidne aluminiowe podpory• 
Podstawa górna ze zintegrowaną chowaną pokrywą na śmieci (wstępnie zmontowaną), dwóch zaczepów • 
zatrzaskowych do mocowania worków na śmieci i dwóch uchwytów (wstępnie zmontowanych)
2 x 6 l wiaderka z klipsami do kodowania kolorystycznego• 
Łącznik wielofunkcyjny• 
Zestaw haczyków w tym: 5 haczyków zatrzaskowych 3 uchwyty do kija do mopów 2 wydłużone haczyki • 
(do znaków ostrzegawczych)

Voleo Pro Standard

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143724 Voleo Pro Standard 1 1 143725   

Podstawa bazowa z 2 przymocowanymi na stałe tylnymi kołami (rozmiar 150mm) i 2 skrętnymi kołami • 
przednimi (rozmiar 100mm, bez hamulców)
2 solidne aluminiowe podpory• 
Podstawa górna ze zintegrowaną chowaną pokrywą do śmieci (wstępnie zmontowaną), dwóch zaczepów • 
zatrzaskowych do mocowania worków na śmieci i dwóch uchwytów (wstępnie zmontowanych)
Zestaw haczyków w tym: 2 haczyki zatrzaskowe, 2 uchwyty do kija do mopów, 2 wydłużone haczyki (do • 
znaków ostrzegawczych)

Voleo Pro Basic

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143720 Voleo Pro Brasic 1 1 143721   

Doskonale pasują do wszystkich elementów Voleo Pro• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143984 Wielofunkcyjna półka z uchwytem na kuwetę 1 1 143985   
144005 Kółko z hamulcem 1 4 144006   
143730 Worek tekstylny 1 5 143731   
144003 Zestaw haczyków, jak w wózku Basic 1 10 144004   
144231 Zestaw haczyków, jak w wózku Standard 1 10 144232   

Voleo Pro Akcesoria
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Zwycięzca nagrody 
reddot design

2006

Dwa 25 litrowe wiadra do oddzielania brudnej i czystej wody• 
Prowadnica boczna z możliwością dołączenia • 
2 wiaderek sześciolitrowych 

UltraSpeed 2 x 25 l z prowadnicą boczną

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
128995 UltraSpeed fix bar z prasą wertykalną 1 1 517054   
128997 Wiaderko do prowadnicy bocznej 6 l 1 6 517055    

UltraSpeed System

UltraSpeed to nowy, łatwy w użyciu mo-
dułowy system do czyszczenia posadzek 
z rewolucyjną prasą o dużo lepszych 
parametrach wyciskania. Wyczyszczone 
posadzki szybciej schną i można z nich 
korzystać zaraz po sprzątaniu. System 
składa się z tanich, lekkich materiałów, 
oraz trwałej, szybkiej i skutecznej prasy. 
Ponadto oferujemy odpowiednie do każdej 
powierzchni mopy. 

25 l wiadro z wydajną prasą gwarantującą lepsze działanie • 
Prostokątny profil zapewnia lepszą stabilność • 
Uchwyt do kija w wyciskarce zwiększa komfort użycia • 
Kodowanie kolorystyczne (zamienne klipsy w czterech kolorach)• 
W skład zestawu 25 l wchodzi jedno wiadro 25 l,  • 
pojedynczej podstawy na kółkach i jednej prasy

UltraSpeed 25 l

Dwa 25 litrowe wiadra do oddzielania brudnej i czystej wody• 
Prostokątny profil zapewniający lepszą stabilność • 
Uchwyt do kija na prasie ułatwiający jego mocowanie • 
Kodowanie kolorystyczne (zamienne klipsy w czterech kolorach)• 

UltraSpeed 2 x 25 l z prowadnicą

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
116444 UltraSpeed Kit 2 x 25 l. z prasą UltraSpeed 1 1 510241   
127938 UltraSpeed Kit 2 x 25 l z prasą wertykalną 1 1 516548   
117957 UltraSpeed wiaderko 6 l do prowadnicy 5 1 511205   

Lekkie, z wytrzymałymi wiadrami i ergonomicznym uchwytem do mopa, skalą litrową wewnątrz • 
wiadra, uchwytem do wylewania cieczy od spodu wiadra i prasą lub wyciskarką 
Prostokątny profil wiadra zapewnia większą stabilność • 
Kodowanie kolorystyczne wiader (zamienne klipsy w czterech kolorach) • 
Starter Kit 15 l składa się z jednego wiadra 15 l, jednej wyciskarki, jednego uchwytu do mopa i jed-• 
nego UltraSpeed MicroPlus mop 
Starter Kit 25 l składa się z jednego wiadra 25 l, pojedynczej podstawy na kółkach, jednej prasy, • 
jednego uchwytu do mopa i jednego UltraSpeed MicroPlus mop
Starter Kit 2 x 25 l. składa się z dwóch wiader 25 l, dwóch podstaw • 
z kółkami, jednej prasy (brak prowadnicy w zestawie)

UltraSpeed 15 l, 25 l i 2 x 25 l Starter kit 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114982 UltraSpeed Starter Kit 15 l 1 1 509275   
114985 UltraSpeed Starter Kit 25 l 1 1 509276   
114987 UltraSpeed Starter Kit 2 x 25 l 1 uchwyt do mopa i 1 kij 1 1 509277   

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
113998 UltraSpeed Kit 25 l z prasą UltraSpeed 1 1 508240   
127937 UltraSpeed Kit 25 l z prasą wertykalną 1 1 516547   
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UltraSpeed wyciskarka, prasa i prasa pionowa

Prasa i wyciskarka mogą być używane z 15 i 25 litrowym wiadrem • 
Specjalny uchwyt na prasie i wyciskarce dla wygodnego moco-
wania kija

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
113971 UltraSpeed Wyciskarka 1 10 508096   
113972 UltraSpeed prasa 1 10 508097   
127885 Prasa pionowa 1 1 516521   
127886 Prasa pionowa wkład 1 10 516522   

Lekkie, ale wytrzymałe wiadro z ergonomicznym uchwytem i litrową podziałką • 
wewnątrz, uchwytem do wylewania cieczy od spodu wiadra i wyciskarką 
Prostokątny profil zapewniający lepszą stabilność 
Kodowanie kolorystyczne (zamienne klipsy w czterech kolorach) • 
Łatwe mocowanie kółek • 
Starter Kit wiaderko na kółkach składa się z: jednego 25 litrowego wiadra, • 
jednej prasy UltraSpeed, czterech kółek, jednego uchwytu do mopa i jednego 
UltraSpeed MicroPlus mop 
W skład zestawu wiaderko z kółkami wchodzi jedno 25 litrowe wiadro, jedna • 
prasa UltraSpeed i cztery kółka (UltraSpeed KIT 25 l)

UltraSpeed wiaderko na kółkach

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
120474 UltraSpeed Starter Kit 25 l. z prasą UltraSpeed 1 1 512962   
127935 UltraSpeed Kit 25 l. z prasą wertykalną 1 1 516546   

UltraSpeed Akcesoria

Doskonale pasują do wszystkich elementów UltraSpeed• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114003 UltraSpeed klipsy do kodowania kolorami 20 3 114012   
122340 UltraSpeed podstawa 1 10 513635   
122341 UltraSpeed kółka 75mm 1 12 512403   
115974 UltraSpeed prowadnica (ze złącznikami) 1 1 509855   
117957 UltraSpeed koszyk do prowadnicy 1 5 511205   
128997 UltraSpeed koszyk do prowadnicy bocznej 1 6 517055   

UltraSpeed wiadra

Wykonane z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego • 
Kodowanie kolorystyczne (zamienne klipsy w czterech kolorach)• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114001 UltraSpeed wiadro 15 l. niebieskie 1 10 508242   
114002 UltraSpeed wiadro 25 l. niebieskie 1 10 508243   
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Lekki a jednocześnie wytrzymały uchwyt do mopów• 
Można także stosować z mopami kieszeniowymi • 
Łatwe mocowanie mopów do uchwytów UltraSpeed • 
Nowoczesny przegub z metalowymi kulkami zabezpieczającymi konstruk-• 
cję mopa
Zalecane kije: Kij teleskopowy (119966) lub Kij aluminiowy contract (116720)• 

UltraSpeed uchwyt do mopa

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
113970 UltraSpeed uchwyt 40 1 10 508095   

Ultraspeed MicroLite mop

Mop z mikrowłókien ogólnego zastosowania dla lepszego usuwania mocno • 
przylegającego brudu
Z podłużnymi paskami z poliamidu dla lepszego usuwania mocno przywar-• 
tego brudu 
Wszyte lamelki do kodowania • 
kolorystycznego

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
143210 UltraSpeed MicroLite mop 40 1 20 143244   

Mop z mikrowłókien o doskonałych właściwościach czyszczących i wyso-• 
kiej trwałości
Włókna poliamidowe bardzo dobrze usuwają brud z fug• 
Doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni strukturalnych• 
Wszyte lamelki do kodowania  • 
kolorystycznego

Ultraspeed Microplus mop

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
143222 UltraSpeed MicroSpeed Plus mop 40 1 20 143250   

Ultraspeed Trio mop

• 

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
143202 UltraSpeed Trio mop 40 1 20 143236   

Kolor biały: mikrofaza o doskonałych właściwościach czyszczących,  • 
dzięki czemu możliwe jest stosowanie mniejszej ilości środków chemicznych
Kolor szary: poliester/bawełna – zapewniają tarcie powierzchniowe i trwałość• 
Kolor beżowy: bawełna, poliester i wiskoza zapewniają  • 
wysoką chłonność
Wszyte lamelki do kodowania  • 
kolorystycznego

UltraSpeed Safe mop

Mop wykonany ze specjalnych włókien o doskonałych właściwościach ściernych• 
Doskonale nadaje się do posadzek antypoślizgowych • 
Zaczepy pasujące tylko  • 
do uchwytu mopa UltraSpeed

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
114008 UltraSpeed Safe mop 40 1 20 508248   

Ultraspeed Contract mop

Przetykany mop o wysokich właściwościach czyszczących • 
Doskonale zbiera wodę i brud• 
Wszyte lamelki do kodowania • 
kolorystycznego• 

Numer TSU Produkt Format ilość w opakowaniu ilość opakowań w kartonie Numer BCU zastosowanie
143196 UltraSpeed Contract mop 40 1 20 143230   
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CombiSpeed Pro

W naszym portfolio produktów znajdziecie 
Państwo mopy do różnych aplikacji o róż-
nej mieszance włókien, różnej gęstości 
i wymiarach. Oferujemy Państwu wszech-
stronny asortyment mopów stworzonych 
w oparciu o innowacyjną technologię: sys-
tem zatrzaskowy, który zapewnia dłuższą 
żywotność mopa, podczas gdy specjalna 
mieszanka włókien gwarantuje ergono-
miczne i higieniczne użycie. Wszystkie 
mopy pasują do innych uchwytów dostęp-
nych na rynku. 

Może być stosowany ze wszystkimi dostępnymi na rynku 40 i 50 cm mopami • 
kieszeniowymi i taśmowymi 
Wytrzymała konstrukcja • 
System antypoślizgowy mopa na spodzie uchwytu • 
Nowa jasno szara konstrukcja uchwytu  Vileda Professional • 
 Zalecane kije: • 

 – Kij teleskopowy (119966) lub 
 – Kij aluminiowy contract (116720)

Uchwyt do mopa CombiSpeed 2 w 1

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143572 CombiSpeed Pro 40 1 10 143573   
143580 CombiSpeed Pro 50 1 10 143538   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143195 Contract mop 40 1 20 143229   
143199 Contract mop 50 1 20 143233   

Contract mop

Przetykany mop o wysokich właściwościach czyszczących • 
Doskonale zbiera wodę i brud • 
Mop kieszeniowo-taśmowy• 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143192 Easy Tufft mop 40 1 20 143226   
143193 Easy Tufft mop 50 1 20 143227   

Easy Tufft mop

Mop kieszeniowy• 
Uniwersalny, bawełniany mop zapewniający dobre właściwości  • 
czyszczące i zadawalającą trwałość 
Wszyste lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 
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Trio mop

Przetykany mop o wysokich właściwościach czyszczących, chłonności i trwałości• 
Nowa mieszanka włókien: • 
kolor biały: mikrofaza o doskonałych właściwościach czyszczących, dzięki czemu • 
możliwe jest stosowanie mniejszej ilości środków chemicznych, kolor szary: 
poliester/bawełna – zapewniają tarcie powierzchniowe i trwałość, kolor beżowy: 
bawełna, poliester i wiskoza zapewniają wysoką chłonność
Mop kieszeniowo-taśmowy • 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143201 Trio mop 40 1 20 143235   
143205 Trio mop 50 1 20 143239   

Easy Micro mop

Mop z mikrowłokien do czyszczenia gładkich i błyszczących posadzek • 
Do codziennego sprzątania • 
Nadaje się do czyszczenia powierzchni podłogowych na wilgotno i na mokro  • 
Mop kieszeniowy• 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143206 Easy Micro mop 40 1 20 143240   
143207 Easy Micro mop 50 1 20 143241   

Mop kieszeniowo-taśmowy• 
Doskonałe działanie czyszczące bez konieczności stosowania• 
agresywnych środków chemicznych, 
Dodane poliamidowe paski czyszczące do usuwania przywartego brudu• 
Do czyszczenia gładkich i błyszczących posadzek• 
Nadaje się do czyszczenia powierzchni podłogowych na wilgotno i na mokro• 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143209 MicroLite mop 40 1 20 143243   
143213 MicroLite mop 50 1 20 143247   

MicroLite mop

Mop kieszeniowo-taśmowy• 
Doskonałe działanie czyszczące bez konieczności stosowania • 
agresywnych środków chemicznych 
Paski ścierne do usunięcia uporczywych zabrudzeń • 
Obrzeża zbierające luźne cząstki brudu, włosy, kurz, etc. • 
Lekki i charakteryzujący się wysoką chłonnością • 
Wysoka trwałość • 
Do użycia na gładkich podłogach i podłogach z fugami • 
Nadaje się do czyszczenia powierzchni podłogowych na wilgotno i na mokro • 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
143215 MicroSpeed Plus mop 40 1 20 143249   
143225 MicroSpeed Plus mop 50 1 20 143253   

MicroSpeed Plus mop
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Inteligentny system mopów ClickSpeed. 
Wyjątkowy, wyposażony w magnesy uchwyt 
i mopy wielokrotnego lub jednorazowego 
użytku. ClickSpeed to proste urządzenie, któ-
re wykonuje swoje zadanie bez wykorzystania 
skomplikowanych rozwiązań inżynieryjnych.
Mop został zaprojektowany w sposób ergo-
nomiczny, a jego skuteczność, niska waga 
i łatwość użycia sprawiają, że prosto się z nim 
pracuje.
Mopy ClickSpeed nie mają kieszeni ani mo-
cowań na rzepy, w których osadzają się brud 
i bakterie. Możliwość mocowania i zdejmowa-
nia mopa bez użycia rąk podwyższa higienę 
pracy.
Trwałe mopy ClickSpeed są w stanie prze-
trwać do 500 cykli prania. 
Kiedy wybrać trwałe mopy z mikrowłókien
• gdy jest dostęp do urządzeń pralniczych
• zapewniają najlepsze działanie czyszczące
Kiedy wybrać mopy jednorazowego użytku
• gdy nie ma dostępu do urządzeń pralniczych
• gdy nie ma planów dotyczących logistyczne-
go zarządzania cyklami prania
• dla zapewnienia najwyższej higieny podczas 
pracy
• dla uzyskania doskonałych rezultatów 
czyszczenia ze względu na zawartość mi-
krowłókien

ClickSpeed – nowy sposób łatwego 
czyszczenia posadzek mopem

Zupełnie nowy uchwyt do mopa do systemu wstępnego przy-• 
gotowania, z wyjątkowym, magnetycznym zaciskiem
Do użycia zarówno z mopami wielokrotnego uzycia i jednorazowego użycia• 
Niska waga połączona z prostotą w użyciu • 
Ściąganie mopów, bez konieczności ich dotykania• 

Uchwyt ClickSpeed

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
138621 Uchwyt ClickSpeed 40 1 10 138622   

Tkane mopy z mikrofazy• 
Poliestrowe paski dla lepszego usuwania brudu• 
Bardzo wytrzymałe zarówno w praniu jak i użytkowaniu• 
Wszyte lamelki do kodowania  • 
kolorystycznego

Mop z mikrowłókienClickSpeed

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
138695 Mop z mikrowłókien ClickSpeed szary 44 x 20 5 10 138696   

Jednorazowe mopy zawierające mikfofibrę • 
Opatentowana struktura materiału• 
Dostępne w 2 kolorach• 

Mop jednorazowego użytku ClickSpeed

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
138652 Mop jednorazowego użytku czerwony 44 x 20 50 6 138655   
138653 Mop jednorazowego użytku niebieski 44 x 20 50 6 138556   
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UltraSpeed Mini 

Niewielkie wymiary. Doskonałe działanie. 
UltraSpeed Mini to najnowszy dodatek do naszej doskonałej rodziny UltraSpeed 
stworzony specjalnie z myślą o czyszczeniu niewielkich powierzchni (10-30m). 
Niewielkich rozmiarów 10 litrowe wiadro i płaski mop sprawia, że UltraSpeed Mini to 
doskonałe rozwiązanie dla biur, kawiarni, małych sklepów, restauracji, recepcji itp. 
UltraSpeed Mini oferuje ergonomikę, doskonałe działanie i wysokie standardy higieny 
cechujące produkty z serii UltraSpeed w mniejszym, kompaktowym wydaniu. 

