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Med Viledas mere end 70 års erfaring i 
branchen udvikler og fremstiller Vileda 
Professional førende rengøringsløsninger 
til mange forskellige erhverv med fokus 
på innovation, holdbarhed og rengørings-
kvalitet. Vileda kender til de professionelle 
brugeres behov og kan derfor i dag tilbyde 
en hurtigere og mere effektiv rengøring 
gennem deres brede varesortiment.

Vileda tilbyder holdbare løsninger i høj 
kvalitet med store muligheder for 
tilpasning til morgendagens behov.  
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Varenummer Farve Dimensioner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168905   Blå 10m x 25cm 140 g/m2 Cellulose
70% cellulose, 
30% bomuld

4 / 40 

167910   Gul 10m x 25cm 140 g/m2 Cellulose
70% cellulose, 
30% bomuld

4 / 40 

 
Aftørringsklud på rulle, som absorberer op til 15 gange sin egen vægt og efterlader en tør overflade efter et enkelt tag. Kluden er fnugfri og 
perfekt til aftørring og rengøring, både til anvendelse i det professionelle køkken og ude i restauranten. Kluden er biologisk nedbrydelig. 

Aftørringsklud, Vileda Quick’n Dry

  

Varenummer Farve Dimensioner Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168903   Grå 34x32,5x34cm Plast 4 / 24 

 
Dispenserboks til Quick’n Dry aftørringsklude.

Dispenserboks, Vileda Quick’n Dry

  

Varenummer Farve
Dimensi-
oner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

1000002901   Blå 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

5 / 20 

1000003664   Gul 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

5 / 20 

1000003668   Rød 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

5 / 20 

1000005180   Grøn 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

5 / 20 

 
MicronQuick er en effektiv og slidstærk klud, der klarer de fleste udfordringer. Markedets hidtil tyndeste mikrofiber, hvilket giver 
et mere sikkert, hurtigere og renere resultat, samt en endnu bedre bakterieoptagelse. Egner sig til alle overflader og områder – 
fra hospitaler, ældrepleje og børneinstitutioner til køkkener og kontorer.

Rengøringsklud, Vileda r-MicronQuick

  

Varenummer Farve
Dimensi-
oner Tykkelse Materiale

Ingredienser/sammen-
sætning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

1999901023   Rød 30x40cm 50 g/m2 Mikrofiber
50% viskose, 35% po-
lyester, 15% polyamid

100 / 5 

 
Effektiv engangsklud med overlegen mikrofiber rengøring og absorption. Når tophygiejne er afgørende, er der intet der slår mikrofiber. 
MicronSolo er den perfekte løsning, hvor der stilles høje hygiejnekrav og der kræves engangsmaterialer – f.eks. operationsstuer og 
patientrum hvor der er behov for hurtig op- eller aftørring. MicronSolo kan også bruges til generel rengøring på pladser uden mulighed for 
vask af tekstiler. MicronSolo indeholder en unik kombination af supertynde mikrofibre sammen med absorberende viskosefibre. Takket være 
den nye Micron-teknologi kan mikrofiberen opdeles i 32 dele, hvilket er mindst dobbelt så meget som andre traditionelle mikrofiberkluder. 
Dette resulterer i at MicronSolo opnår dybere og mere effektive rengøringsresultater. Viskosefibrene i kluden er den højt absorberende og 
velegnet til at optage spild. MicronSolo optager op til 40 % mere vand sammenlignet med andre mikrofiberklude.

Rengøringsklud, Vileda MicronSolo
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Varenummer Farve
Dimensi-
oner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Ark pr. rl. / 
rl. pr. kll.

169016   Hvid 35x25cm 50 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

200 / 4 

 
MicroRoll er 100% mikrofiber på rulle. Kluden lige så tynd, smidig og billig som papir, men rengør som en mikrofiberklud. Giver et fnugfrit 
og stribefrit resultat og reducerer over 99,9% af bakterier. Er perforeret, så det er nemt at afrive et stykke. Anvendes på områder hvor man 
savner vaskemuligheder, og der stilles høje krav til hygiejnen. Rengøringskluden er beregnet til engangsbrug.

Rengøringsklud, Vileda MicroRoll

  

Varenummer Farve
Dimensi-
oner Tykkelse Materiale

Ingredienser/sammen-
sætning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

164036   Blå 38x35cm 245 g/m2 Mikrofiber
80% polyester, 20% polya-
mid, behandlet med PVA

5 / 20 

164037   Grøn 38x35cm 245 g/m2 Mikrofiber
80% polyester, 20% polya-
mid, behandlet med PVA

5 / 20 

164038   Rød 38x35cm 245 g/m2 Mikrofiber
80% polyester, 20% polya-
mid, behandlet med PVA

5 / 20 

164039   Gul 38x35cm 245 g/m2 Mikrofiber
80% polyester, 20% polya-
mid, behandlet med PVA

5 / 20 

 
PVA Micro er en innovativ allroundklud fremstillet af mikrofiber imprægneret med PVA. Kluden er ideel til rengøring af alle typer hårde 
overflader, såsom kontormøbler, glas, rustfrit stål og lign. PVA kombinationen gør, at kluden er meget let at skylle og vride. Opnår et perfekt, 
skinnende og stribefrit resultat.

Rengøringsklud, Vileda PVAmicro

  

Varenummer Farve Dimensioner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

169050   Blå 20,3x17,6cm 275 g/m2 Cellulose, bomuld
65% cellulose, 
35% bomuld

10 / 14 

 
Wettex er den super absorberende originale svampeklud, som blev udviklet til effektiv optagelse af væsker og hurtig rengøring af våde 
overflader i køkkener, barer og restauranter. Svampekluden har en enorm sugeevne, er let at vride og er nem og fnugfri. Kluden er fri for 
mikroplast og er derfor helt biologisk nedbrydelig. Produceret med vandbaserede farver og uden anvendelse af klor.

Svampeklud, Vileda Wettex Classic

  

Varenummer Farve Dimensioner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168611   Gul 31,8x26,8cm 275 g/m2 Cellulose, bomuld
65% cellulose, 
35% bomuld

10 / 12 

168671   Rød 31,8x26,8cm 275 g/m2 Cellulose, bomuld
65% cellulose, 
35% bomuld

10 / 12 

168789   Blå 31,8x26,8cm 275 g/m2 Cellulose, bomuld
65% cellulose, 
35% bomuld

10 / 12 

 
Wettex er den super absorberende originale svampeklud, som blev udviklet til effektiv optagelse af væsker og hurtig rengøring af våde 
overflader i køkkener, barer og restauranter. Svampekluden har en enorm sugeevne, er let at vride og er nem og fnugfri. Kluden er fri for 
mikroplast og er derfor helt biologisk nedbrydelig. Produceret med vandbaserede farver og uden anvendelse af klor.