W skład Starter Kit wchodzi jedno wiadro i praso-wyciskarka o specjalnej konstrukcji, • 
jeden uchwyt do mopa, jeden mop z mikrowłókien i jeden kij teleskopowy 
10 litrowe wiadro (pojemność 5 litrów z wyciskarką) • 
Konstrukcja ułatwiająca wprowadzenie mopa w gniazdo wyciskarki • 

UltraSpeed Mini Starter Kit

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
133414 UltraSpeed Mini Starter Kit niebieski 10 ltr 1 2 133416   

Mopy pionowe

Kompaktowy system wszechstronnego zastosowania do czyszczenia na mokro

SuperMop 

Wiadro i wyciskarka: lekkie wiadro i wyciskarka, które można łatwo przenosić i przechowywać• 
Zintegrowany uchwyt na kij• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
122704 SuperMop wiadro i wyciskarka 1 12 122705   

Głowica mopa zbudowana z pasków nietkanego materiału • 
Owalny łącznik umożliwia sięganie w trudno dostępne miejsca (rogi) • 
SuperMop micro Ag z laminowanymi taśmami z mikrowłókien o lepszych właściwościach • 
czyszczących
Zalecany kij: kij SuperMop (100273)• 

SuperMop Ag & SuperMop micro Ag

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
137904 Antybakteryjny SuperMop Ag  niebieski 1 24 137908   
137495 Antybakteryjny SuperMop micro Ag  niebieski 1 24 138501   
145610 SuperMop żółty 1 24 145612   

90% mikrowłókien PES zapewniających doskonale właściwości czyszczące • 
10% włókien PA (szarych) dla usuwania mocno przywartego brudu • 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości • 

UltraSpeed Mini MicroMop 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
132558 UltraSpeed Mini MicroLiteMop 34 1 10 517278   

Stworzony specjalnie do czyszczenia szorstkich posadzek antyposlizgowych• 
Wyjątkowo twarde przycięte włókna do szorowania • 
Wszyte lamelki do kodowania kolorystycznego stref czystości • 
Specjalne paski na spodniej części mopa zwiększające skuteczność czyszczenia• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
517279 UltraSpeed Mini Safe mop 34 1 160 517279   

UltraSpeed Mini SafeMop
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Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100185 Kentucky mop 1 20 100776   

Kentucky mop: do czyszczenia posadzek na mokro • 
Tekstylny mop Kentucky• 
Wysoka absorbcja luźnych zanieczyszczeń• 

Kentucky mop

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100321 Kentucky mop uchwyt 5 10 100864   

Uchwyt do Kentucky: kij jest mocowany przy pomocy silnego zamknięcia pierścieniowego • 
Zalecane kije:• 
– Kij teleskopowy quattro (119966)
– Kij aluminiowy contract (116720)

Uchwyt do mopa Kentucky

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100321 Kentucky mop uchwyt 5 10 100864   
118079 Kentucky bawełniany bez przeszycia 1 50 118080   
118083 Kentucky bawełniany z przeszyciem 1 50 118084   

Włókna bawełniane: chłonne i oszczędne
Kentucky mop jest wykonany z włókien bawełnianych. Waży 400gr. • 
Wysoka chłonność, dobrze oddaje wodę • 
Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni • 
Do wszystkich rodzajów posadzek• 

Bawełniany Kentucky mop

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
102006 Twist mop z kijem 150 1 12 102626   
102007 Twist mop wkład 1 25 102627   

Wykonany w 100% z bawełny • 
Wysoce chłonny, bardzo dobrze usuwa zabrudzenia • 
Zintegrowany mechanizm wyciskający w kiju• 

Twist mop
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Mopy do kurzu

Lepsze właściwości ściągania kurzu różnych nietkanych 
materiałów z wiskozy lub polipropylenu dzięki specjalnej 
impregnacji olejkami. Produkty zachowują skuteczność nawet 
po dłuższym czasie przechowywania.

Ścierka do kurzu

Wysoko chłonna ścierka do kurzu 101 High Performance (żółta)
Do czyszczenia na sucho w obiektach szpitalnych, biurowych i pracowniach komputerowych• 
Wstępnie impregnowana powierzchnia zbiera kurz jak magnes • 
Zmniejsza ilość unoszących się w powietrzu cząsteczek kurzu• 

Standardowa ścierka do kurzu Standard (różowa)
Doskonale nadaje się do czyszczenia na sucho twardych powierzchni • 
Wstępnie impregnowana powierzchnia zbiera kurz jak magnes • 
Chłonna ścierka do łatwego i szybkiego usuwania kurzu• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
133909 Ścierka do kurzu (żółta) 24 x 60 50 10 133920   
133922 Ścierka do kurzu (żółta) 60 x 64 25 10 133923   
100553 Ścierka do kurzu (różowa) 24 x 60 50 20 101028   

Opracowany jako uzupełnienie serii mopów do zamiatania • 
Trwałe pióra gumowe zapewniają maksymalny kontakt z powierzchnią • 
Uniwersalna złączka pasuje do wszystkich kijów • 
 Zalec ane kije: • 

 – Kij teleskopowy Quattro (119966) lub 
 – Kij aluminiowy Contract (116720)

Uchwyt do mopa do zamiatania z tworzywa sztucznego

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
122783 Dustmop uchwyt plastikowy 60 1 10 122784   

Ścierka mop

Trwała oszczędna ścierka • 
Długie włókno, łatwe do wypłukania, nie pozostawia kłaczków • 
Doskonale się nadaje do błyszczących posadzek• 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101275 Ścierka mop 60 x 80 cm 1 100 504132   
508494 Ścierka mop w rolce 60 m2 0,60 x 100 m 1 1 508494   
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Mopy do zamiatania

Trwałe mopy do zamiatania do szybkiego usuwania luźnego 
kurzu i zanieczyszczeń: do utrzymania pomieszczeń w czy-
stości lub sprzątania wstępnego.

Stosowane jako element systemu utrzymania  czystości: • 
jeden z etapów czyszczenia mający na celu ograniczenie 
częstotliwości czyszczenia powierzchni mopem na wilgo-
tno lub na mokro. 
Stosowane do czyszczenia wstępnego: jako pierwszy • 
etap dwuetapowego procesu czyszczenia posadzki, do 
usuwania drobnych cząsteczek kurzu i większych litych 
zabrudzeń przed czyszczeniem powierzchni mopem na 
wilgotno lub na mokro. 

Metalowy uchwyt do mopów do zamiatania
Ekonomiczny uchwyt 

Lekka polipropylenowa konstrukcja zapewnia doskonałe właściwości czyszczące • 
za rozsądną cenę
Zdejmowany uchwyt do mopa Vileda do zamiatania wielokrotnego użytku • 
Uniwersalny łącznik z zatrzaskiem
Zalecane kije:• 
– Kij teleskopowy quattro (119966)
– Kij aluminiowy contract (116720)

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
118085 Dustmop uchwyt metalowy 60 1 12 511274   
118086 Dustmop uchwyt metalowy 100 1 12 511275   

Bawełniany mop do zamiatania

Bawełniane włókna: chłonne i oszczędne
Zalecana jest wstępna impregnacja przy pomocy sprayu lub owinięcie ścierkami • 
jednorazowego użytku 
Do stosowania na sucho lub po wstępnej impregnacji • 
Obszycie z PES i kieszenie do mocowania ramy do mopów do zamiatania• 
Doskonale nadaje się dla firm sprzątających lub wszędzie tam, gdzie cena odgrywa • 
istotną rolę.

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
118100 Bawełniany mop do zamiatania 60 1 12 118102   
118103 Bawełniany mop do zamiatania 100 1 12 118104   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101266 Syntetyczny mop do zamiatania 60 1 12 500642   
101267 Syntetyczny mop do zamiatania 100 1 12 500643   

Akrylowy mop do zamiatania

Akrylowe włókna lepiej przyciągają kurz • 
Do wszystkich rodzajów posadzek • 
Do utrzymania w czystości lub czyszczenia punktowego • 
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Ścierki do podłóg
Trwałe i wytrzymałe ścierki do podłóg o sprawdzonej 
jakości gwarantowanej przez Vileda Professional. 
Do stosowania ze ściągaczkami lub skrobakami do 
wszystkich twardych posadzek. 

Wykonana z wysokiej jakości włókniny• 
Wyjątkowo chłonna i wytrzymała• 

Żółta ścierka do podłóg

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
105686 Żółta ścierka do podłóg 59 x 50 5 12 105690   

Mop’n’Dry ze ścierką do podłóg MicroMulti

Jak uzyskać profesjonalne rezultaty czyszczenia stosując prosty system do czyszczenia mopem.  
Na Mop’n’Dry składają się trzy połączone elementy:

Ściągaczka MultiSqueegee • 
Dwa klipsy do mocowania ścierek • 
Ścierka do podłóg MicroMulti o następujących właściwościach:• 

 • Plecione mikrowłókna zapewniające optymalne właściwości czyszczące 
 • Specjalny wzór zmniejszający tarcie powierzchniowe 
 • Nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek 
 • Do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114472 MultiSqueegee ściągaczka 50 1 10 114474   
116996 Klips do ścierki 20 5 116997   
120757 Ścierka MicroMulti 35 x 60 10 10 120741   

Wykonana z wysokiej jakości włókniny o wysokiej chłonności • 
i dobrych właściwościach zbierania zanieczyszczeń 
Trwała, odporna na rozrywanie i bardzo mocna • 
Nie pozostawia kłaczków• 

Ścierka do podłóg

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
113157 Oryginalna ścierka do podłóg 59 x 50 5 12 113159   

Łatwa w użyciu• 
Chłonna• 
 3 rozmiary• 

Vlieser

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
109918 Vlieser rozmiar 1 50 x 70 10 10 110038   
109919 Vlieser rozmiar 2 60 x 70 10 10 110039   
137069 Vlieser rozmiar 3 70 x 100 80 1 137070  
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Czarny:•  do pracy na mokro i usuwania po-
włok z powierzchni odpornych na ścieranie
Niebieski:•  do czyszczenia natryskowego 
głębokich zabrudzeń na powierzchniach 
odpornych na ścieranie
Brązowy:•  do usuwania na mokro i sucho 
starych powłok z powierzchni odpornych 
na ścieranie
Zielony:•  do usuwania na mokro głębokich 
zabrudzeń z powierzchni odpornych na 
ścieranie

Szary:•  do czyszczenia na mokro po-
wierzchni antypoślizgowych
Kasztanowy:•  do czyszczenia natrysko-
wego i polerowania, doskonały pad do 
regularnego czyszczenia powierzchni
Czerwony:•  do delikatnego czyszczenia 
natryskowego i polerowania delikatnych 
powierzchni
Złocisty:•  do czyszczenia na mokro i po-
lerowania delikatnych powierzchni 
Biały:•  do polerowania powierzchni

Pady maszynowe 

Pady maszynowe do czyszczenia podłóg zostały 
opracowane, aby czyścić szybciej, chronić powłokę 
powierzchni podłogowych i dbać o bezawaryjne 
działanie urządzeń sprzątających. Dostępne 
w różnych wersjach i rozmiarach dostosowanych do 
wszystkich prędkości obrotowych. Sekret działania 
padów DynaCross leży w specjalnej metodzie pro-
dukcji krzyżowej.