Svampeklud, Vileda Wettex Maxi
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Varenummer Farve
Dimensi-
oner Tykkelse Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning Stk. pr. kll.

1999911494   Blå 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

100 

1999911493   Rød 38x40cm 135 g/m2 Mikrofiber
70% polyester, 
30% polyamid

100 

 
Denne nye version er en del af Vileda nye bæredygtige serie og er derfor lavet af genbrugsmateriale. Uddannelseskluden har har et påtrykt 
piktogram, der viser anvendelsesmulighederne og så er den stribe- og fnugfri.

Uddannelsesklud, Vileda r-MicronQuick
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Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000002894   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

20 / 40 

 
MultiDuster er eksperten til universal rengøring for svært tilgængelige steder. Moppen er leddelt og kan bøjes i enhver form for vinklet 
rengøring, men er samtidig stabil og holder former under arbejdet. 

Interiørhåndmoppe, Vileda MultiDuster Maxi

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164051   Grå 50 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

20 / 24 

 
Eksperten på trange steder og høje overflader.

Interiørhåndmoppe, Vileda MultiDuster Maxi

  

Varenummer Farve Materiale
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1000003592   Grå PP, PA, POM
67x5,5x-
3cm

10 

 
MultiDuster er eksperten til universal rengøring for svært tilgængelige steder. Holderen er leddelt og kan bøjes i enhver form for vinklet 
rengøring, men er samtidig stabil og holder former under arbejdet. 

Holder til interiørhåndmoppe, Vileda MultiDuster Maxi

  

Varenummer Farve Features Materiale
Ingredienser/sam-
mensætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999901049   Blå 26 cm, til hånd Mikrofiber
100% polya-
mid,100% polyester

10 / 80 

 
En moppe som kan bruges til meget mere, end blot rengøring af gulve. Handsken er en genial løsning. Til hurtig rengøring af f.eks. 
trappegelænder og tremmer. Den ene side af moppen har en skrubbe effekt, som er lavet af 100% polyamid og den anden side er af 
mikrofiber og lavet af 100% polyester. Således at den kan dække alle dine behov!

Interiørhåndmoppe, Vileda Swep Duo SafetyPlus
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Varenummer Farve Features Materiale
Ingredienser/
sammensætning Stk. pr. kll.

1999907588   Blå 35 cm, med velcro Mikrofiber
100% polyamid, 
100% polyester

10 

 
Fungerer til flere miljøer, da den er god til alle type overflader, såsom whiteboard, tavler, konferenceborde og andre møbler. Kan også bruges 
på glas og rustfrie flader. Moppen fungerer godt både tør, let fugtet eller fugtig. Den er specielt effektiv mod smuds som sidder godt fast. Den 
ene side af moppen har en skrubbe effekt, som er lavet af 100% polyamid og den anden side er af mikrofiber og lavet af 100% polyester.

Interiørhåndmoppe, Vileda Swep Single

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168894   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
50% polyester, 
50% viskose

25 / 24 

 
En allround moppe der anvendes fugtig eller våd på de fleste gulvoverflader. Moppen har gode egenskaber som en god rengøringseffekt, 
god sugeevne og holdbarhed. Lav friktion selv på ubehandlede linoleumsgulve.

Fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Duo Allround

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169018   Rød 35 cm, med lommer Mikrofiber
70% viskose, 
30% polyester

10 / 50 

168799   Rød 50 cm, med lommer Mikrofiber
70% viskose, 
30% polyester

30 / 24 

 
Eksperten til meget snavsede områder, såsom toiletter, baderum og trapper. Bruges som supplement til de øvrige mopper på ekstra 
snavsede områder. Moppen har en meget høj sugeevne.

Fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Single Extramop

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168863   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
50% polyester, 
50% viskose

30 / 30 

 
Let universalmoppe med gode rengørings- og absorberingsegenskaber til daglig rengøring af almindeligt snavsede områder. 
Fibersammensætningen giver den ideelle fugtighed for nem glidning og effektiv snavsoptagelse. 

Fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Single Finnmop
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Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999910243   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 80 

168937   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 60 

1999910241   Grå 75 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 40 

 
Mikrofibermoppe med optimal rengøringsevne og meget lav friktion. Moppen er meget modstandsdygtig overfor kemikalier 
og desuden meget holdbar. Kan anvendes tør, fugtig eller våd. Er velegnet til marmor, granit, lakeret træ, nyere eller 
polishbehandlede linoleumsgulve.

Fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Single r-MicroTech

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169024   Hvid 40 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

20 / 35 

 
En hårdfør polyamid mikrofibermoppe med højeste rengøringseffekt på alle gulvtyper.

Fugt- og vådmoppe, Vileda UltraSpeed MicroPlus

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Æske pr. 
kll. / kll. pr. 
pll.

164033   Hvid 30 cm, med lommer, 2 stk. Mikrofiber
90% polyester, 
10% polyamid

6 / 68 

 
Moppe til UltraSpeed Mini sættet. UltraSpeed Mini er et lille kompakt moppesæt udviklet specielt til at imødekomme rengøring i små områder 
(10-30m2) som kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser, mv. UltraSpeed Mini muliggør rengøring af både vægge, lofter, 
fliser, bordplader, trapper og andre svært tilgængelige områder. Moppen er let at vride i spanden mens fremføreren er let sammenklappelig 
og skaftet kan justeres i flere længder - alt sammen for en nem og effektiv rengøring.

Fugt- og vådmoppe, Vileda UltraSpeed Mini

  

Varenummer Farve Features Materiale
Ingredienser/sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168792   Grå 40 cm, med lommer Mikrofiber
5% viskose, 45% bom-
uld, 50% polyester

20 / 35 

 
Effektiv garnmoppe med mikrofibre til dybderengøring, polyesterfibre for lav friktion og bomuldsfibre til absorption.

Fugt- og vådmoppe, Vileda UltraSpeed Pro Trio
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Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning Stk. pr. kll.

1000002351   Grå 40 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

20 

 
En skrubbemoppe til brug på skridsikre og ru gulve, med overlegen skrubbeeffekt og holdbarhed. Polyamidfibre sikrer god skrubbeeffekt.

Fugt- og vådmoppe, Vileda UltraSpeed Safe

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000004458   Hvid 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

 
Swep Duo HygienePlus sætter nye standarder, når det kommer til effektivitet, hygiejne, ergonomi og økonomi. Den jævne fugtfordeling sikrer 
at hele gulvet bliver rent mens også 99,9% bakterier bliver fjernet. Den nye struktur og fibersammensætning giver lav friktion, så moppen 
glider let. Moppen er slidstærk og 2-sidet, hvilket formindsker driftsomkostningerne. Er velegnet til alle typer miljøer: hospitaler, skoler, 
børnehaver, kontorer, hoteller og restauranter. Moppen kan anvendes fra tør til fugtmopning.

Tør- og fugtmoppe, Vileda Swep Duo HygiejnePlus

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164013   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 80 

164014   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

1000003667   Grå 75 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 40 

 
Dobbeltsidet moppe med frynsekant. Moppen rengør i to trin; garnet opfanger løst snavs og fugter gulvet mens mikrofiberdelen 
fjerner det resterende snavs og rengør i dybden. Stor rengøringsflade per moppe og dermed lavt antal moppeskift og vask. Er 
specielt velegnet til mopning af meget slidte gulve og stengulve, samt vinyl, glaserede klinker og lakeret træ. En moppe til daglig 
rengøring.

Tør- og fugtmoppe, Vileda Swep Duo MicroCombi

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168936   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 80 

168748   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 18 

 
Den miljøvenlige problemløser til ergonomisk og dybdegående rengøring af store flader. Moppen er meget holdbar og mindsker friktion takket 
være grove fiberstriber og lav vægt. Især velegnet til tørmopning, vægrengøring, gummigulve og gulve med strukturbelægning.

Tør- og fugtmoppe, Vileda Swep Duo MicroPlus
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Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999901784   Grå 40 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 40 

 
Swep Express MicroPlus er en moppe til daglig rengøring, som gør rent i dybden. Fremragende til hårdt, fastgroet smuds på alle glatte og/
eller behandlede overflader som f.eks. vinyl, gummigulve, gulve med strukturbelægning, glaserede klinker, lakeret træ, rustfrit stål, glas eller 
tavler.

Tør- og fugtmoppe, Vileda Swep Express MicroPlus

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164083   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 80 

1999902812   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

 
Mikrofibermoppe med optimal rengøringsevne selv på gulve med strukturbelægning. Reduceret friktion takket være grove fiberstriber og lav 
vægt. Moppen sikrer en ensartet rengøring og er meget holdbar. Kan anvendes tør eller fugtig.

Tør- og fugtmoppe, Vileda Swep Single MicroPlus

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999911003   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 80 

1999910365   Grå 75 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 40 

 
Dobbeltsidet garnmoppe med optimal rengøringsevne. Takket være sin lave friktion, glider moppen let hen over gulvet. Moppen er udført i 
30 % genanvendte fibre, uden at gå ikke på kompromis med sin kvalitet. Moppens holdbarhed og store rengøringsflade pr. moppe sikrer et 
lavt antal moppeskift samt vask. Moppen er modstandsdygtig overfor kemikalier, og kan anvendes tør, fugtig eller våd.

Tør-, fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Duo r-MicroTech

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999910032   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

25 / 24 

 
Swep r-Micro Tech Duo er en dobbeltsidet garnmoppe produceret af op til 30% genbrugt materiale. Med sin lave friktion glider moppen  let 
uden anstrengelser. Swep Duo r-MicroTech kan problemfrit anvendes på ujævne, meget snavsede og/eller ubehandlede overflader. Kan 
anvendes tør, fugtig eller våd. 

Tør-, fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Duo r-MicroTech
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Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999901783   Grå 40 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 40 

1999902311   Grå 60 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

 
Swep Express MicroTech anvendes på marmor, granit, lakeret træ, nyere eller polishbehandlede linoleumsgulve (afhængig af vurdering mht. 
friktionen). Bør ikke anvendes på olie-/sæbebehandlede trægulve i våd eller fugtig tilstand.

Tør-, fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Express r-MicroTech

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning Stk. pr. kll.

1999910456   Grå 40 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

30 

 
Swep Express MicroCombi er en moppe til daglig rengøring. MicroTech garnet i kanten samter den løse smuds og MicroPlus gør rent i 
dybden. Fremragende til fugtaftørring eller, fastgroet smuds på alle glatte og/eller behandlede gulve. Den er er velegnet til alle typer miljøer, 
såsom skoler, børnehaver, kontorer, hoteller og restauranter, og kan bruges fra alle metoder fra tør til fugtmopning.

Tør-, fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Express Pro MicroCombi

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000013790   Grå 50 cm, med velcro Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

 
En moppe til daglig rengøring. MicroTech garnet i kanten samter den løse smuds og MicroPlus gør rent i dybden. Fremragende til 
fugtaftørring eller fastgroet smuds på alle glatte og/eller behandlede gulve.

Tør-, fugt- og vådmoppe, Vileda Swep Single MicroCombi

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168935   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 / 96 

168636   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 60 

 
En smart skrubbemop med to forskellige funktioner - skrub med børstesiden og tør efter med MicroPlus siden. Mikrofiber på begge sider 
øger snavsoptagelsesevnen. Rengør også i dybden og kan derved ofte erstatte en børste. Da garnet kun er af polyester holder moppen 
længere og er mere modstandsdygtig overfor skrappe kemikalier. Er velegnet til rengøring af skridsikre gulve i køkkener, baderum og 
indgangspartier. 

Skrubbemoppe, Vileda Swep Duo SafetyPlus



Moppesystemer
 

12

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168743   Grå 50 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

30 / 24 

 
En effektiv skrubbemoppe, der ofte kan erstatte en børste. Er velegnet til skridsikre gulve i for eksempel køkken, baderum, omklædnings- og 
bruseområder samt indgangspartier. Moppen løsner effektivt fastsiddende snavs og tager effektivt hår op. 

Skrubbemoppe, Vileda Swep Single Safety

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredi-
enser/
sammen-
sætning Stk. pr. kll.

1000011654   Blå 35 cm, med lommer Mikrofiber
100% 
polyester

10 

 
En dobbeltsidet interørmoppe særligt velegnet til rengøring af store overflader, herunder vægge, tavler og inventar. Moppen kan også med 
fordel anvendes til rengøring af glas, rustfrit stål og fliser uden at efterlade striber. Anvendes sammen med Swep Duo fremfører og kort 
teleskopskaft for effektiv og ergonomisk aftørring af både lodrette og vandrette overflader.

Inventarmoppe, Vileda Swep Duo Interior

  

Varenummer Farve Features Materiale

Ingredienser/
sammensæt-
ning

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164100   Grå 35 cm, med lommer Mikrofiber
75% polyester, 
25% polyamid

10 / 80 

 
En dobbeltsidet interørmoppe specielt udviklet til rengøring af glas, rustfrit stål, fliser og whiteboardtavler. Mopstrukturen er fremragende til at 
fjerne fedt, såsom tegninger på tavlen eller fingeraftryk på spejle og rustfri stål uden at efterlade striber. Anvendes sammen med Swep Duo 
fremfører og kort teleskopskaft for effektiv og ergonomisk aftørring af både lodrette og vandrette overflader.