Produkcja krzyżowa:
Zwiększona stabilność urządzenia oznacza mniej-• 
sze obciążenia przenoszone na silnik i łatwiejsze 
prowadzenie maszyny przez operatora 
Równomierne zużywanie się powierzchni padów • 
bez efektu “rolowania się” włókien 
Wydłużony czas pracy pada poprzez równomierne • 
rozłożenie warstwy ściernej na całej jego grubości

DynaCross Superpads
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Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114131 Dyna Cross Superpad brązowy 165/88 1 5 507910   
114194 Dyna Cross Superpad zielony 165/88 1 5 507935   
114220 Dyna Cross Superpad czarny 165/88 1 5 507957   
114137 Dyna Cross Superpad szary 220/88 1 5 507888   
114132 Dyna Cross Superpad brązowy 220/88 1 5 507911   
114225 Dyna Cross Superpad złocisty 220/88 1 5 507919   
114221 Dyna Cross Superpad zielony 220/88 1 5 507938   
114056 Dyna Cross Superpad czarny 220/88 1 5 507959   
114124 Dyna Cross Superpad biały 220/88 1 5 507975   
114058 Dyna Cross Superpad czerwony 220/88 1 5 508002   
114110 Dyna Cross Superpad niebieski 220/88 1 5 508018   
114138 Dyna Cross Superpad szary 255/88 1 5 507889   
114133 Dyna Cross Superpad brązowy 255/88 1 5 507912   
114061 Dyna Cross Superpad złocisty 255/88 1 5 507920   
114059 Dyna Cross Superpad zielony 255/88 1 5 507940   
114203 Dyna Cross Superpad czarny 255/88 1 5 507961   
114125 Dyna Cross Superpad biały 255/88 1 5 507976   
114060 Dyna Cross Superpad czerwony 255/88 1 5 508003   
114111 Dyna Cross Superpad niebieski 255/88 1 5 508019   
121058 Dyna Cross Superpad czarny 265/88 1 5 513396   
121059 Dyna Cross Superpad szary 265/88 1 5 513397   
121060 Dyna Cross Superpad zielony 265/88 1 5 513398   
121061 Dyna Cross Superpad czerwony 265/88 1 5 513399   
123307 Dyna Cross Superpad niebieski 265/88 1 5 514595   
115051 Dyna Cross Superpad brązowy 280/88 1 5 509310   
114065 Dyna Cross Superpad złocisty 280/88 1 5 507921   
114063 Dyna Cross Superpad zielony 280/88 1 5 507941   
114062 Dyna Cross Superpad czarny 280/88 1 5 507962   
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Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114064 Dyna Cross Superpad czerwony 280/88 1 5 508004   
114112 Dyna Cross Superpad niebieski 280/88 1 5 508020   
114067 Dyna Cross Superpad zielony 310/88 1 5 507942   
114141 Dyna Cross Superpad szary 330/88 1 5 507892   
114071 Dyna Cross Superpad brązowy 330/88 1 5 507906   
114074 Dyna Cross Superpad złocisty 330/88 1 5 507923   
114072 Dyna Cross Superpad zielony 330/88 1 5 507943   
114070 Dyna Cross Superpad czarny 330/88 1 5 507964   
114093 Dyna Cross Superpad biały 330/88 1 5 507978   
114073 Dyna Cross Superpad czerwony 330/88 1 5 508006   
114114 Dyna Cross Superpad niebieski 330/88 1 5 508022   
114075 Dyna Cross Superpad brązowy 360/88 1 5 507907   
114105 Dyna Cross Superpad zielony 360/88 1 5 507945   
114103 Dyna Cross Superpad czarny 360/88 1 5 507965   
114052 Dyna Cross Superpad biały 360/88 1 5 507979   
114104 Dyna Cross Superpad czerwony 360/88 1 5 508013   
114115 Dyna Cross Superpad niebieski 360/88 1 5 508023   
114143 Dyna Cross Superpad szary 380/88 1 5 507894   
114135 Dyna Cross Superpad brązowy 380/88 1 5 507914   
114078 Dyna Cross Superpad zielony 380/88 1 5 507946   
114077 Dyna Cross Superpad czarny 380/88 1 5 507966   
114092 Dyna Cross Superpad biały 380/88 1 5 507890   
114079 Dyna Cross Superpad czerwony 380/88 1 5 508007   
114116 Dyna Cross Superpad niebieski 380/88 1 5 508024   
114144 Dyna Cross Superpad szary 410/88 1 5 507895   
114053 Dyna Cross Superpad brązowy 410/88 1 5 507904   
114081 Dyna Cross Superpad złocisty 410/88 1 5 507926   
114106 Dyna Cross Superpad zielony 410/88 1 5 507947   
114094 Dyna Cross Superpad czarny 410/88 1 5 507967   
114045 Dyna Cross Superpad biały 410/88 1 5 507981   
114095 Dyna Cross Superpad czerwony 410/88 1 5 508008   
114117 Dyna Cross Superpad niebieski 410/88 1 5 508025   
114082 Dyna Cross Superpad szary 430/88 1 5 507896   
114048 Dyna Cross Superpad brązowy 430/88 1 5 507901   
114084 Dyna Cross Superpad złocisty 430/88 1 5 507927   
114107 Dyna Cross Superpad zielony 430/88 1 5 507948   
114096 Dyna Cross Superpad czarny 430/88 1 5 507968   
114046 Dyna Cross Superpad biały 430/88 1 5 507982   
114097 Dyna Cross Superpad czerwony 430/88 1 5 508016   
114083 Dyna Cross Superpad niebieski 430/88 1 5 508026   
114055 Dyna Cross Superpad brązowy 460/88 1 5 507905   
115248 Dyna Cross Superpad zielony 460/88 1 5 507950   
114098 Dyna Cross Superpad czarny 460/88 1 5 507969   
114054 Dyna Cross Superpad biały 460/88 1 5 507983   
114108 Dyna Cross Superpad czerwony 460/88 1 5 508009   
114118 Dyna Cross Superpad niebieski 460/88 1 5 508027   
114136 Dyna Cross Superpad brązowy 480/88 1 5 507915   
114086 Dyna Cross Superpad zielony 480/88 1 5 507951   
114127 Dyna Cross Superpad biały 480/88 1 5 507984   
114049 Dyna Cross Superpad brązowy 500/88 1 5 507902   
114089 Dyna Cross Superpad złocisty 500/88 1 5 507930   
114088 Dyna Cross Superpad zielony 500/88 1 5 507952   
114099 Dyna Cross Superpad czarny 500/88 1 5 507970   
114047 Dyna Cross Superpad biały 500/88 1 5 507985   
114100 Dyna Cross Superpad czerwony 500/88 1 5 508011   
114120 Dyna Cross Superpad niebieski 500/88 1 5 508029   
114090 Dyna Cross Superpad zielony 540/88 1 5 507954   
114101 Dyna Cross Superpad czarny 540/88 1 5 507971   

1. 2. 3. 4.
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Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101913 UHS pad różowy 430/120 1 5 500983   
101912 UHS pad żółty 430/120 1 5 500982   
101915 UHS pad różowy 480/88 1 5 500985   
101914 UHS pad żółty 480/88 1 5 500984   
101917 UHS pad różowy 500/88 1 5 500987   
101916 UHS pad żółty 500/88 1 5 500986   

Różowy: do czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni, nadaje im wysoki połysk• 
Żółty: usuwa minimalne ilości środka polerującego, miękkie włókna zapewniają uzyskanie • 
maksymalnego połysku 

40

Pady UltraHigh Speed

Pad Active

Usuwa plamy i cząsteczki brudu • 
Do stosowania z maszyną obrotową przeznaczoną do czyszczenia powierzchni • 
Doskonale nadaje się do regularnego lub punktowego czyszczenia • 
Nie wymaga stosowania środków chemicznych• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
118037 Active pad 410 1 5 512074   
118038 Active pad 430 1 5 512075   
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Pady ręczne i padmaster

Stworzone w celu uproszczenia czyszczenia, utrzymania 
powierzchni w czystości, renowacji powierzchni i ręcznych 
procesów czyszczenia punktowego. Do stosowania w miejscach 
niedostępnych do czyszczenia maszynowego, takich jak rogi, 
ściany, krawędzie posadzek i klatki schodowe. 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
118039 Pad ręczny Active 12 x 26 5 5 119454   

Pad ręczny Active

Usuwa plamy i cząsteczki brudu • 
Nie wymaga stosowania środków chemicznych • 
Wyposażony w paski ścierne dla lepszego efektu szorowania• 

Biały: do delikatnego czyszczenia, polerowania • 
Zielony: do usuwania silnie przywartego brudu i skrobania • 
Czarny: do zdzierania (gruntowne czyszczenie)• 

Pady ręczne Super

Padboy & Padmaster

Oszczędne czyszczenie bez zginania • 
Ułatwia czyszczenie ścian, sufitów i listew • 
Specjalny sworzeń zapobiega obracaniu się uchwytu podczas • 
pracy 
Wytrzymała powierzchnia przywierająca na spodzie • 
Uchwyt przystosowany do pracy z kijem aluminiowym • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
120542 Padboy 10,4 x 24,6 1 10 512992   
120544 Padmaster 10,4 x 24,6 1 10 512993   

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114900 Pad ręczny Super biały 12 x 26 5 5 114911   
114897 Pad ręczny Super zielony 12 x 26 5 5 114908   
114898 Pad ręczny Super czarny 12 x 26 5 5 114909   
100552 Pad ręczny zielone 15 x 22 5 10 101027
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Seria wózków serwisowych origo   

Wersje o ustalonych konfiguracjach na podstawach z tworzyw sztucznych
W celu wybrania optymalnej konfiguracji wyposażenia dla Twojego wózka Vileda Professional Origo 
przeanalizuj listę wyposażenia i porównaj różne wersje standardowe. Wszystkie wózki są cały czas 
dostępne na magazynie. 

Numer TSU 121540 120769 132710 121596 120763
Numer BCU 121541 120800 132711 121597 120794
Produkt origo 100 FX origo 300 FX 300 FX Vertical 300 HX 300 HHX
Zawartość Zestawów
Podstawa długa 1 1 1 1
Podstawa krótka 1
Taca mała
Taca 2 2 2 2 3
Wiadro 6l 2 2 2 2 2
Wiadro 15l
Wiadro 25l 2 2
Prasa UltraSpeed 1
Prasa wertykalna 1
Kuweta do mopów 2 3
Pokrywa do kuwety na mopy 2 3
Uchwyt metalowy do worków na śmieci 70l
Uchwyt plastikowy do worków na śmieci 120l 1 1 1 1 1
Zacisk do worków na śmieci 2 2 4 4 4
Pokrywa do worków na śmieci 120l
Rozszerzenie do śmieci 1 1 1 1
Kółko wspierające rozszerzenie do śmieci 1
Uchwyt do kija 1 1 1 1 1
Podstawa do postawienia mopa 1 1 1 1 1
Hak
Wymiary
Wymiary wózka w mm 126x58x100 126x58x100 126x58x100 84x58x100 126x58x125
Rozmiar kółek 100mm 125mm 125mm 125mm 125mm
Waga wózka 20,69 kg 21,33 kg 23,24 kg 19,00 kg 25,30 kg
Ilość szt w opakowaniu 1 1 1 1 1
Ilość kartonów na palecie 6 6 6 6 6
Wymiar kartonu (dł x sz x w) w mm 1200x400x600 1200x400x600 1200x400x600 1200x400x600 1200x400x600

Dobieraj i konfiguruj  
w nieskończoność

odwiedź koniecznie nasz 
Origo Creator

www.creator.vileda.com

Nowy koncept

Głównym zamiarem Lini origo było stworzenie 
szerokiej gamy wózków serwisowych, która jest 
w stanie spełnić wszelkie zadania i sprostać 
wszystkim wymaganiom. Linia origo to produk-
ty, które spełniają wymogi dnia dzisiejszego, jak  
i również jutra.
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Elementy zabudowy do origo serii 300 i 500   

Elementy zabudowy do origo serii 300 Elementy zabudowy do origo serii 500

origo 300 origo 300 origo 300 origo 300 origo 500 origo 500 origo 500 origo 500
drzwiczki ścianka ścianka ścianka drzwiczki ścianka ścianka ścianka

Produkt krótka długa tylna krótka długa tylna
Numer TSU 127477 127479 127480 127481 127483 127482 127750 127478
Numer BCU 516338 516337 516336 516335 516334 516333 516464 516332
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 1 1 1 1 1 1 1 1

Pokrywa szyny Uchwyt ściany Zawias Klamka Zatrzask Uchwyt ściany
Produkt z dystansem bocznej do drzwiczek do drzwiczek magnetyczny tylnej
Numer TSU 127794 127751 127753 127754 127755 127756
Numer BCU 513219 516465 516468 516469 516470 516471
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 50 25 20 25 25 25

origo 300
1 modułowy H, HH lub FX 2 modułowy HH

TSU 1 drzwi 2 drzwi 3 ściany 2 ściany tył FX/HH 2 drzwi 3 drzwi 4 drzwi 3 ściany 2 ściany tył
127477 Drzwiczki 1 2 2 3 4
127479 Ścianka krótka 1 1 1 1 1
127480 Ścianka długa 1 1 1 1 1 1
127481 Ścianka tylna 1 1 1 2 1 2 2

origo 500
1 modułowy H, HH lub FX 2 modułowy HH

TSU 1 drzwi 2 drzwi 3 ściany 2 ściany tył FX/HH 2 drzwi 3 drzwi 4 drzwi 3 ściany 2 ściany tył
127483 Drzwiczki 1 2 2 3 4
127482 Ścianka krótka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
127750 Ścianka długa 1
127478 Ścianka tylna 1 1 1 2 1 2 2
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Wysokiej jakości polipropylenowe wiadra dostępne w czterech różnych pojemnościach.

Wiadra   

Tacki   

Mocne tacki wykorzystywane jako blat roboczy lub do przechowywania narzędzi do czyszczenia. 
Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb.
 

    Przybory do przygotowania mopów i ścierek przed czyszczeniem.
 

Sitko do 
łatwego 
przygotowania 
mopów lub 
ścierek. 

Pokrywa do kuwety

Produkt Wiaderko 6 l. Pokrywa do wiaderka 6 l. Wiadro 15 l. Wiadro 25 l. Długie wiadro 22 l.
Numer TSU 120942 125948 114001 114002 131662
Numer BCU 120943 125949 508242 508243 131663
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 10 12 10 10 10

Produkt Mała Taca Taca
Numer TSU 120783 120784
Numer BCU 120813 120810
Ilość w opakowaniu 1 1
Ilość opakowań w kartonie 5 5

6 litrowe wiaderko 
do postawienia na 
wierzchu wózka 
Origo, dostępne  
z klipsami do kodo-
wania koloryst.

Pokrywa do wia-
derka 6 litrowego 
do bezpiecznego 
transportu 
materiałów

15 litrowe wiadro
do stosowania wraz
z wyciskarką lub 
prasą

25 litrowe wiadro 
do stosowania wraz 
z wyciskarką lub 
prasą

Długie 22 litrowe 
wiadro, dostępne 
z klipsami do 
kodowania kolory-
stycznego 

Wyciskarka i prasa   

Ergonomiczne wyciskarki i prasy dostosowane do różnych potrzeb.

Płaska 
prasa do 
stosowania 
ze SwepDuo 
mop. 

Wkładka 
do prasy 
wertykalnej 
dla lepszych 
rezultatów.

Prasa UltraSpeed 
umożliwiająca 
doskonałe 
odciśnięcie
mopa

Wyciskarka 
UltraSpeed 
umożliwiająca 
odciśnięcie
mopa
UltraSpeed

Wspornik Prasa Prasa Wyciskarka Wkładka do prasy
Produkt do prasy SwepDuo UltraSpeed UltraSpeed Prasa pionowa wertykalnej
Numer TSU 121841 120788 113972 113971 127885 127886
Numer BCU 121842 120817 508097 508096 516521 516522
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 1 1 10 10 1 1

Przygotowanie mopów/ścierek   

Produkt Kuweta Pokrywa do kuwety Sito
Numer TSU 120774 120780 120779
Numer BCU 120806 120822 120821
Ilość w opakowaniu 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 5 5 3

Kuweta do wstępnego 
przygotowania 
mopów bez pokrywy, 
którą trzeba zamówić 
osobno. 

Mała tacka do wykorzysty-
wania jako półka na mate-
riały uzupełniające po jednej 
stronie wózka

Duża tacka do wykorzysty-
wania jako półka na materiały 
uzupełniające po jednej 
stronie wózka.

Prasa wertykalna 
do stosowania 
ze wszystkimi 
mopami płaskimi

Wspornik 
do prasy 
wertykalnej lub 
Swep Duo
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Elementy na odpady/brudną bieliznę 
Wysokiej jakości kosze do zbierania odpadów i brudnej bielizny

Uchwyt z tworzywa 
sztucznego do worków: 
120 l. 

Uchwyt z metalu do 
worków 70l.

Uchwyt z metalu do 
worków 120 l.

Metalowy zacisk do 
mocowania koszy 
worków na śmieci

Rozszerzenie 
do Origo 100 
i 300 
stosowane 
jako podpórka 
dużego worka 
na śmieci

Pokrowiec do dużego 
worka na śmieci/brudną 
bieliznę. Kompatybilna 
z ramami z metalu 
i tworzyw sztucznych.