Inventarmoppe, Vileda Swep Duo Interior

  

Varenummer Farve Features Materiale Ingredienser/sammensætning
Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

164078   Rød 40 cm Mikrofiber
45% viskose, 25% polyester, 20% 
polypropylen, 10% gummi

50 / 6 

164079   Blå 40 cm Mikrofiber
45% viskose, 25% polyester, 20% 
polypropylene, 10% gummi

50 / 6 

 
Engangs mikrofiberklud med tosidet moppeflade. Med den patenterede Novolon struktur, som er fremragende til at løfte løst snavs. 
Mopkludenes størrelse og materiale sammensætning er optimeret for at give lav friktion mod gulvoverfladen. Er rigtig holdbar. Benyttes let 
fugtige.

Engangsmoppe, Vileda ClickSpeed



Moppesystemer
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Varenummer Farve Features Materiale
Ingredienser/
sammensætning

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168660   Gul 60 cm PP, bomuld
80% polypropy-
len, 20% bomuld

50 / 10 

 
Den imprægnerede mopklud er den professionelle måde at tørre støvede gulvoverflader hurtigst muligt. Velegnet når der ønskes et fnugfrit 
resultat. Tørmopning kan med fordel foretages som vedligeholdelse eller forberedende rengøringsmetode, da der så er behov for mindre 
vådmopning.

Engangsmoppe, Vileda

  

Varenummer Farve Dimensioner Materiale
Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

164091   Hvid 54x37cm
Nonwoven, 
PE

20 / 10 

 
En super absorberende engangsklud som effektivt opsuger store mængder spildt væske fra hårde gulve. Perfekt til et spisested, et cafeteria, 
et supermarked eller en tankstation. Er derudover fremragende til forurenet væske som blod og urin, hvilket gør den særdeles velegnet på 
operationsstuer og i ældreplejen. Mængden af væsken som SpillEx absorberer afhænger af væsketypen og spredningen. Ved normal brug, 
suger en SpillEx ca. 1200 ml vand fra hanen eller 500 ml urin. Kluden er super sikker og hygiejnisk, da væsken kapsles forsvarligt inden i 
kernen. 

Spildmoppe, Vileda SpillEx



Fremførere
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Varenummer Farve Features Materiale Dimensioner
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164041   Grå 35 cm PP, PA, POM 35x10x4,5cm 10 / 48 

168906   Grå 50 cm PP, PA, POM 46x10x4,5cm 10 / 60 

 
Fremfører til Swep Single mopper. Let og stærk konstruktion i polypropylen. Trapezformede ender gør det muligt at nå ind i alle kroge.

Fremfører til lommemoppe, Vileda Swep Single

  

Varenummer Farve Features Materiale Dimensioner
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169027   Grå 40 cm PP, PA, POM
39,5x10,5x-
6cm

10 / 54 

 
En let sammenklappelig fremfører, der er fodbetjent.

Fremfører til lommemoppe, Vileda UltraSpeed Pro

  

Varenummer Farve Features Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999902310   Sølv 40 cm Aluminium 39,7x8cm 10 / 78 

1999902309   Sølv 60 cm Aluminium 54,5x8cm 10 / 54 

 
Aluminiumsfremføren til velcromopper er designet specielt til professionel rengøring af gulv, vægge og lofter. Passer til alle Viledas 
professionelle skafter, og de fleste andre skafter på markedet. Mopperne findes i standard microfibermopper og i engangs mopper, til 
områder med høje hygiejnekrav. Fremføren er kompatible med de fleste andre mopper på markedet.

Fremfører til velcromoppe, Vileda ExpressPro

  

Varenummer Farve Features Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164077   Grå 40 cm PP, PA, POM
40x10,3x-
3cm

10 / 36 

 
Fremfører med magnetisk lukkemekanisme, der giver en berøringsfri, og dermed hygiejnisk, montering og skift af mopklud. Trapezformen 
letter rengøringen i hjørner. Velegnet til små og mindre pladser, så som butikker, restauranter, kontorer, ældreboliger og hospitaler. Lav vægt.

Fremfører til ClikSpeed , Vileda ClickSpeed



Fremførere
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Varenummer Farve Features Materiale Dimensioner
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169028   Grå 35 cm PP, PA, POM 10x35x4,5cm 10 / 60 

169029   Grå 50 cm PP, PA, POM 10x46x4,5cm 10 / 50 

169030   Grå 75 cm PP, PA, POM 10x75x4,5cm 10 / 30 

 
Dobbeltsidet fremfører - vend moppen og fortsæt med at gøre rent. Centreret 3D-led og trapezformede ender, der gør den let at manøvrere 
på for eksempel trange steder, vertikale flader, hjørner og trapper. Gribehåndtag giver et fast greb.

Dobbeltsidet fremfører, Vileda Swep Duo Plus

  

Varenummer Farve Features Materiale
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999905721   Grå 25 cm PA, POM, PP
25x10,3x-
5cm

10 

 
Skurebloksholder Padmaster giver en ergonomisk rengøring af væg og loft – en split forhindrer skaftet i at dreje rundt i holderen. Holdbar 
selvhæftende plade. Giver et tryk på overfladen.

Skurebloksholder , Vileda Padmaster Plus



Skafter
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Varenummer Farve Materiale Features
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168617   Blå Aluminium, PP 138 cm 36 / 28 

 
SuperMop skaft med klik, som er praktisk at bruge og gør det nemt at gøre rent. Skaftet kombinerer god funktionalitet og ergonomi, med et 
smart design.

Skaft med klik, Vileda SuperMop Micro

  

Varenummer Farve Materiale Features
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000002350   Blå Aluminium, PP 150 cm 10 / 55 

 
Aluminiumsskaft, der kombinerer god funktionalitet og ergonomi med smart design. Skaftet er praktisk at bruge og let at gøre rent. Er 
velegnet til skurebloksholder, fremfører og adapter. Skafte af aluminium vil hverken ruste eller revne.

Skaft med klik, Vileda Vario

  

Varenummer Farve Materiale Features
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168938   Grå Aluminium, plast 50-90 cm 10 / 60 

169012   Flerfarvet Aluminium, plast
100-180 
cm

10 / 52 

169019   Blå Aluminium, plast
100-180 
cm

10 / 60 

 
Ergonomisk skaft med hurtig og nem justering. Greb med afrundet top og ergonomisk form i tokomponentsmateriale. Ekstra langt 
midtergreb til variable håndpositioner. Hurtig og enkelt at justere og låse.

Teleskopskaft med klik, Vileda Vario



Fejebakker og gulvskrabere
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Varenummer Farve Dimensioner Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169025   Blå 22x29x86cm
Aluminium, PP, 
ABS, rustfrit stål

5 / 60 

 
Fejebakke, der samler det tørre såvel som det våde snavs direkte ind i en aftagelig pose. Specielt velegnet til flydende væsker. Indstillelig 
poseholder, som passer til forskellige posestørrelser. Tryk let på håndtaget og fejebakken ligger helt plant på gulvet, så alt snavs let kommer 
ind i bakken og ikke under. Med ergonomisk greb. Anvendes sammen med sweeper eller gulvbørste. 

Fejebakke, Vileda

  

Varenummer Farve Dimensioner Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164025   Blå 35x29x86cm
Aluminium, PP, 
ABS, rustfrit stål

5 / 60 

 
Fejebakke med beholder der lukkes når fejebakken løftes. Tryk let på håndtaget og fejebakken ligger helt plant på gulvet, så alt snavs let 
kommer ind i bakken og ikke under. Er med et ergonomisk greb. Fejebakken er velegnet til tørt snavs såsom sand, grus, glas mm. Anvendes 
sammen med sweeper eller gulvbørste. Anvendes med fordel indenfor industri, kontorer, skoler, hoteller og restauranter.

Fejebakke, Vileda

  

Varenummer Farve Features Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168818   Blå 25 cm
Aluminium, 
PE, polyester

5 / 30 

 
En børste af høj kvalitet. Børsten er smallere end en traditionel fejekost, hvilket gør den lettere at holde ren. Den smalle bredde gør det nemt 
at feje snavset direkte ind i fejebakken. Lav vægt.

Fejekost, Vileda

  

Varenummer Farve Features Materiale Stk. pr. kll.

169031   Blå 35 cm, med enkeltblad
Aluminium, 
plast, gummi

5 

 
Gulvskraber, der kan hægtes på fejebakkeskaftet - velegnet til steder hvor der stilles høje krav til hygiejnen. Gummibladet ligger tæt mod 
gulvet, fjerner tørt og fugtigt snavs samt flydende væske.

Gulvskraber, Vileda



Fejebakker og gulvskrabere
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Varenummer Farve Features Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000011989   Blå 35 cm, med enkeltblad
Aluminium, 
plast, gummi

10 / 70 

169011   Blå 50 cm, med enkeltblad
Aluminium, 
plast, gummi

10 / 99 

 
Effektiv til tør, fugtig og våd snavs. Et hygiejnisk alternativ til børsten inden for sundheds- og hospitalsvæsenet. 

Gulvskraber, Vileda MultiSqueege

  

Varenummer Farve Features Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000002702   Blå 35 cm, med enkeltblad TPE 10 / 135 

169010   Blå 50 cm, med enkeltblad TPE 10 / 99 

 
Gummiblade til udskiftning på MultiSqueege gummiskraber.

Gulvskraberblad, Vileda MultiSqueege



Svampe og skurefibre
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Varenummer Farve Materiale Features Dimensioner
Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168994   Blå PU Fin skureeffekt, ridsefri 15x7x6,5cm 10 / 10 

168995   Rød PU Fin skureeffekt, ridsefri 15x7x6,5cm 10 / 10 

168993   Gul PU Fin skureeffekt, ridsefri 15x7x6,5cm 10 / 10 

168996   Grøn PU Fin skureeffekt, ridsefri 15x7x6,5cm 10 / 10 

 
PurActive tilbyder en unik kombination af effektiv, men mild rengøring af sarte overflader - opfylder derved de fleste behov. Svampen er 
ridsefri og fjerner let og skånsomt fedt og snavs på alle hårde overflader. Har en ergonomisk form, som gør det lettere at fjerne snavset. 
Egner sig perfekt til teflonbelægninger.

Skuresvamp, Vileda PurActive High

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

164068   Blå PE, PA, PP Fin skureeffekt
15x7,5x-
5cm

10 / 10 

164067   Hvid PE, PP Fin skureeffekt
15x7,5x-
5cm

20 / 10 

 
Rengøringssvamp, der er ideel til almindelig rengøring og fjernelse af pletter på sarte overflader. Svampen er af høj kvalitet og sikrer via sit 
materiale et stabilt, behageligt og holdbart greb. 

Skuresvamp, Vileda Super

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

168637   Grøn PE, PA, PP Grov skureeffekt
15x7,5x-
5cm

10 / 10 

 
Rengøringssvamp, der er ideel til almindelig rengøring og fjernelse af pletter på ridsefaste overflader. Svampen er af høj kvalitet og sikrer via 
sit materiale et stabilt, behageligt og holdbart greb. 

Skuresvamp, Vileda

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

1999905719   Blå PU Grov skureeffekt 26x12cm 5 / 5 

 
Skureblok kommer til overalt. Traditionel rektangulær form. Blokken er større end holderen for at beskytte vægge og møbler. Kan anvendes 
på PadBoy og PadMaster.

Skuresvamp, Vileda



Svampe og skurefibre
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Varenummer Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

166456   Blå Metal, plast
13x8,5x-
8cm

10 / 56 

 
Til de hårdeste udfordringer i køkkener på en sikker, fleksibel og ergonomisk måde. Til rengøring af fastbrændt fedt på grill, kogeplader og 
bageplader.

Skurefiber med håndtag, Vileda

  

Varenummer Farve Materiale Features Dimensioner
Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

166458   Grå Viskose Grov skureeffekt 14,5x10x0,3cm 10 / 20 

166457   Grå PA Grov skureeffekt 14,5x10x0,7cm 10 / 6 

 
Til de hårdeste udfordringer i køkkener på en sikker, fleksibel og ergonomisk måde. Til rengøring af fastbrændt fedt på grill, kogeplader og 
bageplader.

Skurefiber, Vileda

  

Varenummer Farve Materiale Features Dimensioner
Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

164027   Hvid PP Fin skureeffekt, ridsefri 21x16x0,7cm 10 / 10 

 
Skurefiber til sanitetsporcelæn, ægte- og kunstmarmor, glas og malede overflader. Kommer let omkring vandhaner og andre svært 
fremkommelige steder.

Skurefiber, Vileda

  

Varenummer Farve Features Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

166466   Grå 9 cm, til foden
PA, polye-
ster

30 / 80 

 
Skurefiber som nemt fjerner skomærker og pletter uden at ridse overfladen. Altid tilgængelig da den kan hænge på fremføreren. Sæt foden 
på Plet Eksperten og skrub pletten væk. 

Skrubbepad, Vileda



Startpakker
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Varenummer Farve Features Materiale
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164032   Grå 30 cm
Pulverlakeret 
stål, PP, stål

8 / 18 

 
UltraSpeed Mini er et lille kompakt moppesæt udviklet specielt til at imødekomme rengøring i små områder (10-30m2) som kontorer, 
caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser, mv. UltraSpeed Mini muliggør rengøring af både vægge, lofter, fliser, bordplader, trapper 
og andre svært tilgængelige områder. Indeholder moppe, fremfører og skaft. Moppen er let at vride i spanden mens fremføreren er let 
sammenklappelig og skaftet kan justeres i flere længder - alt sammen for en nem og effektiv rengøring. 