Uchwyt do worków Uchwyt do worków Uchwyt do worków
Produkt plastikowy 120 l. metalowy 70 l. metalowy 120 l. Zacisk metalowy
Numer TSU 122570 122558 122556 120778
Numer BCU 122571 122559 122557 120820
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 3 7 5 10

Pokrywa Pokrywa Uchwyt origo origo Kółko Kółko Worek Worek
do śmieci do śmieci do planu 100/300 500 wspierające wspierające tekstylny tekstylny

Produkt 70 l. 120 l. higieny rozszerzenie rozszerzenie 100 mm 125 mm 70 l. 120 l.
Numer TSU 120781 120782 120787 122554 122538 122576 122578 126577 123525
Numer BCU 120809 120810 120818 122555 122552 122577 122579 515835 514792
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w 
kartonie 5 5 10 6 4 7 7 10 10

Elementy mocujące   

Różne element mocujące do łatwego przymocowywania różnych elementów do wózka.

Haczyk do 
wieszania 
małych 
elementów

Szyny do 
mocowania 
dodatkowych 
tacek

Rozpórki do 
szyn

Uchwyt do 
mocowania 
kija do wózka

Uchwyt do origo 100/300 origo 500 Zestaw szyn
Produkt Haczyk mocowania kija uchwyt uchwyt Zestaw szyn z dystansem
Numer TSU 120771 120772 120786 120785 122572 122574
Numer BCU 120811 120812 120816 120815 122573 122575
Ilość w opakowaniu 1 1 1 1 1 1
Ilość opakowań w kartonie 50 16 5 5 12 35

Podstawa 
do mopa 
mocowana do 
ramy wózków 
Origo 100/300

Podstawa do 
mopa mocowana 
do ramy wózków 
Origo 500 

Rozszerzenie 
do Origo 500 
stosowane 
jako podpórka 
dużego worka 
na śmieci

Kółko 
wspierające do 
rozszerzenia na 
śmieci stabilizu-
jący rozszerzenie 
w przypadku 
ciężkiego worka

Pokrywa w dwóch różnych rozmiarach 
70 l i 120 l, dostępna z klipsem 
do kodowania kolorystycznego
Specjalnay uchwyt do mocowania 
planu higieny pod pokrywą.
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Miotły i szczotki
Wyprodukowane z łatwego do czyszczenia wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego i syntetycznego włosia. Higieniczne miotły Viledy zostały stwo-
rzone tak, aby miały dłuższą żywotność niż zwykłe miotły. 

Klamry wykonane ze stali nierdzewnej zapobiegają korozji zapewniając • 
wysoką higienę użycia
Higieniczne miotły są krótkotrwale odporne na temperaturę do 100°C • 
Bardzo gęste odporne włosie polipropylenowe nadaje się do wymagają-• 
cych aplikacji sprzątania. Jest odporne na pękanie, łamanie i nie gnije. 
Super gładka powłoka zapobiega przyleganiu do niego zanieczyszczeń 
Wysokiej jakości włosie polipropylenowe odporne na zużycie i o dosko-• 
nałych właściwościach zmiatających cechują się wysoką odpornością na 
szeroką gamę substancji chemicznych, olejów i detergentów

Miękka miotła Eco 
Łatwo się czyści ze względu na otwartą strukturę• 
Łącznik z gwintem włoskim • 
Do zamiatania na mokro i na zewnątrz • 
Nie ślizgające się włosie o większej średnicy • 
i podwyższonej trwałości 
Kompatybilny kij: 100275• 
 Wykonana z materiałów przetworzonych• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
131924 Miotła Eco miękka 30 1 12 517885   
133785 Miotła Eco twarda 30 1 12 519227   
100258 Miotła Standard Economic miękka 30 1 12 102583   

Miotła Eco

Szczotka do szorowania

Szybkie i skuteczne szorowanie powierzchni podłogowych i ścian• 
Wytrzymałe kępki włosia PBT przymocowane zszywkami ze • 
stali nierdzewnej do trwałej obudowy scrubbera z polipropylenu 
Można sterylizować w autoklawie w temp. do 134°C• 
Uniwersalny otwór zapewaniający kompatybilność • 
z gwintami typu niemieckiego i włoskiego.
Rekomendowany kij TSU 111533• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
145883 Szczotka do szorowania 30 1 6 145884   

Skuteczny system zamiatania powierzchni podłogowych • 
dzięki wysokiej jakości poliestrowym włóknom PBT. 
Dostępne dwie wersje włosia: twarde i miękkie.
Włosie PBT doskonale prostuje się po zgięciu i jest • 
odporne na szeroką gamę substancji chemicznych
Obudowa z trwałego polipropylenu o łatwej • 
do czyszczenia powierzchni
Zszywki ze stali nierdzewnej • 
Można sterylizować w autoklawie w temp. do 134°C• 
Uniwersalny otwór zapewaniający kompatybilność • 
z gwintami typu niemieckiego i włoskiego.
Rekomendowany kij TSU 111533• 

Miotła Superior

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
145875 Miotła Superior miękka 30 1 6 145876   
145877 Miotła Superior miękka 50 1 6 145878   
145879 Miotła Superior twarda 30 1 6 145880   
145881 Miotła Superior twarda 50 1 6 145882   
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Szczotka ogólnego użytku z krótką rączką• 
Wytrzymała obudowa szczotki z polipropylenu oraz • 
odporne na ścieranie wysokiej jakości włosie PBT 
zapewniają skuteczne i higieniczne czyszczenie  
Zszywki ze stali nierdzewnej • 
Można sterylizować w autoklawie w temp. do 134°C• 
Szczotka jest wyposażona w haczyk ułatwiający  • 
suszenie i przechowywanie

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
145873 Szczotka ręczna 23 1 12 145874   

Szczotka ręczna

Do szybkiego omywania talerzy przed włożeniem ich do zmywarki• 
Skuteczne i odporne na ścieranie kępki włókien poli-• 
estrowych PBT mocowane zszywkami ze stali nierdzewnej 
zapewniają najwyższą higienę w swojej klasie
Skrobak do łatwego usuwania przywartych zanieczyszczeń• 
Można sterylizować w autoklawie w temp. do 134°C• 
Szczotka jest wyposażona w haczyk ułatwiający • 
suszenie i przechowywanie

Szczotka do naczyń

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
145870 Szczotka do naczyń 1 72 145872   

Kij do szczotki z gwintem

Tani aluminiowy kij do szczotki• 
Uchwyt z gwintem• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100275 Kij do szczotki z gwintem 138 1 36 100840   

Zestaw do czyszczenia toalety
Włosie z PP• 

Szczotka do toalet ECo

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100272 Szczotka do toalet ECO 1 1 100837   

Aluminiowy kij do szczotki

Lekki aluminiowy kij z gwintem• 
Ergonomiczny uchwyt na czubku • 
Trwały • 
Klips do kodowania kolorystycznego (dostępny na zamówienie)• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
111533 Aluminiowy kij do szczotki 150 1 10 506271   
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Szufelki

Możesz wybrać najbardziej optymalną szufelkę do 
swoich potrzeb. Dajemy Ci rozwiązanie w zasięgu ręki. 
Każde rozwiązanie umożliwia osiągnięcie najlepszych 
rezultatów oraz oferuje najwyższe standardy ergono-
miki i higieny. Wszechstronność systemu i dostępność 
wielu różnych opcji pozwala na łatwą konfigurację 
w zależności od specyficznych potrzeb. 

Do łatwego dokładnego zbierania brudu i płynów.
Elastyczne pojedyncze pióro dobrze przylega nawet do nierównych • 
powierzchni ułatwiając usuwanie luźnych zabrudzeń i płynów
Trwałe, wytrzymałe, wymienne pióra• 
Fazowane krawędzie pióra chronią ściany i meble przed zniszczeniem • 
Element systemu Mop’n’Dry• 
Zalecane kije:• 
– Kij teleskopowy quattro (119966)
– Kij aluminiowy contract (116720)

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
114472 Ściągaczka z przegubem 50 1 10 114474   

Ściągaczka gumowa z pojedynczym piórem

Elastyczne potrójne pióro dobrze przylega nawet do nierównych po-• 
wierzchni ułatwiając usuwanie luźnych zabrudzeń i płynów
Trwałe, wytrzymałe, wymienne pióra• 
Fazowane krawędzie pióra chronią ściany i meble przed zniszczeniem• 
Element systemu Mop’n’Dry• 
Zalecane kije:• 
– Kij teleskopowy quattro (119966)
– Kij aluminiowy contract (116720)

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119936 Ściągaczka sztywna 50 1 10 119937   

Ściągaczka gumowa z potrójnym piórem 

Szufelka ręczna Hand Dustpan

Klasyczny sposób na zbieranie brudu w każdym miejscu.
System stworzony w celu ergonomicznego i skutecznego usuwania brudu • 
i kurzu bezpośrednio do pojemnika 
Wykonany z higienicznego zmywalnego tworzywa sztucznego • 
Zintegrowany uchwyt ułatwia korzystanie 
Niewiele miejsca potrzebnego na przechowywanie • 
Niska waga • 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119910 Szufelka zamknięta 1 10 512360   
119911 Zmiotka 1 10 119917   

Do szybkiego zbierania płynów • 
Guma z pianki EVA • 
Łącznik z gwintem niemieckim • 
Kompatybilny kij: 111533• 

Higieniczna ściągaczka piankowa

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
141972 Higieniczna ściągaczka piankowa 45 1 6 141974   
141973 Higieniczna ściągaczka piankowa 60 1 6 141975   
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Włosie PET • 
Gumowa listwa wykańczająca• 
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt • 
ułatwiający korzystanie i przechowywanie

Szczotka i zmiotka

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100268 Szufelka ze zmiotką 30 1 6 100833   

Szufelka zamknięta na drążku

Doskonałe rozwiązanie dla firm sprzątających i branży HoReCa.
System umożliwiający ergonomiczne i skuteczne • 
usuwanie brudu bezpośrednio do pojemnika
Wykonana z higienicznego zmywalnego • 
materiału odpornego na korozję 
Ergonomiczny uchwyt • 
Pionowa pozycja ułatwia przechowywanie• 
Z zaczepem umożliwiającym powieszenie na • 
wózku serwisowym 
Niska waga• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119912 Szufelka zamknięta na drążku 1 5 512361   

Stworzona do zbierania brudu w najbardziej ergonomiczny i hi-
gieniczny sposób.

System do ergonomicznego i wydajnego zbierania brudu pro-• 
sto do worka 
Wykonana z higienicznego zmywalnego materiału odpornego • 
na korozję 
Ergonomiczny uchwyt • 
Pasuje do różnych wymiarów worków na śmieci • 
lub worków na śmieci nadających się do prania
Z haczykiem w celu łatwego przymocowania • 
do wózka serwisowego
Niska waga• 

Numer TSU Produkt Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119914 Szufelka otwarta na drążku z metalową podstawą 1 5 512363   

Szufelka otwarta na drążku

Miotełka i ściągaczka do system Lobby 

Ściągaczka: do gładkich powierzchni, gdzie zabrudzenia • 
mogą być suche lub wilgotne. 
Szczotka: do szorstkich posadzek. • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
119916 Miotełka na drążku 25 1 5 119918   
119908 Ściągaczka na drążku 35 1 5 119909   
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Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100538 Contract S 1 50 101016   
100539 Contract M 1 50 101017   
100540 Contract L 1 50 101018   
101969 Contract XL 1 50 102588   

Rękawice gospodarcze Contract 

Rękawice z naturalnej gumy ze specjalną powłoczką zapewniającą wysoką • 
trwałość
Minimalizują możliwość kontaktu z substancjami chemicznymi • 
5-cio krotnie wyższa wytrzymałość w porównaniu ze zwykłymi rękawicami • 
gospodarczymi

Rękawice ochronne
Utrzymywanie higieny jest istotne zarówno z punktu 
widzenia zapobiegania problemom skórnym, jak 
i obniżaniu ryzyka infekcji. Dlatego też rękawice 
ochronne Vileda są najwyższej jakości, a każda 
jedna jest testowana przed opuszczeniem fabryki. 
Seria rękawic została zaprojektowana, aby spełniać 
wszystkie profesjonalne potrzeby, począwszy od 
prostego czyszczenia i mycia po stosowanie substancji 
chemicznych i rozpuszczalników. 

Rękawice MultiPurpose – ogólnego użytku 

Wysoko wytrzymałe rękawice za rozsądną cenę o wygodnym anatomicznym • 
kształcie. Elastyczne i zapewniające pewny chwyt. Wykonane w 100% z naturalnej 
gumy. 
Do 5 razy bardziej odporne na działanie tłuszczów spożywczych, olejów roślin-• 
nych i detergentów dzięki zewnętrznemu chlorowaniu 
Do 40% grubsze od tańszych rękawic • 
Kodowanie kolorystyczne zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń• 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie

100152 Multipurpose czerwone S 1 50 100749   
100153 Multipurpose czerwone M 1 50 100750   
100154 Multipurpose czerwone L 1 50 100751   
101970 Multipurpose czerwone XL 1 50 102589   
100155 Multipurpose niebieskie S 1 50 100752   
100156 Multipurpose niebieskie M 1 50 100753   
100157 Multipurpose niebieskie L 1 50 100754   
101971 Multipurpose niebieskie XL 1 50 102590   
100158 Multipurpose zielone S 1 50 100755   
100159 Multipurpose zielone M 1 50 100756   
100160 Multipurpose zielone L 1 50 100757   
100546 Multipurpose zielone XL 1 50 101022   
100161 Multipurpose żółte S 1 50 100758   
100162 Multipurpose żółte M 1 50 100759   
100163 Multipurpose żółte L 1 50 100760   
101972 Multipurpose żółte XL 1 50 102591   
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Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100222 Universal S 1 50 100800   
100223 Universal M 1 50 100801   
100224 Universal L 1 50 100802   
101973 Universal XL 1 50 102592   

Rękawice Universal

Rękawice z nitrylowanego kauczuku, nie zawierające lateksu • 
Do różnych obszarów aplikacji, bardziej trwałe niż rękawice lateksowe• 
Odporne na działanie wielu substancji chemicznych, olejów i rozpuszczalników • 
Wyjątkowy komfort noszenia dzięki dokładnemu przyleganiu do dłoni• 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
120259 HeavyWeight S 1 50 120267   
120260 HeavyWeight M 1 50 120268   
120261 HeavyWeight L 1 50 120269   
120262 HeavyWeight XL 1 50 120270   

Rękawice HeavyWeight do ciężkich prac

Specjalne woskowanie zapobiega osadzaniu się wody i zapewnia lepszy chwyt. • 
Wykonane z mieszanki lateksu i neoprenu w celu uzyskania ogólnej ochrony • 
przed działaniem substancji chemicznych 
Dzięki wewnętrznemu chlorowaniu ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na • 
lateks zostało ograniczone do minimum

Rękawice chwytne SafeGrip

Specjalny wypukły wzór oraz zastosowanie wosku zapobiegają osadzaniu się • 
wody i zapewniają lepszy chwyt
Liczba protein lateksu zmniejszona prawie do 0 dzięki wewnętrznemu chlorowa-• 
niu, minimalizując ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na lateks 

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
101195 SafeGrip S 1 50 101357   
101196 SafeGrip M 1 50 101331   
101197 SafeGrip L 1 50 101332   
102770 SafeGrip XL 1 50 102772   
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Rękawice z nitrylowanego kauczuku, nie zawierające lateksu • 
Mogą być stosowane jako rękawice jednorazowego użytku • 
Nie zawierają w środku talku, spełniają wysokie wymogi higieny• 
Dostępne w poręcznym opakowaniu zbiorczym• 

Rękawice kauczukowe „LiteTuff”

Numer TSU Produkt Size Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
137964 LiteTuff S 100 10 137975   
137966 LiteTuff M 100 10 137976   
137967 LiteTuff L 100 10 137977   
137968 LiteTuff XL 100 10 137978   

Contract Multipurpose Safegrip Heavyweight Universal LiteTuff
Kwas Octowy 50 %
Skoncentrowany Kwas Solny
Kwas Siarkowy 25 %
Kwas Mrówkowy
Kwas Cytrynowy
Wodorotlenek Sodu 50 %
Wodorotlenek Amonu 28 %
Nadtlenek Wodoru
Aldehyd Glutarowy 25 %
Denaturat
Izopropanol
Glikol Etylenowy
Aceton
Keton Metyloetylowy
Kwasy Tłuszczowe
Nafta
Etery Naftowe
Toluen
Terpentyna
Chloro Etylen

odporność chemiczna rękawic ochronnych Vileda Professional

Objaśnienia:
 – zalecane   – stosowanie pod kontrolą    – nie zalecane
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H. FoLIE SPoŻy WCZE (WRAPMASTER)

Wrapmaster

Folie spożywcze
Wrapmaster to doskonały profesjonalny system do 
przechowywania łatwo psujących się produktów spożywczych. 
Jest łatwy i szybki w użyciu; nadaje się do stosowania na 
stołówkach, w kuchniach i firmach cateringowych. Dozowniki 
Wrapmaster oferują znaczne oszczędności, zmniejszając odpady 
o 35% i ułatwiając pakowanie produktów spożywczych. System 
jest bardzo higieniczny, spożywcza folia przylegająca i rolki folii 
są zabezpieczone przed przenoszeniem zanieczyszczeń dzięki 
łatwej do czyszczenia i wytrzymałej obudowie ABS.