Moppestartpakke, Vileda UltraSpeed Mini

  

Varenummer Farve Features Materiale
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168790   Flerfarvet
30 cm, 
med presse

Aluminium, PP, PA, PE 10 l 1 / 8 

 
UltraSpeed Mini er et lille kompakt moppesæt udviklet specielt til at imødekomme rengøring i små områder (10-30 m2), som for eksempel 
kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, hotelværelser, mv. UltraSpeed Mini muliggør rengøring af både vægge, lofter, fliser, bordplader, 
trapper og andre svært tilgængelige områder. Dette er et startsæt bestående af 1 spand med presse (10 l), 1 fremfører, 1 moppe og 1 
teleskopskaft 80-140cm. Moppen er let at vride i spanden, mens fremføreren er let sammenklappelig og skaftet kan justeres i flere længder - 
alt sammen for en nem og effektiv rengøring. 

Moppestartpakke, Vileda UltraSpeed Mini

  

Varenummer Farve Features Materiale
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999907340   Grå
Indeholder 
8 kit

Aluminium, PA, PE, PP 10 l 1 / 4 

 
UltraSpeed mini starter kit. Et hygienisk alternativ til traditionelle minimopper og svabere. Et lille og kompakt system med 10 l spand. Ideell 
for rengøring af mindre områder som kontorer, cafeer og mindre restauranter osv. - Lille i størrelsen, stor i ydelsen! - Udemærket til mindre 
arealer, såsom butikker eller mindre kontorer, toiletter osv. - Hurtigere og mere effektiv end traditionelle minimopper - Rengøringsfladen er det 
dobbelte af andre minimopper - beholder fugten i moppen, så gulvet tørrer hurtigere. Ingen træning behøves - Fylder ikke så meget under 
opbevaring. Displayet indeholder 8 kit.

Display, Vileda UltraSpeed Mini

  

Varenummer Farve Features Materiale
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000002349   Grå
40 cm, med 
håndpresse

Polyester, pulverlakeret stål, PP, stål 15 l 1 / 48 

 
UltraSpeed Pro er et moderne moppesystem som er enkelt at anvende. Systemet anbefales til små og mindre pladser som f.eks. butikker, 
tankstationer, pizzariaer, restauranter, kontorer etc.

Startsæt, Vileda UltraSpeed Pro
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Varenummer Farve Features Materiale
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169023   Grå
40 cm, med 
håndpresse

Polyester, pulverlakeret stål, PP, stål 25 l 1 / 12 

 
Ideelt til mindre enheder eller hvor der ikke er mulighed for vask. Startsættet indeholder 1 stk. MicroPlus mop og 1 stk. fremfører. Skaft 
bestilles seperat.

Startsæt, Vileda UltraSpeed Pro

  

Varenummer Farve Features Materiale
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164087   Grå
40 cm, med 
håndpresse

Polyester, pulverlakeret stål, PP, stål 25 l 1 / 20 

 
Lille, smidig og fleksibel vogn - optager lidt plads i kosteskabet (56x38 cm). Kan hurtigt forvandles til et system med dobbelt spande - ekstra 
spand 10 liter findes som tilbehør.

Startsæt, Vileda UltraSpeed Pro Ready To Go
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Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000003934   Til fugtsystem, med tilbehør Grå
Pulverlake-
ret stål

58x100cm 1 / 4 

 
Udviklet til at modstå det barske nordiske klima. Ruster ikke. Store hjul bag og små foran. Indeholder justerbart kørehåndtag, 2 stk. 6 liter 
spande i hhv. rød og blå, skafteholdere 4 foran 2 på siden, redskabskroge 4 store og 2 små, en stor trådkurv, fodbremse på baghjulene. 
Vognen er beregnet til udendørs brug.

Rengøringsvogn, Vileda

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999901835   Til fugtsystem, med tilbehør Grå
Aluminium, 
PA, PP, stål

146x60x-
110cm

1 

 
To funktioner i én! En alsidig vogn, der kombinerer god lagerplads med mulighed for let transport af materialer og affald, både under og efter 
rengøringsprocessen.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 2 Ready-to-Go

  

Varenummer Features Farve Materiale Dimensioner
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999901643   Til fugtsystem, med tilbehør Grå
Aluminium, 
PA, PP, stål

66x60x141,5cm 1 / 2 

 
Alsidig rengøringsvogn fra Vileda. Vognen er udstyret med et kørehåndtag med to forskellige håndstillinger, lodret moppeholder med plads til 
fem skafter og 125 mm hjul, en med bremse.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 2 Ready-to-Go

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168764   Til fugtsystem, med tilbehør, færdigmonteret Grå
Pulverlake-
ret stål

77x58x-
105cm

1 / 1 

 
Med justerbart kørehåndtag, boxe og spande som kan placeres på forskellige niveauer. Fleksibiliteten og det gennemtænkte Origo design er 
det bedste og mest ergonomiske rengøringsværktøj der er tilgængelig i dag.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 500 H
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Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner Stk.

1000007646   Til fugtsystem, med tilbehør, til viderebygning Grå
Pulverlake-
ret stål

77x58x-
105cm

1 

 
En god rengøringsvogn, som klarer de fleste udfordringer. Med denne Orgio 500 H, har du mulighed for at tilpasse og bygge den præcist til 
dine ønsker og behov.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 500 H

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000005348   Til fugtsystem, med tilbehør, færdigmonteret Grå
Pulverlake-
ret stål

60x80x-
110cm

1 / 1 

 
Med justerbart kørehåndtag, boxe og spande som kan placeres på forskellige niveauer. Fleksibiliteten og det gennemtænkte Origo design er 
det bedste og mest ergonomiske rengøringsværktøj der er tilgængelig i dag.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 500 HE

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999904999   
Til fugtsystem, med tilbehør 

Grå
Pulverlake-
ret stål

84x66x-
103cm

1 / 6 

1999905850   
Til fugtsystem, med tilbehør, færdigmonteret 

Grå
Pulverlake-
ret stål

84x66x-
103cm

1 / 6 

 
Origo 500 HH er udstyret minimalt fra starten. Tilføj det udstyr du har behov for til en traditionel rengøringsvogn, transport eller 
affaldssorteringsvogn. Når forudsætningerne ændrer sig, er det muligt at ændre og tilpasse vognen, om og om igen. For eksempel kan en 
500 HH nemt ændres til 500 HX eller 500 H. Skinnerne kan flyttes efter behov. På den måde har du næsten ubegrænsede muligheder med 
en meget bred udrustning, som altid klarer de skiftende forudsætninger. Origo 500 HH stellet er udstyret med: Justerbart kørehåndtag, 
dobbeltstel med 6 par skinnesæt til tilbehør, store bakker 2 stk, skafteholdere 2 stk. og hjul 125 mm 4 stk. heraf 1 stk. med bremse.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 500 HH

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168371   Til fugtsystem, med tilbehør, færdigmonteret Grå
Pulverlake-
ret stål

84x66x-
105cm

1 / 2 

 
Med justerbart kørehåndtag, boxe og spande som kan placeres på forskellige niveauer. Fleksibiliteten og det gennemtænkte Origo design 
er det bedste og mest ergonomiske rengøringsværktøj der er tilgængelig i dag. Dette giver på sin vis højere effektivitet og mere motiveret 
personale. Plus at du kan beholde rengøringsvognen og eftermontere udstyr efterhånden som forudsætningerne ændrer sig.