Numer TSU Produkt Rozmiar Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
110460 Wrapmaster 3000 30 1 1 110462   
110461 Wrapmaster 45 000 45 1 1 110463   

Dozownik do folii

Wytrzymała odbudowa ABS i opatentowany system ostrzy oraz wymiany folii • 
 Dostępny do folii o szerokości 30 cm I 45 cm• 
 Można stosować jedynie folie wymienne Wrapmaster: spożywcze folie aluminio-• 
we, spożywcze folie przylegające i papier do pieczenia

Numer TSU Produkt Rozmiar Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
100175 Folia PE 300 x 30 1 3 500142   
100176 Folia PE 300 x 45 1 3 500143   
100544 Folia PVC 30 x 3000 1 3 500388   
100545 Folia PVC 45 x 3000 1 3 500389   

Spożywcza folia przylegająca Wrapmaster

Elastyczna folia PVC o silnych właściwościach przylegających, która nie uwalnia • 
cząsteczek do produktów spożywczych
 Dostępna w wersjach o szerokości 30 cm I 45 cm• 
 Doskonale nadaje się do higienicznego przechowywania oraz podgrzewania • 
żywności w kuchence mikrofalowej
 Folia nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z tłustą żywnością• 

Numer TSU Produkt Rozmiar Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
109817 Folia aluminiowa 200 x 30 1 3 502221   
109818 Folia aluminiowa 200 x 45 1 3 502222   

Spożywcza folia aluminiowa Wrapmaster

Bardzo wytrzymała folia aluminiowa, która nie ulega rozerwaniu, ani odkształce-• 
niom w trakcie użytkowania
 Dostępna w wersjach o szerokości 30 cm I 45 cm• 
 Może być stosowana do szczelnego przechowywania produktów spożywczych • 
lub wykładania piekarnika
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Trzy proste kroki do skutecznego czyszczenia!
Nowoczesne czyszczenie oznacza więcej, aniżeli tylko produkty i metody. Chodzi tu o całościowe po-
dejście do czyszczonego obiektu. Dlatego właśnie maty są produktem, który stanowi pierwszy ważny 
krok w procesie sprzątania.

V-Mat Standard: najbardziej skuteczna i stabilna zdzierającą mata 
wejściowa na rynku
• wyjątkowy wzór czyszczący czyści skutecznie w obu kierunkach 
• otwarta struktura radzi sobie z najbardziej przylgniętym brudem i ukrywa go
• trwały i stabilny materiał
V-Mat Duo: dwie maty w jednym 
• połączenie maty zdzierającej, która zbiera większe zabrudzenia i maty tekstylnej, 
która wchłania wilgoć i najdrobniejsze cząsteczki brudu

T-Mat Flex  
• mata wejściowa do wewnątrz, zatrzymująca luźne zanieczyszczenia
• maty są wykonane z włókien i obszycia, dzięki czemu można je wielokrotnie 
prać! Poczekaj, aż mata wyschnie, a następnie ją upierz!
• dzięki gumowemu obszyciu tylnemu matę można wielokrotnie składać i rolować 
nie powodując na niej załamań!
• dostępne są w standardowych rozmiarach, ale jest możliwość wyprodukowania 
maty w rozmiarze specjalnym (na życzenie klienta).

Maty 
wejściowe 
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Mieszanka PVC i gumy • 
Ognioodporna • 
32 moduły na karton (2m• 2) 
kompatybilna z matą V-Mat Standard• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
121070 V-Mat Duo 14 mm grafit 25 x 25 1 32 513043   

V-Mat Duo

Mieszanka PVC i gumy • 
Ognioodporna • 
32 moduły na karton (2m• 2) 
kompatybilna z matą V-Mat Duo• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
110457 V-Mat Standard 14 mm grafit 25 x 25 1 32 505852   

V-Mat Standard

Mata wejściowa do wewnątrz, zatrzymująca luźne zanieczyszczenia• 
Maty są wykonane z włókien i obszycia, dzięki czemu można je wielokrotnie• 
Prać, składać czy rolować• 
Dostępne są w standardowych rozmiarach, ale jest możliwość wyprodukowania• 
Maty w rozmiarze specjalnym (na życzenie klienta).• 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
141232 T-Mat Flex szara 60 x 85 cm 1 2 523766   
141233 T-Mat Flex szara 85 x 150 cm 1 1 523767   
141234 T-Mat Flex szara 115 x 180 cm 1 1 523768   
141235 T-Mat Flex niebieska 60 x 85 cm 1 2 523769   
141236 T-Mat Flex niebieska 85 x 150 cm 1 1 523770   
141237 T-Mat Flex niebieska 115 x 180 cm 1 1 523771   
141238 T-Mat Flex brązowa 60 x 85 cm 1 2 523772   
141239 T-Mat Flex brązowa 85 x 150 cm 1 1 523773   
141240 T-Mat Flex brązowa 115 x 180 cm 1 1 523774   

T-Mat Flex
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Maty przeciw luźnym zabrudzeniom• 
 Nadruk dowolnego loga• 
 Niepalna – CFL/S1 • 

Numer TSU Produkt Format Ilość w opakowaniu Ilość opakowań w kartonie Numer BCU Zastosowanie
117931 L-Mat 60 x 85 1 1 511173   
117932 L-Mat 85 x 85 1 1 511174   
117933 L-Mat 85 x 115 1 1 511175   
117934 L-Mat 85 x 150 1 1 511176   
117935 L-Mat 100 x 150 1 1 511177   
117936 L-Mat 115 x 180 1 1 511178   
117937 L-Mat 135 x 200 1 1 511179   
117938 L-Mat 150 x 240 1 1 511180   

L-Mat

L-Mat
45 standardowych kolorów• 

8 wymiarów standardowych• 

czas oczekiwania 4 tygodnie po akceptacji • 

klienta

minimalne zamówienie 1 m• 2 

gramatura: +/- 2600 g/m• 2

grubość: +/- 10 mm.• 

 Wysoka wytrzymałość• 

100% Nylon• 

100 % Spód wykonany z gumy• 

60° – temperatura prania• 

Cfl/s1 klasyfikacja palności• 

Spód maty: wewnętrzny 1mm i wzmoc-• 

niony za zewnątrz 3 mm

100% włókna wewnętrzne maty • 

(pigmentowane: 2 lata gwarancji)
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J. ZARZĄDZANIE oDPADAMI

Stworzone do zaplanowanych srodowisk

Korzysci z cieszacej sie ogólnoswiatowa sława
szwajcarskiej jakosci 

 
 

Liderzy rynku, którzy wsłuchuja sie w potrzeby swoich 
klientów

Doskonałe czyszczenie
wymaga doskonałego
zarzadzania odpadami
Jestes dumny oferujac swoim klientom czyste i przyjazne srodowisko. Rozumiesz, jak wazne 
jest utrzymanie w odpowiednim stanie swojego biura, aby zwiekszyc przewage konkurencyjna 
w branzy oraz budowac odpowiedni wizerunek firmy.
Dlatego tez na pewno zdajesz sobie takze sprawe z tego, ze zarzadzanie odpadami stanowi 
wazny element całosciowej strategii czyszczenia. My takze jestesmy tego swiadomi i dlatego 
oferujemy Ci całosciowe rozwiazania pozwalajace utrzymac Twoje biuro w atrakcyjnym stanie – 
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•  Szpitale (kuchnia/stołówki, zbieranie odpadów do przetwarzania 
    w miejscach publicznych, sale/oddziały, punkty gastronomiczne) 
•  Domy spokojnej starosci (recepcja, pokoje zabiegowe, pokoje
    pacjentów, pomieszczenia wspólne)
•  Kliniki (recepcja, pokoje zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    punkty gastronomiczne)

•  Fabryki (magazyny, linie produkcyjne, stołówki/kuchnie, recepcje) 
•  Małe firmy (recepcje, stołówki/kuchnie, sale z fotokopiarkami)
•  Biura (recepcje, sale konferencyjne, stołówki/kuchnie, sale z foto-
    kopiarkami)

•  Lotniska (kontenery na odpady do ponownego przetworzenia,
    kontenery na smieci, bagazownie, toalety, czesc gastronomiczna) 
•  Sale wystawowe (recepcje, toalety, kontenery na odpady do
    ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Tereny imprez publicznych (kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci)
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Nasza nowa seria rozwiazan dla zarzadzania odpadami moze byc stosowana w wielu sektorach i lokalizacjach, 
jak na przykład

• • •
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ATLAS

TITAN

System zarzadzania odpadami,
który spełnia wszystkie potrzeby

Zakłady opieki zdrowotnej       HoReCaObszary o duzym natezeniu ruchu Obiekty przemysłowe
•  Hotele (recepcja, lobby, sale konferencyjne, pokoje, toalety) 
•  Restauracje (kuchnie, toalety, kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Stołówki w fabrykach (miejsce przygotowania zywnosci, kontenery
    na odpady do ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Przemysł cateringowy (imprezy na swiezym powietrzu) 
•  Centra Spa/fitness (recepcja, sale zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    toalety, kontenery na brudne reczniki)

•  Szpitale (kuchnia/stołówki, zbieranie odpadów do przetwarzania 
    w miejscach publicznych, sale/oddziały, punkty gastronomiczne) 
•  Domy spokojnej starosci (recepcja, pokoje zabiegowe, pokoje
    pacjentów, pomieszczenia wspólne)
•  Kliniki (recepcja, pokoje zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    punkty gastronomiczne)

•  Fabryki (magazyny, linie produkcyjne, stołówki/kuchnie, recepcje) 
•  Małe firmy (recepcje, stołówki/kuchnie, sale z fotokopiarkami)
•  Biura (recepcje, sale konferencyjne, stołówki/kuchnie, sale z foto-
    kopiarkami)

•  Lotniska (kontenery na odpady do ponownego przetworzenia,
    kontenery na smieci, bagazownie, toalety, czesc gastronomiczna) 
•  Sale wystawowe (recepcje, toalety, kontenery na odpady do
    ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Tereny imprez publicznych (kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci)
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Nasza nowa seria rozwiazan dla zarzadzania odpadami moze byc stosowana w wielu sektorach i lokalizacjach, 
jak na przykład
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 – zalecany do użycia    – dopuszczone do użycia

Stworzone do zaplanowanych srodowisk

Korzysci z cieszacej sie ogólnoswiatowa sława
szwajcarskiej jakosci 

 
 

Liderzy rynku, którzy wsłuchuja sie w potrzeby swoich 
klientów

Doskonałe czyszczenie
wymaga doskonałego
zarzadzania odpadami
Jestes dumny oferujac swoim klientom czyste i przyjazne srodowisko. Rozumiesz, jak wazne 
jest utrzymanie w odpowiednim stanie swojego biura, aby zwiekszyc przewage konkurencyjna 
w branzy oraz budowac odpowiedni wizerunek firmy.
Dlatego tez na pewno zdajesz sobie takze sprawe z tego, ze zarzadzanie odpadami stanowi 
wazny element całosciowej strategii czyszczenia. My takze jestesmy tego swiadomi i dlatego 
oferujemy Ci całosciowe rozwiazania pozwalajace utrzymac Twoje biuro w atrakcyjnym stanie – 
poczawszy od systemów czyszczenia, po nasza nowa serie rozwiazan do zarzadzania odpadami.

Vileda Professional to lider na rynku w opracowywaniu i produkcji 
oszczędnych systemów czyszczących. Naszą pozycję osiągnęliśmy  
wsłuchując się w potrzeby profesjonalistów z branży czyszczącej, 
rozumiejąc ich potrzeby i tworząc innowacyjne rozwiązania, które są
w stanie je spełnić. Wprowadzając tę �lozo�ę w branży zarządzania 
odpadami, jesteśmy w stanie zaoferować gamę produktów 
wyprzedzających tradycyjne rozwiązania.
  Tak, jak w przypadku innowacyjnych metalizowanych koszy do 
recyclingu i na odpady wyprodukowanych z „materiałów 
połączonych”, koszy z pedałami umożliwiających wyrzucanie  
odpadów bez dotykania ich rękami, które spełniają zalecenia 
HACCP, trwałych koszy wszechstronnego użytku i 100 litrowych 
zbiorników na kołach.

Seria produktów Vileda Professional do zarządzania odpadami została 
stworzona tak, aby sprostać wymaganiom współczesnych budynków 
wnętrz. Metalowe kosze Iris i Geo to doskonałe przykłady innowacyj-
nego designu Vileda Professional.
  Obie serie wykorzystują najnowszą  technologię „materiałów 
połączonych”, łącząc trwałość i właściwości tworzyw sztucznych z 
estetyką stali nierdzewnej. W rezultacie otrzymujemy kosz, który 
łatwo się czyści, na którym nie pozostają odciski palców, który jest 
odporny na korozję i wgniecenia oraz który pasuje do nawet 
najbardziej nowoczesnych wnętrz.

Produkty Vileda Professional są piękne nie tylko z zewnątrz. 
Jakość i trwałość, których oczekujesz od produktu Vileda Professional jest 
oczywista w przypadku koszy Geo, Iris, Hera i Atlas. Są one wytwarzane w 
zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Szwajcarii, działającym zgodnie 
z normą ISO 9001 a wszyscy wiemy, jak dobrą renomą cieszy się szwajcar-
ska jakość.
  Oczywiście wszystkie produkty mają roczną gwarancję obejmującą potenc-
jalne wady materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne.
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Nasza nowa seria rozwiazan dla zarzadzania odpadami moze byc stosowana w wielu sektorach i lokalizacjach, 
jak na przykład
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•  Hotele (recepcja, lobby, sale konferencyjne, pokoje, toalety) 
•  Restauracje (kuchnie, toalety, kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Stołówki w fabrykach (miejsce przygotowania zywnosci, kontenery
    na odpady do ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Przemysł cateringowy (imprezy na swiezym powietrzu) 
•  Centra Spa/fitness (recepcja, sale zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    toalety, kontenery na brudne reczniki)

•  Szpitale (kuchnia/stołówki, zbieranie odpadów do przetwarzania 
    w miejscach publicznych, sale/oddziały, punkty gastronomiczne) 
•  Domy spokojnej starosci (recepcja, pokoje zabiegowe, pokoje
    pacjentów, pomieszczenia wspólne)
•  Kliniki (recepcja, pokoje zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    punkty gastronomiczne)

•  Fabryki (magazyny, linie produkcyjne, stołówki/kuchnie, recepcje) 
•  Małe firmy (recepcje, stołówki/kuchnie, sale z fotokopiarkami)
•  Biura (recepcje, sale konferencyjne, stołówki/kuchnie, sale z foto-
    kopiarkami)

•  Lotniska (kontenery na odpady do ponownego przetworzenia,
    kontenery na smieci, bagazownie, toalety, czesc gastronomiczna) 
•  Sale wystawowe (recepcje, toalety, kontenery na odpady do
    ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Tereny imprez publicznych (kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci)
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Nasza nowa seria rozwiazan dla zarzadzania odpadami moze byc stosowana w wielu sektorach i lokalizacjach, 
jak na przykład
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System zarzadzania odpadami,
który spełnia wszystkie potrzeby

Zakłady opieki zdrowotnej       HoReCaObszary o duzym natezeniu ruchu Obiekty przemysłowe
•  Hotele (recepcja, lobby, sale konferencyjne, pokoje, toalety) 
•  Restauracje (kuchnie, toalety, kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Stołówki w fabrykach (miejsce przygotowania zywnosci, kontenery
    na odpady do ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Przemysł cateringowy (imprezy na swiezym powietrzu) 
•  Centra Spa/fitness (recepcja, sale zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    toalety, kontenery na brudne reczniki)

•  Szpitale (kuchnia/stołówki, zbieranie odpadów do przetwarzania 
    w miejscach publicznych, sale/oddziały, punkty gastronomiczne) 
•  Domy spokojnej starosci (recepcja, pokoje zabiegowe, pokoje
    pacjentów, pomieszczenia wspólne)
•  Kliniki (recepcja, pokoje zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    punkty gastronomiczne)

•  Fabryki (magazyny, linie produkcyjne, stołówki/kuchnie, recepcje) 
•  Małe firmy (recepcje, stołówki/kuchnie, sale z fotokopiarkami)
•  Biura (recepcje, sale konferencyjne, stołówki/kuchnie, sale z foto-
    kopiarkami)

•  Lotniska (kontenery na odpady do ponownego przetworzenia,
    kontenery na smieci, bagazownie, toalety, czesc gastronomiczna) 
•  Sale wystawowe (recepcje, toalety, kontenery na odpady do
    ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Tereny imprez publicznych (kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci)
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Nasza nowa seria rozwiazan dla zarzadzania odpadami moze byc stosowana w wielu sektorach i lokalizacjach, 
jak na przykład
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TITAN

System zarzadzania odpadami,
który spełnia wszystkie potrzeby

Zakłady opieki zdrowotnej       HoReCaObszary o duzym natezeniu ruchu Obiekty przemysłowe
•  Hotele (recepcja, lobby, sale konferencyjne, pokoje, toalety) 
•  Restauracje (kuchnie, toalety, kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Stołówki w fabrykach (miejsce przygotowania zywnosci, kontenery
    na odpady do ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Przemysł cateringowy (imprezy na swiezym powietrzu) 
•  Centra Spa/fitness (recepcja, sale zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    toalety, kontenery na brudne reczniki)

•  Szpitale (kuchnia/stołówki, zbieranie odpadów do przetwarzania 
    w miejscach publicznych, sale/oddziały, punkty gastronomiczne) 
•  Domy spokojnej starosci (recepcja, pokoje zabiegowe, pokoje
    pacjentów, pomieszczenia wspólne)
•  Kliniki (recepcja, pokoje zabiegowe, pomieszczenia wspólne,
    punkty gastronomiczne)

•  Fabryki (magazyny, linie produkcyjne, stołówki/kuchnie, recepcje) 
•  Małe firmy (recepcje, stołówki/kuchnie, sale z fotokopiarkami)
•  Biura (recepcje, sale konferencyjne, stołówki/kuchnie, sale z foto-
    kopiarkami)

•  Lotniska (kontenery na odpady do ponownego przetworzenia,
    kontenery na smieci, bagazownie, toalety, czesc gastronomiczna) 
•  Sale wystawowe (recepcje, toalety, kontenery na odpady do
    ponownego przetworzenia, kontenery na smieci) 
•  Tereny imprez publicznych (kontenery na odpady do ponownego
    przetworzenia, kontenery na smieci)

 – zalecany do użycia    – dopuszczone do użycia    – niezalecane do użycia
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•  Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego z metalizowanym
    wykonczeniem
•  Odpornosc na korozje, wgłebienia i odciski palców
•  Łatwe w czyszczeniu, mozna je myc
•  Zintegrowana raczka – łatwe przenoszenie i podnoszenie
•  Zintegrowany uchwyt na worek – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie
    worka na smieci
•  Antyposlizgowe gumowe podstawki – zapobiegaja przesuwaniu sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  2 pojemnosci – 55l okragły i 60l kwadratowy
•  2 wersje pokryw – lejkowa, dzieki której nie trzeba dotykac kosza rekami
   (wersja okragła i kwadratowa) lub na zawiasach (tylko wersja kwadratowa)
•  Kodowane kolorystyczne pokrywy – 50l lejkowa (czarna, niebieska,
    zielona, zółta i czerwona) i 60l lejkowa i na zawiasach (czarna i niebieska)

Uchwyt do zaczepiania worków na smieci

GEO IRIS

Prezentacje produktów Prezentacje produktów

Doskonałe

wzornictwo do

nowoczesnych

obszarów

Doskonałe

wzornictwo do

nowoczesnych

obszarów

Produkty GEO - 
sredni 55l i duzy 70l 

Antyposlizgowe
gumowe nózki

Ergonomiczny uchwyt Seria kwadratowych 
koszy IRIS 60l

Uchwyt dla łatwiejszego 
oprózniania kosza

Innowacyjna i trwała seria metalizowanych koszy Geo stanowi 
centralny punkt Twojej kolekcji narzędzi do zbierania odpadów
i systemu segregacji na potrzeby recyclingu.
  Technologia „połączonych materiałów” sprawia, że produkty są 
tak trwałe i charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak 
tworzywa sztuczne (łatwe w czyszczeniu, nie pozostają na nich 
odciski palców, odporne na korozję i wgniecenia), a jednocześnie 
posiadają zalety estetyczne stali nierdzewnej. 
  Seria produktów GEO dostępna jest w 2 pojemnościach z po-
krywami do wyboru (z rączką, na odpady papierowe lub pokrywy 
kodowane kolorystycznie), co ułatwia segregację odpadów.

Seria metalizowanych koszy Iris została zaprojektowana do wnętrz 
o silnym natężeniu ruchu pieszego.
  Tak, jak w przypadku Geo, seria Iris wykorzystuje technologię 
„połączonych materiałów”, aby zapewnić, że produkty są tak 
trwałe i charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak 
tworzywa sztuczne (łatwe w czyszczeniu, nie pozostają na nich 
odciski palców, odporne na korozję i wgniecenia), a jednocześnie 
posiadają zalety estetyczne stali nierdzewnej.
  Atrakcyjna seria koszy Iris jest dostępna w dwóch wersjach: 50l 
okrągły kosz i 60l kwadratowy kosz wraz z różnymi lejkowatymi 
pokrywami, dzięki którym nie trzeba dotykać kosza rękami (dla 
wersji okrągłej i kwadratowej) lub z pokrywą na zawiasach (tylko 
w wersji kwadratowej).

Specjalne własciwosci Specjalne własciwosci
•  Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego z metalicznym wykonczeniem
•  Kompaktowy zwarty design – mozna go wszedzie wstawic
•  Odpornosc na korozje, wgłebienia i odciski palców
•  Łatwy w czyszczeniu, mozna go myc
•  Zintegrowana raczka – łatwe przenoszenie i podnoszenie
•  Zintegrowany uchwyt na worek – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie
    worka na smieci
•  Antyposlizgowe gumowe podstawki – zapobiegaja przesuwaniu sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  2 pojemnosci – 55l i 70l
•  3 wersje pokrywek – z raczka, miejscem na kartke lub kodowane
    kolorystycznie

Antypoślizgowe gumowe nóżki

Produkty GEO – średni 55l i duży  70 l Ergonomiczny uchwyt

Doskonałe 

wzornictwo do 

nowoczesnych 

obszarów
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•  Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego z metalizowanym
    wykonczeniem
•  Odpornosc na korozje, wgłebienia i odciski palców
•  Łatwe w czyszczeniu, mozna je myc
•  Zintegrowana raczka – łatwe przenoszenie i podnoszenie
•  Zintegrowany uchwyt na worek – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie
    worka na smieci
•  Antyposlizgowe gumowe podstawki – zapobiegaja przesuwaniu sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  2 pojemnosci – 55l okragły i 60l kwadratowy
•  2 wersje pokryw – lejkowa, dzieki której nie trzeba dotykac kosza rekami
   (wersja okragła i kwadratowa) lub na zawiasach (tylko wersja kwadratowa)
•  Kodowane kolorystyczne pokrywy – 50l lejkowa (czarna, niebieska,
    zielona, zółta i czerwona) i 60l lejkowa i na zawiasach (czarna i niebieska)

Uchwyt do zaczepiania worków na smieci

GEO IRIS

Prezentacje produktów Prezentacje produktów

Doskonałe

wzornictwo do

nowoczesnych

obszarów

Doskonałe

wzornictwo do

nowoczesnych

obszarów

Produkty GEO - 
sredni 55l i duzy 70l 

Antyposlizgowe
gumowe nózki

Ergonomiczny uchwyt Seria kwadratowych 
koszy IRIS 60l

Uchwyt dla łatwiejszego 
oprózniania kosza

Innowacyjna i trwała seria metalizowanych koszy Geo stanowi 
centralny punkt Twojej kolekcji narzędzi do zbierania odpadów
i systemu segregacji na potrzeby recyclingu.
  Technologia „połączonych materiałów” sprawia, że produkty są 
tak trwałe i charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak 
tworzywa sztuczne (łatwe w czyszczeniu, nie pozostają na nich 
odciski palców, odporne na korozję i wgniecenia), a jednocześnie 
posiadają zalety estetyczne stali nierdzewnej. 
  Seria produktów GEO dostępna jest w 2 pojemnościach z po-
krywami do wyboru (z rączką, na odpady papierowe lub pokrywy 
kodowane kolorystycznie), co ułatwia segregację odpadów.

Seria metalizowanych koszy Iris została zaprojektowana do wnętrz 
o silnym natężeniu ruchu pieszego.
  Tak, jak w przypadku Geo, seria Iris wykorzystuje technologię 
„połączonych materiałów”, aby zapewnić, że produkty są tak 
trwałe i charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak 
tworzywa sztuczne (łatwe w czyszczeniu, nie pozostają na nich 
odciski palców, odporne na korozję i wgniecenia), a jednocześnie 
posiadają zalety estetyczne stali nierdzewnej.
  Atrakcyjna seria koszy Iris jest dostępna w dwóch wersjach: 50l 
okrągły kosz i 60l kwadratowy kosz wraz z różnymi lejkowatymi 
pokrywami, dzięki którym nie trzeba dotykać kosza rękami (dla 
wersji okrągłej i kwadratowej) lub z pokrywą na zawiasach (tylko 
w wersji kwadratowej).

Specjalne własciwosci Specjalne własciwosci
•  Trwała konstrukcja z tworzywa sztucznego z metalicznym wykonczeniem
•  Kompaktowy zwarty design – mozna go wszedzie wstawic
•  Odpornosc na korozje, wgłebienia i odciski palców
•  Łatwy w czyszczeniu, mozna go myc
•  Zintegrowana raczka – łatwe przenoszenie i podnoszenie
•  Zintegrowany uchwyt na worek – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie
    worka na smieci
•  Antyposlizgowe gumowe podstawki – zapobiegaja przesuwaniu sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  2 pojemnosci – 55l i 70l
•  3 wersje pokrywek – z raczka, miejscem na kartke lub kodowane
    kolorystycznie

Doskonałe 

wzornictwo do 

nowoczesnych 

obszarów

Uchwyt do zaczepiania worków 
na śmieci

Seria okrągłych
koszy IRIS 50l

Uchwyt dla łatwiejszego 
opróżniania kosza

Seria kwadratowych 
koszy IRIS 60l
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Produkty sPecjalne

Zestaw do mocowania koszy Geo na ścianach

Zestaw zawiera uchwyt mocujący oraz pokrywę
Specjalne Właściwości
• Pasuje do średnich i dużych koszy Geo
•  Idealny do stosowania w szatniach i łazienkach,  

gdzie liczy się łatwość czyszczenia  
pod koszem

• Bezpieczny uchwyt mocujący
•  Kosz może być zdjęty  

do czyszczenia i opróżniania
• Łatwy montaż za pomocą 2 śrub

Pokrywa uchylna 
do kwadratowych koszy Iris

Specjalne Właściwości
• Pasuje do kwadratowych koszy Iris
•  Lekka i łatwootwierająca się pod 

naciskiem
•  Samoczynnie powraca do pozycji 

zamkniętej
• Pokrywa uchyla się w obie strony
•  Gładka powierzchnia, ułatwiająca 

czyszczenie i zapobiegająca 
przywieraniu zabrudzeń

•  Profesjonalny design dostosowan 
do nowoczesnych wnętrz

• Dostępna tylko w kolorze czarnym

Pokrywa uchylna do okrągłych  
koszy Iris

Specjalne Właściwości
• Pasuje do kwadratowych koszy Iris
•  Lekka i łatwootwierająca się za pomocą 

jednego palca
• Kryje odpady wewnątrz kosza
•  Gładka powierzchnia, ułatwiająca czyszczenie 

i zapobiegająca przywieraniu zabrudzeń
•  Profesjonalny design dostosowan do 

nowoczesnych wnętrz
• Dostępna tylko w kolorze czarnym

nr TSU 138490

nr TSU 138492

nr TSU 138491
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LETO 

Najlepsze rozwiązanie do biur. 

Nowe, metalizowane kosze Leto stworzone zostały z myślą o 
biurach, gdzie pracuje duża ilość osbób.
Seria Leto wykorzystuje technologię „materiałów połączonych”, 
łącząc trwałość i właściwości tworzyw sztucznych z estetyką 
stali nierdzewnej.
W rezultacie otrzymujemy kosz, który łatwo się czyści, na 
którym nie pozostają odciski palców, który jest odporny na 
korozję i wgniecenia oraz który pasuje do nawet najbardziej 
nowoczesnych wnętrz.