Rengøringsvogn, Vileda Origo 500 HX



Vogne
 

25

  

Varenummer Features Farve Materiale
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

162071   Til fugtsystem, med tilbehør Grå
Aluminium, 
PP, POM

92x52x-
113cm

1 / 4 

 
En prisbillig rengøringsvogn til mange forskellige systemer og opgaver. Lige velegnet til det forbehandlede moppesystem som til 
moppesystemer med spand og presse.

Rengøringsvogn, Vileda VoleoPro
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Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto Dimensioner Stk.

1999902351   Med hank og farvekodeclips
Genbrugs-
plast

Sort 22 l 55,2x21,1x23,8cm 1 

 
Moppeboks lavet i genbrugsplast til Origo vogne. Indeholder farvekodeclips, som gør boksen ideel til farvekodning.

Moppeboks, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk.

1999902353   Til 22 ltr. moppeboks
Genbrugs-
plast

Sort 26,4x21,6cm 1 

 
Låg produceret i genbrugsplast, passer til opbevaringsboks og moppeboks til Origo vogne. 

Låg, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto Dimensioner Stk.

1999902352   Med hank og farvekodeclips
Genbrugs-
plast

Sort 25 l
55,2x23,8x-
32cm

1 

 
Opbevaringsboks i genbrugsplast til Origo vogne.

Moppeboks, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto Dimensioner Stk.

1999902354   Med hank og farvekodeclips
Genbrugs-
plast

Sort 5 l 23,5x18x20,8cm 1 

 
Spand produceret i genbrugsplast til Origo vogne fra Vileda. Låget kan tilkøbes separat.

Inventarspand, Vileda Origo
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Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk.

1999902355   Til 5 ltr. inventarspand
Genbrugs-
plast

Sort 21,9x15,5cm 1 

 
Låg produceret i genbrugsplast til 5 l spand. Passer til alle Origo vogne fra Vileda.

Låg, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

169032   Med hank og farvekodeclips RPP, PP Grå 6 l
28x18x-
21cm

10 / 60 

 
Spand fra Vileda, som er ideel til steder der anvender farvekodning. Da der medfølger clips i flere farver.

Inventarspand, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168709   Til 6 ltr. inventarspand RPP, PP Grå 28x18cm 12 / 48 

 
Låg som passer til 6 l spand fra Vileda.

Låg, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168747   Med farvekodeclips RPP, PP Grå 15 l
39x27,5x-
21cm

5 / 24 

 
Slidtærk moppeboks med farvekode og farveclips, der kan anvendes til manuel forpræparering af mopper og klude. 

Moppeboks, Vileda Origo



Tilbehør til vogne
 

28

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168777   Til 15 ltr. moppeboks RPP, PP Grå 39x27,5cm 5 / 60 

 
Låg som passer til 15 l forbehandlingsboks fra Vileda.

Låg, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto

Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1000012327   Med hank og farvekodeclips RPP, PP Grå 22 l
56x24,5x-
27cm

1 

 
Moppespand til opbevaring og forpræparering af mopper og klude, som indeholder 8 farveclips. Dermed god mulighed for farvekodning. 

Moppeboks, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999901836   Til 22 ltr. moppeboks PP Grå
55x24x-
10cm

1 

 
Si til forbehandling, tilbehør til Vileda rengøringsvogne.

Si, Vileda

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto

Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000013798   Med hank og udvrider RPP, PP Grå 10 l
41x60x-
50cm

12 / 16 

 
Supermop spand formet i oval, med udvrider fra Vileda.

Inventarspand, Vileda Supermop
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Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto Dimensioner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164031   Med hank og håndpresse RPP, PP Grå 10 l 46,8x37,8x48,6cm 8 / 8 

 
UltraSpeed Mini er udviklet specielt til at imødekomme rengøring i små områder (10-30m2) som kontorer, caféer, butikker, køkkener, toiletter, 
hotelværelser, mv. UltraSpeed Mini muliggør rengøring af både vægge, lofter, fliser, bordplader, trapper og andre svært tilgængelige områder.

Inventarspand, Vileda UltraSpeed Mini

  

Varenummer Features Materiale Farve
Rumind-
hold, brutto Dimensioner Stk. pr. pll.

164088   Med hank RPP, PP Grå 10 l 46,8x37,8x48,6cm 21 

 
Spand der bruges som dobbelt moppesystem eller til opbevaring af klude og kemi - let at fjerne og bære.

Inventarspand, Vileda UltraSpeed Pro

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner
Rumind-
hold, brutto

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

166672   Med hank og farvekodeclips RPP, PP Grå 41,2x30,4x86,8cm 25 l 10 / 16 

 
Spand til rengøringsvogn.

Inventarspand, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000005910   Til 25 ltr. inventarspand PP Grå
81x31x-
70cm

8 / 3 

 
Presse til 25 ltr. inventarspand fra Vileda.

Presse, Vileda UltraSpeed
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Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999901837   Med lås Plast Grå
29x58x-
15cm

1 

 
Låsbart låg som ekstra tilbehør til Vileda rengøringsvogn.

Låg, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999904996   
Til 70 ltr. 
affaldspose

Plast, pulverlakeret stål Grå 38x30cm 7 / 6 

 
Affaldsposeholder som har et rumindhold på 70 L., som skal monteres på Origo vogne fra Vileda. Den indeholder både ramme, tværstang, 2 
multibeslag og 2 s-beslag. 

Poseholder, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999905851   
Til 120 ltr. 
affaldspose

Plast, pulverlakeret stål Grå 54x38cm 5 

 
Affaldsposeholder som har et rumindhold på 120 L., som skal montores på Origo vogne fra Vileda. Den indeholder både ramme, tværstang, 
2 multibeslag og 2 s-beslag.

Poseholder, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1000010539   Til 120 ltr. affaldspose Plast Grå 54x42cm 5 / 10 

 
Låg til affaldsposeholder til Vileda Origo Vogn 500 HX.