Kosze Leto dostępne są w:
• 1 kosz  – Okrągły (Metalizoway)
• 1 Pokrywa (opcja) – Aby ukryć worek na śmieci (czarna)

Specjalne Właściwości
• Odporność na korozję, wgłębienia i odciski palców
• Łatwy w czyszczeniu, można go myć
• Opcjonalna pokrywa pozwala ukryć wewnętrzy worek na 
odpady

kosz do biur
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•  Uchwyt na kłódke – umozliwia zamkniecie pokrywy kosza
•  Wyjatkowo szeroki otwór - do 270 
•  Duze gumowe koła – ułatwiaja transportowanie kosza
•  Zintegrowany uchwyt na worki – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie 
    worka na smieci
•  Wysoko umieszczony uchwyt – ułatwia przemieszczanie kosza
•  6 kodowanych kolorystycznie pokryw – czarna, zielona, szara, zółta, 
    czerwona i niebieska
•  Kosz dostepny tylko w kolorze czarnym

TITAN

HERA ATLAS

Prezentacje produktów Prezentacje produktów

3 rozmiary - 35l, 60l i 80l

Kosze Hera - dostepne w 6 kolorach

Rogi powleczone guma

Szeroki pedał, dostosowany 
do obuwia ochronnego

Przenośny kosz Atlas 100l został zaprojektowany do użytku na 
zewnątrz i wewnątrz, w wielu środowiskach przemysłowych.
Innowacyjne właściwości obejmują wysoko umieszczony tylny 
uchwyt do łatwego transportowania kosza, duże gumowe koła, 
uchwyt na kłódkę oraz wyjątkowo szeroki otwór  270  .o

Titan to seria wielozadaniowych trwałych koszy do zadań specjal-
nych, zaprojektowanych do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
  Kosze i pokrywy z serii Titan łatwo się czyści i są one 
wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań – włącznie z 
miękkimi rączkami, które ułatwiają podnoszenie dużych 
ciężarów.
  Seria koszy Titan obejmuje 2 pojemności (85l i 120l)i 6 kolorów 
z opcją pokrywy lejkowej do kosza o pojemności 120l.

Specjalne własciwosci

Seria koszy z pedałami Hera spełnia zalecania HACCP dotyczące 
nie dotykania koszy rękami, co sprawia, iż doskonale nadają się 
one do wielu zastosowań – począwszy od sal pacjentów w zakładach 
opieki zdrowotnej, poprzez miejsca przygotowania żywności, 
gdzie kluczowe znaczenie ma zapobieganie przenoszeniu 
zanieczyszczeń.
  Wolno zamykająca się pokrywa doskonale nadaje się do miejsc, 
gdzie panuje cisza, a zintegrowany uchwyt na worek i antypoś-
lizgowe podstawki to tylko niektóre z korzyści stanowiących 
element ogólnego designu.
Kosze z serii Hera są dostępne w 3 pojemnościach (35l, 60l i 85l) 
i 6 kolorach.

•  Wyrzucanie odpadków bez dotykania kosza rekami – zgodnie z
    zaleceniami HACCP
•  Duzy pedał – doskonale dostosowany do naciskania bezpiecznym
    obuwiem w profesjonalnym srodowisku
•  Zachodzaca na kosz pokrywa – nie pozwala na wydostawanie sie
    nieprzyjemnych zapachów
•  Zintegrowany uchwyt na worek – gwarantuje własciwe umiejscowienie
    worka na smieci
•  Gładki design – łatwy w czyszczeniu
•  Antyposlizgowe gumowe podkładki – ograniczaja przesuwanie sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  3 pojemnosci - 35l, 60l i 85l
•  6 kolorów – czerwony, niebieski, zółty, czarny, bezowy i biały

Specjalne własciwosci
•  Miekkie raczki, które ułatwiaja podnoszenie duzych ciezarów.
•  Wytrzymała pokrywa do zadan z specjalnych z kanalikami ułatwiajacymi
    spływanie wody
•  Łatwe do czyszczenia i mycia
•  Zintegrowane uchwyty na spodzie kosza – do łatwego podnoszenia i 
    oprózniania
•  2 pojemnosci – 85l i 120l
•  2 wersje pokryw – pokrywy standardowe (85l i 120l) lub pokrywa
    lejkowa (tylko w wersji 120l), umozliwiajaca niedotykanie kosza
•  6 kolorów – czarny, zielony, szary, zółty, czerwony i biały

Specjalne własciwosci

o

Kosze Hera – dostępne  
w 6 kolorach

3 rozmiary – 35l, 60l i 80l

Szeroki pedał dostosowany  
do obuwia ochronnego

Rogi powleczone gumą
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•  Uchwyt na kłódke – umozliwia zamkniecie pokrywy kosza
•  Wyjatkowo szeroki otwór - do 270 
•  Duze gumowe koła – ułatwiaja transportowanie kosza
•  Zintegrowany uchwyt na worki – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie 
    worka na smieci
•  Wysoko umieszczony uchwyt – ułatwia przemieszczanie kosza
•  6 kodowanych kolorystycznie pokryw – czarna, zielona, szara, zółta, 
    czerwona i niebieska
•  Kosz dostepny tylko w kolorze czarnym

TITAN

HERA ATLAS

Prezentacje produktów Prezentacje produktów

3 rozmiary - 35l, 60l i 80l

Kosze Hera - dostepne w 6 kolorach

Rogi powleczone guma

Szeroki pedał, dostosowany 
do obuwia ochronnego

Przenośny kosz Atlas 100l został zaprojektowany do użytku na 
zewnątrz i wewnątrz, w wielu środowiskach przemysłowych.
Innowacyjne właściwości obejmują wysoko umieszczony tylny 
uchwyt do łatwego transportowania kosza, duże gumowe koła, 
uchwyt na kłódkę oraz wyjątkowo szeroki otwór  270  .o

Titan to seria wielozadaniowych trwałych koszy do zadań specjal-
nych, zaprojektowanych do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
  Kosze i pokrywy z serii Titan łatwo się czyści i są one 
wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań – włącznie z 
miękkimi rączkami, które ułatwiają podnoszenie dużych 
ciężarów.
  Seria koszy Titan obejmuje 2 pojemności (85l i 120l)i 6 kolorów 
z opcją pokrywy lejkowej do kosza o pojemności 120l.

Specjalne własciwosci

Seria koszy z pedałami Hera spełnia zalecania HACCP dotyczące 
nie dotykania koszy rękami, co sprawia, iż doskonale nadają się 
one do wielu zastosowań – począwszy od sal pacjentów w zakładach 
opieki zdrowotnej, poprzez miejsca przygotowania żywności, 
gdzie kluczowe znaczenie ma zapobieganie przenoszeniu 
zanieczyszczeń.
  Wolno zamykająca się pokrywa doskonale nadaje się do miejsc, 
gdzie panuje cisza, a zintegrowany uchwyt na worek i antypoś-
lizgowe podstawki to tylko niektóre z korzyści stanowiących 
element ogólnego designu.
Kosze z serii Hera są dostępne w 3 pojemnościach (35l, 60l i 85l) 
i 6 kolorach.

•  Wyrzucanie odpadków bez dotykania kosza rekami – zgodnie z
    zaleceniami HACCP
•  Duzy pedał – doskonale dostosowany do naciskania bezpiecznym
    obuwiem w profesjonalnym srodowisku
•  Zachodzaca na kosz pokrywa – nie pozwala na wydostawanie sie
    nieprzyjemnych zapachów
•  Zintegrowany uchwyt na worek – gwarantuje własciwe umiejscowienie
    worka na smieci
•  Gładki design – łatwy w czyszczeniu
•  Antyposlizgowe gumowe podkładki – ograniczaja przesuwanie sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  3 pojemnosci - 35l, 60l i 85l
•  6 kolorów – czerwony, niebieski, zółty, czarny, bezowy i biały

Specjalne własciwosci
•  Miekkie raczki, które ułatwiaja podnoszenie duzych ciezarów.
•  Wytrzymała pokrywa do zadan z specjalnych z kanalikami ułatwiajacymi
    spływanie wody
•  Łatwe do czyszczenia i mycia
•  Zintegrowane uchwyty na spodzie kosza – do łatwego podnoszenia i 
    oprózniania
•  2 pojemnosci – 85l i 120l
•  2 wersje pokryw – pokrywy standardowe (85l i 120l) lub pokrywa
    lejkowa (tylko w wersji 120l), umozliwiajaca niedotykanie kosza
•  6 kolorów – czarny, zielony, szary, zółty, czerwony i biały

Specjalne własciwosci

o

•  Uchwyt na kłódke – umozliwia zamkniecie pokrywy kosza
•  Wyjatkowo szeroki otwór - do 270 
•  Duze gumowe koła – ułatwiaja transportowanie kosza
•  Zintegrowany uchwyt na worki – zapewnia odpowiednie pozycjonowanie 
    worka na smieci
•  Wysoko umieszczony uchwyt – ułatwia przemieszczanie kosza
•  6 kodowanych kolorystycznie pokryw – czarna, zielona, szara, zółta, 
    czerwona i niebieska
•  Kosz dostepny tylko w kolorze czarnym

TITAN

HERA ATLAS

Prezentacje produktów Prezentacje produktów

3 rozmiary - 35l, 60l i 80l

Kosze Hera - dostepne w 6 kolorach

Rogi powleczone guma

Szeroki pedał, dostosowany 
do obuwia ochronnego

Przenośny kosz Atlas 100l został zaprojektowany do użytku na 
zewnątrz i wewnątrz, w wielu środowiskach przemysłowych.
Innowacyjne właściwości obejmują wysoko umieszczony tylny 
uchwyt do łatwego transportowania kosza, duże gumowe koła, 
uchwyt na kłódkę oraz wyjątkowo szeroki otwór  270  .o

Titan to seria wielozadaniowych trwałych koszy do zadań specjal-
nych, zaprojektowanych do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
  Kosze i pokrywy z serii Titan łatwo się czyści i są one 
wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań – włącznie z 
miękkimi rączkami, które ułatwiają podnoszenie dużych 
ciężarów.
  Seria koszy Titan obejmuje 2 pojemności (85l i 120l)i 6 kolorów 
z opcją pokrywy lejkowej do kosza o pojemności 120l.

Specjalne własciwosci

Seria koszy z pedałami Hera spełnia zalecania HACCP dotyczące 
nie dotykania koszy rękami, co sprawia, iż doskonale nadają się 
one do wielu zastosowań – począwszy od sal pacjentów w zakładach 
opieki zdrowotnej, poprzez miejsca przygotowania żywności, 
gdzie kluczowe znaczenie ma zapobieganie przenoszeniu 
zanieczyszczeń.
  Wolno zamykająca się pokrywa doskonale nadaje się do miejsc, 
gdzie panuje cisza, a zintegrowany uchwyt na worek i antypoś-
lizgowe podstawki to tylko niektóre z korzyści stanowiących 
element ogólnego designu.
Kosze z serii Hera są dostępne w 3 pojemnościach (35l, 60l i 85l) 
i 6 kolorach.

•  Wyrzucanie odpadków bez dotykania kosza rekami – zgodnie z
    zaleceniami HACCP
•  Duzy pedał – doskonale dostosowany do naciskania bezpiecznym
    obuwiem w profesjonalnym srodowisku
•  Zachodzaca na kosz pokrywa – nie pozwala na wydostawanie sie
    nieprzyjemnych zapachów
•  Zintegrowany uchwyt na worek – gwarantuje własciwe umiejscowienie
    worka na smieci
•  Gładki design – łatwy w czyszczeniu
•  Antyposlizgowe gumowe podkładki – ograniczaja przesuwanie sie
    kosza i chronia posadzke przed porysowaniem
•  3 pojemnosci - 35l, 60l i 85l
•  6 kolorów – czerwony, niebieski, zółty, czarny, bezowy i biały

Specjalne własciwosci
•  Miekkie raczki, które ułatwiaja podnoszenie duzych ciezarów.
•  Wytrzymała pokrywa do zadan z specjalnych z kanalikami ułatwiajacymi
    spływanie wody
•  Łatwe do czyszczenia i mycia
•  Zintegrowane uchwyty na spodzie kosza – do łatwego podnoszenia i 
    oprózniania
•  2 pojemnosci – 85l i 120l
•  2 wersje pokryw – pokrywy standardowe (85l i 120l) lub pokrywa
    lejkowa (tylko w wersji 120l), umozliwiajaca niedotykanie kosza
•  6 kolorów – czarny, zielony, szary, zółty, czerwony i biały

Specjalne własciwosci

o

Wózek jezdny do koszy Titan 
w kolorze czarnym
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Linia Produktów
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU Numer TSU Produkt Kolor

Wymiary
WxDłxSz (cm)

Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137660 Geo - Metalizowany średni kosz Metal / Czarny 29x49x61 1 4 137728

137661 Geo - Metalizowany duży kosz Metal / Czarny 29x49x73 1 4 137729

137662 Geo pokrywa z rączką Czarny / Szary 29x49x9 1 4 137730

137663 Geo pokrywa do papierów Czarny / Niebieski 29x49x9 1 4 137731

137664 Geo pokrywa do odpadów Czarny / Czerwony 29x49x9 1 4 137732

137665 Geo pokrywa do odpadów 1 4 137733

137666 Geo pokrywa do odpadów Czarny / Zielony 29x49x9

Czarny / Żółty 29x49x9

1 4 137734

137667 Iris Okrągły - Kosz Metal / Czarny 38x73 1 4 137735

137668 Iris Okrągły - pokrywa lejkowa Czarny 38x15 1 4 137736

137669 Iris Okrągły - pokrywa lejkowa Niebieski 38x15 1 4 137737

137670 Iris Okrągły - pokrywa lejkowa Czerwony 38x15 1 4 137738

137671 Iris Okrągły - pokrywa lejkowa  Zielony 38x15 1 4 137739

137672 Iris Okrągły - pokrywa lejkowa Żółty 38x15 1 4 137740

137673 Iris Kwadratowy - Kosz Czarny 39x39x73 1 4 137741

137674 Iris Kwadratowy - pokrywa lejkowa Czarny 39x39x15 1 4 137742

137675 Iris Kwadratowy - pokrywa lejkowa Niebieski 39x39x15 1 4 137743

137676 Iris Kwadratowy -Pokrywa uchylna Czarny 39x39x15 1 4 137744

137677 Iris Kwadratowy -Pokrywa uchylna  Niebieski 39x39x15 1 4 137745

137678 Hera - 35l Kosz pedałowy

 Hera - 35l Kosz pedałowy

Hera - 35l Kosz pedałowy

Hera - 35l Kosz pedałowy

Hera - 35l Kosz pedałowy

Hera - 35l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 60l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Hera - 85l Kosz pedałowy