Låg til poseholder, Vileda Origo



Tilbehør til vogne
 

31

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

164028   Med burrebåndsophæng PP Blå
55x24x-
33cm

1 / 60 

164029   Med burrebåndsophæng PP Rød
55x24x-
33cm

1 / 60 

 
Vasketøjspose til at sætte på rengøringsvognen og som hjælper dig med at holde styr på de snavsede mopper.

Vaskepose, Vileda

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1000007555   Med øskner PES Rød 63x58cm 1 

169026   Med øskner PES Blå 63x58cm 1 

 
Poserne hjælper med at holde styr på de snavsede mopper i rengøringsvognen.

Vaskepose, Vileda

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999906964   Til moppebokse PP, TPE Grå 20x17x3cm 5 

 
Opdeler som kan bruges i Vileda bokse og bakker, til opdelingen af rumindholdet.

Opdeler, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk. pr. kll.

1000005089   Halvbakke, til opbevaring RPP, PP Grå 39x28x6,4cm 5 

 
Bakkerne er perfekt tilpasset det øvrige Origo-tilbehør, så spande og boxe står godt og solidt. Vælg hel- eller halvbakke. Anvend et ekstra 
skinnesæt hvis det ønskes.

Plastbakke, Vileda Origo
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Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk. pr. kll.

168370   Helbakke, til opbevaring RPP, PP Grå 56x39x6,8cm 5 

 
Bakke til opbevaring på rengøringsvogne fra Vileda.

Plastbakke, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk.

1999902350   Helbakke, til opbevaring
Genbrugs-
plast

Sort 22,2x10,2x23,8cm 1 

 
Plastbakke lavet i genbrugsplast til Origo vogne.

Plastbakke, Vileda

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner Stk.

1999903940   Grå PS Lille
20cm, 
Ø10cm

1 

 
Anvendes til opbevaring af flasker, børster, værktøj. 

Opbevaringsholder, Vileda EvaBag

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner Stk.

1999903941   Grå PS Medium
23,5x11x-
17cm

1 

 
Anvendes til opbevaring af flasker, børster, værktøj.

Opbevaringsholder, Vileda EvaBag



Tilbehør til vogne
 

33

  

Varenummer Farve Materiale Features
Dimensi-
oner Stk.

1999905549   Grå PS Stor
26x17x-
48cm

1 

 
Anvendes til opbevaring af flasker, børster, værktøj.

Opbevaringsholder, Vileda EvaBag

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk. pr. kll.

164081   Med beslag PA, PP, TPE Grå 8x5,5x2,5cm 16 

 
Redskabsholder som indeholder aftagelig clip beslag. Passer til alle Origo vogne fra Vileda.

Redskabsholder, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk.

1999906528   Uden beslag
PA, PP, 
TPE

Grå 5,3x4,3cm 1 

 
Redskabsholder uden beslag, som passer til alle Origo vogne fra Vileda.

Redskabsholder, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk. pr. kll.

1999906966   Til ophæng PP Grå 4,5x3,3x2,5cm 10 

 
Kort redskabskrog til Origo 2 vogn

Redskabskrog, Vileda Origo 2
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Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk. pr. kll.

164092   Til ophæng Plast Grå 5,5x1,2x2,5cm 50 

 
S-krog til Vileda rengøringsvogne.

S-krog, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

168655   Sæt, med 2 clips beslag
PA, PP, 
TPE

Grå
25x9,5x-
8cm

5 / 40 

 
Mopstøtte til rengøringsvogn.

Moppestøtte, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. pk. 
/ pk. pr. kll.

1999901839   2 stk. Aluminium Sølv 77x27,5cm 2 / 1 

1999901838   4 stk. Aluminium Sølv 77x27,5cm 4 / 1 

 
Døre til Vileda rengøringsvogn.

Døre, Vileda Origo 2

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk.

1999905860   Uden bremse, drejeligt, bløde Plast, stål Grå Ø150mm 1 

1999905861   Med bremse, drejeligt, bløde Plast, stål Grå Ø150mm 1 

 
Drejeligt hjul til Origo vogne fra Vileda. 

Hjul, Vileda Origo
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Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk.

1999903935   Uden bremse, drejeligt, bløde Plast, stål Grå Ø125mm 1 

1999903936   Med bremse, drejeligt, bløde Plast, stål Grå Ø125mm 1 

 
Ekstra bløde hjul til Origo 500 vogn.

Hjul, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner

Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999904989   S-connector, højre Plast Grå 4,5x5cm 26 / 27 

1999904990   S-connector, venstre Plast Grå 4,5x5cm 26 / 27 

 
S-connector beslag til montering af spand, på din Vileda rengøringsvogn. 

Beslag til rengøringsvogn, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999905856   Clipsbeslag Plast Grå 5,3x4,3cm 25 

 
Clipsbeslag med skrue, bruges som understøtte til linnedvogn. Skal bruges til montering af skafteholder.  

Beslag til rengøringsvogn, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1999904995   Multi-connector Plast Grå 5,5x5cm 26 

 
Multi-connector beslag til montering af affaldsposeholder på 70 liter.

Beslag til rengøringsvogn, Vileda Origo
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Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk.

1999905858   Til montering på rengøringsvogn Plast, stål Grå Ø125mm 1 

 
Støttehjul til Orgio vogne, kan med fordel bruges til udbygning af ens vogn. 

Støttehjul, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk.

1999905853   Uden hjul Stål Grå 54,5x38cm 1 

 
Bundramme til Orgio vogne, kan med fordel bruges til udbygning af ens vogn. 

Bundramme, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1000007647   Til montering på rengøringsvogn Stål Grå 56x5cm 13 

 
Til Vileda Origo 500H

Skinne sæt, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve
Dimensi-
oner Stk. pr. kll.

1000006387   Til H vogne Plast, stål Sort 55x23,5cm 5 

1999906525   Til HX/HH/HHX vogne Plast, stål Sort 55x23,5cm 1 

 
Kørehåndtag til Origo rengøringsvogne.

Kørehåndtag, Vileda Origo 500
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Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner Stk.

1999901644   Til affaldspose Metal Grå 24x8x6,1cm 1 

 
Poseklemme til rengøringsvogn fra Vileda. Det anbefales at bruge 2 klemmer pr. pose.

Poseklemme, Vileda Origo

  

Varenummer Features Materiale Farve Dimensioner
Stk. pr. kll. / 
kll. pr. pll.

1999904993   Til affaldspose og vaskepose Metal Grå 15x39,8x8,9cm 10 / 16 

 
Poseklemme til rengøringsvogn fra Vileda. 

Poseklemme, Vileda Origo
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Med et produkt fra 
Vileda er du altså 
altid sikret en effektiv 
hverdag med holdbar 
kvalitetsrengøring.
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