Czerwony 39x39x44 1 1 137746

137679 Niebieski 39x39x44 1 1 137747

137680 Żółty 39x39x44 1 1 137748

137681 Czarny 39x39x44 1 1 137749

137682 Beżowy 39x39x44 1 1 137750

137683 Biały 39x39x44 1 1 137751

137684 Czerwony 39x39x69 1 1 137752

137685 Niebieski 39x39x69 1 1 137753

137686  Żółty 39x39x69 1 1 137754

137687 Czarny 39x39x69 1 1 137755

137688 Beżowy 39x39x69 1 1 137756

137689 Biały

Czerwony

Niebieski

 Żółty

Czarny 

Beżowy

Biały

39x39x69 1 1 137757

137690 49x39x79 1 1 137758

137691 49x39x79 1 1 137759

137692 49x39x79 1 1 137760

137693 49x39x79 1 1 137761

137694 49x39x79 1 1 137762

137695 49x39x79 1 1 137763

137696 Atlas - 100L Kosz Czarny 59x44x90 1 3 137764

137697 Atlas pokrywa Czarny 59x44x11 1 3 137765

137698 Atlas pokrywa Zielony 59x44x11 1 3 137766

137699 Atlas pokrywa Szary 59x44x11 1 3 137767

137700 Atlas pokrywa Żółty 59x44x11 1 3 137768

137701 Atlas pokrywa Czerwony 59x44x11 1 3 137769

137702 Atlas pokrywa

137703 Titan Kosz 85l

137704 Titan Kosz 85l

137705 Titan Kosz 85l

137706 Titan Kosz 85l

137707 Titan Kosz 85l

137708 Titan Kosz 85l

137709 Titan pokrywa 85l

137710 Titan pokrywa 85l

137711 Titan pokrywa 85l

137712 Titan pokrywa 85l

137713 Titan pokrywa 85l

137714 Titan pokrywa 85l

137715 Titan Kosz 120l

137716 Titan Kosz 120l

137717 Titan Kosz 120l

137718 Titan Kosz 120l

137719 Titan Kosz 120l

137720 Titan pokrywa 85l

137721 Titan pokrywa 120l

137722 Titan pokrywa 120l

137723 Titan pokrywa 120l

137724 Titan pokrywa 120l

137725 Titan pokrywa 120l

137726 Titan pokrywa 120l

137727 Titan pokrywa 120l - lejkowa

Niebieski 59x44x11 1 3 137770

Czarny 49x56x63 1 5 137771

Zielony 49x56x63 1 5 137772

Szary 49x56x63 1 5 137773

Zółty 49x56x63 1 5 137774

Czerwony 49x56x63 1 5 137775

Biały

Czarny 

Zielony

Szary

Czerwony

Biały

Czarny 

Zielony

Szary

Czerwony

Biały

Czarny 

Zielony

Szary

Czerwony

Biały

Ciemny Szary

49x56x63 1 5 137776

50x53x7 1 4 137777

50x53x7 1 4 137778

50x53x7 1 4 137779

50x53x7 1 4 137780

50x53x7 1 4 137781

50x53x7 1 4 137782

55x63x72 1 4 137783

55x63x72 1 4 137784

55x63x72 1 4 137785

55x63x72 1 4 137786

55x63x72 1 4 137787

55x63x72 1 4 137788

57x61x7 1 3 137789

57x61x7 1 3 137790

57x61x7 1 3 137791

57x61x7 1 3 137792

57x61x7 1 3 137793

57x61x7 1 3 137794

57x61x11 1 2 137795

Zółty

Zółty

Zółty
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137660 29x49x61 1 4 137728

137661 29x49x73 1 4 137729

137662 29x49x9 1 4 137730

137663 29x49x9 1 4 137731

137664 29x49x9 1 4 137732

137665 1 4 137733

137666 29x49x9

29x49x9

1 4 137734

137667 38x73 1 4 137735

137668 38x15 1 4 137736

137669 38x15 1 4 137737

137670 38x15 1 4 137738

137671 38x15 1 4 137739

137672 38x15 1 4 137740

137673 39x39x73 1 4 137741

137674 39x39x15 1 4 137742

137675 39x39x15 1 4 137743

137676 39x39x15 1 4 137744

137677 39x39x15 1 4 137745

39x39x44 1 1 137746

39x39x44 1 1 137747

39x39x44 1 1 137748

39x39x44 1 1 137749

39x39x44 1 1 137750

39x39x44 1 1 137751

39x39x69 1 1 137752

39x39x69 1 1 137753

39x39x69 1 1 137754

39x39x69 1 1 137755

39x39x69 1 1 137756

39x39x69 1 1 137757

49x39x79 1 1 137758

49x39x79 1 1 137759

49x39x79 1 1 137760

49x39x79 1 1 137761

49x39x79 1 1 137762

49x39x79 1 1 137763
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137660 Geo – Metalizowany średni kosz Metal/Czarny 29x49x61 1 4 137728

137661 Geo – Metalizowany duży kosz Metal/Czarny 29x49x73 1 4 137729

137662 Geo pokrywa z rączką Czarny/Szary 29x49x9 1 4 137730

137663 Geo pokrywa do papierów Czarny/
Niebieski 29x49x9 1 4 137731

137664 Geo pokrywa do odpadów Czarny/
Czerwony 29x49x9 1 4 137732

137665 Geo pokrywa do odpadów Czarny/Żółty 29x49x9 1 4 137733

137666 Geo pokrywa do odpadów Czarny/Zielony 29x49x9 1 4 137734

138490 Geo – Zestaw do montażu na ścianie 
+ Pokrywa Czarny 1 4 138496
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137660 29x49x61 1 4 137728

137661 29x49x73 1 4 137729

137662 29x49x9 1 4 137730

137663 29x49x9 1 4 137731

137664 29x49x9 1 4 137732

137665 1 4 137733

137666 29x49x9

29x49x9

1 4 137734

137667 38x73 1 4 137735

137668 38x15 1 4 137736

137669 38x15 1 4 137737

137670 38x15 1 4 137738

137671 38x15 1 4 137739

137672 38x15 1 4 137740

137673 39x39x73 1 4 137741

137674 39x39x15 1 4 137742

137675 39x39x15 1 4 137743

137676 39x39x15 1 4 137744

137677 39x39x15 1 4 137745

39x39x44 1 1 137746

39x39x44 1 1 137747

39x39x44 1 1 137748

39x39x44 1 1 137749

39x39x44 1 1 137750

39x39x44 1 1 137751

39x39x69 1 1 137752

39x39x69 1 1 137753

39x39x69 1 1 137754

39x39x69 1 1 137755

39x39x69 1 1 137756

39x39x69 1 1 137757

49x39x79 1 1 137758

49x39x79 1 1 137759

49x39x79 1 1 137760

49x39x79 1 1 137761

49x39x79 1 1 137762

49x39x79 1 1 137763
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137667 Iris Okrągły – Kosz Metal/Czarny 38x73 1 4 137735

137668 Iris Okrągły – Pokrywa lejkowa Czarny 38x15 1 4 137736

137669 Iris Okrągły – Pokrywa lejkowa Niebieski 38x15 1 4 137737

137670 Iris Okrągły – Pokrywa lejkowa Czerwony 38x15 1 4 137738

137671 Iris Okrągły – Pokrywa lejkowa Zielony 38x15 1 4 137739

137672 Iris Okrągły – Pokrywa lejkowa Żółty 38x15 1 4 137740

138491 Iris Okrągły – Pokrywa uchylna Czarny 1 4 138497

137673 Iris Kwadratowy – Kosz Czarny 39x39x73 1 4 137741

137674 Iris Kwadratowy – Pokrywa lejkowa Czarny 39x39x15 1 4 137742

137675 Iris Kwadratowy – Pokrywa lejkowa Niebieski 39x39x15 1 4 137743

137676 Iris Kwadratowy – Pokrywa uchylna Czarny 39x39x15 1 4 137744

137677 Iris Kwadratowy – Pokrywa uchylna Niebieski 39x39x15 1 4 137745

138492 Iris Kwadratowy – Pokrywa 
odchylana Czarny 1 4 138498

138439 Leto – Okrągły kosz do biur Metal/Czarny 1 4 138499

138494 Leto – Okrągły kosz do biur + 
Pokrywa Czarny 1 4 138500LE
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137660 29x49x61 1 4 137728

137661 29x49x73 1 4 137729

137662 29x49x9 1 4 137730

137663 29x49x9 1 4 137731

137664 29x49x9 1 4 137732

137665 1 4 137733

137666 29x49x9

29x49x9

1 4 137734

137667 38x73 1 4 137735

137668 38x15 1 4 137736

137669 38x15 1 4 137737

137670 38x15 1 4 137738

137671 38x15 1 4 137739

137672 38x15 1 4 137740

137673 39x39x73 1 4 137741

137674 39x39x15 1 4 137742

137675 39x39x15 1 4 137743

137676 39x39x15 1 4 137744

137677 39x39x15 1 4 137745

39x39x44 1 1 137746

39x39x44 1 1 137747

39x39x44 1 1 137748

39x39x44 1 1 137749

39x39x44 1 1 137750

39x39x44 1 1 137751

39x39x69 1 1 137752

39x39x69 1 1 137753

39x39x69 1 1 137754

39x39x69 1 1 137755

39x39x69 1 1 137756

39x39x69 1 1 137757

49x39x79 1 1 137758

49x39x79 1 1 137759

49x39x79 1 1 137760

49x39x79 1 1 137761

49x39x79 1 1 137762

49x39x79 1 1 137763
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137678 Hera – 35 l kosz pedałowy

137679 Hera – 35 l kosz pedałowy

137680 Hera – 35 l kosz pedałowy

137681 Hera – 35 l kosz pedałowy

137682 Hera – 35 l kosz pedałowy

137683 Hera – 35 l kosz pedałowy

137684 Hera – 60 l kosz pedałowy

137685 Hera – 60 l kosz pedałowy

137686 Hera – 60 l kosz pedałowy

137687 Hera – 60 l kosz pedałowy

137688 Hera – 60 l kosz pedałowy

137689 Hera – 60 l kosz pedałowy

137690 Hera – 85 l kosz pedałowy

137691 Hera – 85 l kosz pedałowy

137692 Hera – 85 l kosz pedałowy

137693 Hera – 85 l kosz pedałowy

137694 Hera – 85 l kosz pedałowy

137695 Hera – 85 l kosz pedałowy
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J. ZARZĄDZANIE oDPADAMI
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137696 59x44x90 1 3 137764

137697 59x44x11 1 3 137765

137698 59x44x11 1 3 137766

137699 59x44x11 1 3 137767

137700 59x44x11 1 3 137768

137701 59x44x11 1 3 137769

137702

137703

137704

137705

137706

137707

137708

137709

137710

137711

137712

137713

137714

137715

137716

137717

137718

137719

137720

137721

137722

137723

137724

137725

137726

137727

59x44x11 1 3 137770

49x56x63 1 5 137771

49x56x63 1 5 137772

49x56x63 1 5 137773

49x56x63 1 5 137774

49x56x63 1 5 137775

49x56x63 1 5 137776

50x53x7 1 4 137777

50x53x7 1 4 137778

50x53x7 1 4 137779

50x53x7 1 4 137780

50x53x7 1 4 137781

50x53x7 1 4 137782

55x63x72 1 4 137783

55x63x72 1 4 137784

55x63x72 1 4 137785

55x63x72 1 4 137786

55x63x72 1 4 137787

55x63x72 1 4 137788

57x61x7 1 3 137789

57x61x7 1 3 137790

57x61x7 1 3 137791

57x61x7 1 3 137792

57x61x7 1 3 137793

57x61x7 1 3 137794

57x61x11 1 2 137795
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137696 59x44x90 1 3 137764

137697 59x44x11 1 3 137765

137698 59x44x11 1 3 137766

137699 59x44x11 1 3 137767

137700 59x44x11 1 3 137768

137701 59x44x11 1 3 137769

137702

137703

137704

137705

137706

137707

137708

137709

137710

137711

137712

137713

137714

137715

137716

137717

137718

137719

137720

137721

137722

137723

137724

137725

137726

137727

59x44x11 1 3 137770

49x56x63 1 5 137771

49x56x63 1 5 137772

49x56x63 1 5 137773

49x56x63 1 5 137774

49x56x63 1 5 137775

49x56x63 1 5 137776

50x53x7 1 4 137777

50x53x7 1 4 137778

50x53x7 1 4 137779

50x53x7 1 4 137780

50x53x7 1 4 137781

50x53x7 1 4 137782

55x63x72 1 4 137783

55x63x72 1 4 137784

55x63x72 1 4 137785

55x63x72 1 4 137786

55x63x72 1 4 137787

55x63x72 1 4 137788

57x61x7 1 3 137789

57x61x7 1 3 137790

57x61x7 1 3 137791

57x61x7 1 3 137792

57x61x7 1 3 137793

57x61x7 1 3 137794

57x61x11 1 2 137795
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137696 59x44x90 1 3 137764

137697 59x44x11 1 3 137765

137698 59x44x11 1 3 137766

137699 59x44x11 1 3 137767

137700 59x44x11 1 3 137768

137701 59x44x11 1 3 137769

137702

137703

137704

137705

137706

137707

137708

137709

137710

137711

137712

137713

137714

137715

137716

137717

137718

137719

137720

137721

137722

137723

137724

137725

137726

137727

59x44x11 1 3 137770

49x56x63 1 5 137771

49x56x63 1 5 137772

49x56x63 1 5 137773

49x56x63 1 5 137774

49x56x63 1 5 137775

49x56x63 1 5 137776

50x53x7 1 4 137777

50x53x7 1 4 137778

50x53x7 1 4 137779

50x53x7 1 4 137780

50x53x7 1 4 137781

50x53x7 1 4 137782

55x63x72 1 4 137783

55x63x72 1 4 137784

55x63x72 1 4 137785

55x63x72 1 4 137786

55x63x72 1 4 137787

55x63x72 1 4 137788

57x61x7 1 3 137789

57x61x7 1 3 137790

57x61x7 1 3 137791

57x61x7 1 3 137792

57x61x7 1 3 137793

57x61x7 1 3 137794

57x61x11 1 2 137795
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141947 Wózek jezdny do koszy Titan 85 
l i 120 l Czarny  43,5 x 43,5 x 20 1 1 141948
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Numer TSU Produkt Kolor
Wymiary

WxDłxSz (cm)
Szt w op. Op w kartonie Numer BCU

137696 59x44x90 1 3 137764

137697 59x44x11 1 3 137765

137698 59x44x11 1 3 137766

137699 59x44x11 1 3 137767

137700 59x44x11 1 3 137768

137701 59x44x11 1 3 137769

137702

137703

137704

137705

137706

137707

137708

137709

137710

137711

137712

137713

137714

137715

137716

137717

137718

137719

137720

137721

137722

137723

137724

137725

137726

137727

59x44x11 1 3 137770

49x56x63 1 5 137771

49x56x63 1 5 137772

49x56x63 1 5 137773

49x56x63 1 5 137774

49x56x63 1 5 137775

49x56x63 1 5 137776

50x53x7 1 4 137777

50x53x7 1 4 137778

50x53x7 1 4 137779

50x53x7 1 4 137780

50x53x7 1 4 137781

50x53x7 1 4 137782

55x63x72 1 4 137783

55x63x72 1 4 137784

55x63x72 1 4 137785

55x63x72 1 4 137786

55x63x72 1 4 137787

55x63x72 1 4 137788

57x61x7 1 3 137789

57x61x7 1 3 137790

57x61x7 1 3 137791

57x61x7 1 3 137792

57x61x7 1 3 137793

57x61x7 1 3 137794

57x61x11 1 2 137795
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Vileda Professional 
FHCS Vileda GmbH, Im Technologiepark 19, 69469 Weinheim,Germany 
vileda.professional.polska@fhp-ww.com
www.vileda-professional.com

A Company of the
Freudenberg Group

Vileda Professional – jest częścią Grupy Freudenberg 
Vileda Professional oferuje innowacyjne produkty i systemy do profesjonalnego sprzątania 
w strefach branżowych: dla firm sprzątających, obiektów służby zdrowia, hoteli, restauracji 
i cateringu (HoReCa). 
Posiada oddziały w większości krajów Europy oraz szeroką sieć przedstawicieli, co gwarantu-
je powszechną dostępność naszych produktów. 
Vileda Professional jest częścią Grupy Freudenberg – firmy rodzinnej o zasięgu międzynaro-
dowym działającej w różnych branżach, której siedziba mieści się w Niemczech. 

Helping you make a difference.

Bartłomiej Siekański
+48 602 785 270 

bartlomiej.siekanski@fhp-ww.com

Joanna Staszko-Sidorowicz
+48 600 201 080

joanna.sidorowicz@fhp-ww.com

Piotr Bryś
+48 602 478 108 

piotr.brys@fhp-ww.com

Piotr Żabowski-Żychowicz
+48 608 692 892

piotr.zabowski@fhp-ww.com


