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VILEDA is het lievelingsmerk van al wie het huis belangrijk vindt. Het biedt overal ter wereld het grootste 

assortiment van oplossingen op vlak van huishouden en wasbehandeling. De punten waarin wij verschillen, 

zijn grondigheid en vindingrijkheid. Onze oplossingen maken het mogelijk om met minder inspanningen 

uitstekende resultaten te behalen. Onze ultieme visie is ervoor te zorgen dat iedereen die onze producten 

gebruikt, zich thuis goed voelt.

Ons huis is vandaag meer dan ooit een plaats waar we ons veilig willen voelen. Wij willen dat u 
zich thuis goed voelt en stellen dan ook alles in het werk om u erbij te helpen om uw thuis schoon 
te houden. Dankzij onze ervaring op vlak van schoonmaak dragen wij ons steentje bij in de strijd 
tegen bacteriën, ziektekiemen, virussen en besmetting. 

De meeste van onze producten worden vervaardigd met hoogwaardige microvezels die bestaan uit 
miljoenen minuscule synthetische vezels. Eens ze nat zijn, weken deze minuscule vezels het vuil los. 
Zo wordt ook meer dan 99% van de bacteriën mechanisch verwijderd zonder gebruik te maken van 
agressieve chemische producten, maar enkel met water.

VILEDA ZORGT VOOR EEN BETERE 
HYGIËNE IN HUIS...

...EN GEEFT EEN TWEEDE LEVEN AAN DE MATERIALEN

Met het initiatief ‘Love It Clean’ drukt Vileda haar wil uit om niet alleen hygiënischere huizen, maar 
ook een schoner milieu te creëren. Als wereldwijd erkend merk zijn wij verantwoordelijk voor het 
behoud van onze planeet met het oog op de toekomstige generaties. Wij zullen ons blijven inzetten 
om van onze planeet een schonere plek te maken door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Gedurende de hele levenscyclus van onze producten (van het inslaan van grondstoffen tot de 
afbraak) worden de milieucriteria als primordiaal beschouwd.
Vileda zet zich in om haar ecologische voetafdruk voortdurend te verbeteren, zonder daarbij te 
raken aan het uitstekende prestatieniveau van de producten die op de markt worden gebracht. 

We focussen op 3 domeinen waarin wij denken het verschil te kunnen maken:
• het maken van duurzame producten,
• het hergebruiken van materialen,
• het ontwerpen van producten die geen afval met zich meebrengen.
Onze producten met het logo ‘Love It Clean’ komen deze belofte na.
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Naam PCB EAN
Ultramax systeem 8 4023103201224

Ultramax vervanging 8 4023103201262

Ultramax vervanging x2 5 4023103227347

Ultramax emmer en pers 4 4023103201415

Ultramax Box 1 4023103143890

VLOERSYSTEMEN

ULTRAMAX
Doeltreffend schoonmaken zonder de handen
nat te maken

Ultramax is voorzien van een platte draaibare kop om gemakkelijk onder
de meubels schoon te maken. Dankzij zijn telescopisch ergoNaamische steel
neemt hij eens opgeborgen weinig plaats in.

ULTRAMAX 2IN1

Doeltreffend zonder de handen nat te maken

De microvezelpad bestaat uit witte vezels om te absorberen en 
rode vezels om te ontvetten en het meest hardnekkige vuil los 
te maken.

SPOELEN
Plooi de kop en spoel

de pad in de emmer

SPOELEN
Plooi de kop en spoel

UITWRINGEN
In de pers met actieve

veren uitwringen

SCHOONMAKEN
Dankzij de microvezels

worden uw vloeren

volledig en grondig gereinigd

Scan de QR-code voor 
meer informatie

NEW
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ULTRAMAX SENSITIVE
Ideaal om parketvloeren schoon te maken zonder de handen nat te maken

Met deze superabsorberende pad zijn de meest delicate vloeren, zoals parket, marmer, ...zo weer droog.

Naam PCB EAN
Ultramax Sensitive systeem 8 4023103214637

Ultramax Sensitive vervanging 8 4023103212640

Ultramax Sensitive Box 1 4023103214798

Naam PCB EAN
Ultramax Micro & cotton vervanging 8 4023103139022

Ultramax Micro&Coton Box 1 4023103214804

Naam PCB EAN
Ultramax XL systeem 8 4023103212046

Ultramax XL vervanging 8 4023103212060

Ultramax XL box 1 4023103212022

VLOERSYSTEMEN

ULTRAMAX MICRO & COTTON

Ideaal om tegelvloeren schoon te maken zonder de handen nat te maken

Dankzij de combinatie van microvezels, katoen en schuurvezels zorgt de pad voor een grondige reiniging, zelfs tussen
de voegen van de tegels.

ULTRAMAX XL

Ideaal om heel grote oppervlakken schoon te maken zonder de handen

nat te maken

De microvezelpad bestaat uit witte vezels om te absorberen en rode vezels om te ontvetten en het meest 
hardnekkige vuil los te maken. Zijn kop is 20% groter dan de standaard versie, waardoor de Ultramax XL 
ideaal is voor grote oppervlakken.
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Naam PCB EAN
1.2.Spray systeem 6 4023103144019

1.2.Spray Reinigingsmiddel klaar voor gebruik 4 4023103145733

1.2.Spray max box 1 4023103222755

1.2.Spray max vervanging 4 4023103199217

VLOERSYSTEMEN

1.2.SPRAY

Handig voor een dagelijkse schoonmaak of het reinigen

van kleine oppervlakken of een ongelukje

De sprayfunctie en het reservoir in de steel van de mop 1.2.Spray van Vileda
doen u dagelijks tijd winnen door zijn moeiteloze en grondige schoonmaak.

1.2.Spray is de enige mop met geïntegreerd reservoir in de steel, waardoor hij
bijzonder licht en handig is en overal gebruikt kan worden. 1.2.Spray werkt
zonder batterijen en de pads kunnen in de machine gewassen worden.

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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ULTRAMAX

Doeltreffend zonder 

de handen nat te maken

ULTRAMAX SENSITIVE

Ideaal om parketvloeren schoon 

te maken zonder de handen nat 

te maken

ULTRAMAX MICRO & COTON

Ideaal om tegelvloeren schoon 

te maken zonder de handen nat 

te maken

ULTRAMAX XL

Ideaal om heel grote 

oppervlakken schoon te 

maken zonder de handen

nat te maken 

1.2.SPRAY

Handig voor een 

dagelijkse schoonmaak 

of het reinigen van kleine 

oppervlakken zonder de handen 

nat te maken

NEW

PLATTE VLOERSYSTEMEN – OVERZICHT ASSORTIMENT
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HANDIGE ROTERENDE SYSTEMEN

Naam PCB EAN
Spin & Clean 1 4023103214293

Spin & Clean vervanging 8 4023103214316

SPIN & CLEAN
Een steeds propere mop voor een steeds propere vloer

Vileda stelt zijn nieuwe emmer voor met een innoverende zelf reinigingde pad,
uniek in zijn soort.
Tijdens het spoelen wordt het vuil dat aan de mop kleeft verwijderd.

Een deel van de pad plooit 90° om ook grondig de plinten te kunnen
schoonmaken en in alle hoeken te komen. Door de wendbare kop kan je
makkelijk onder alle meubels.

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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Naam PCB EAN
Turbo 1 4023103194113

Turbo + 1 vervanging 1 4023103195776

Turbo vervanging 2in1 6 4023103195189

Turbo vervanging 3in1 5 4023103227439

Turbo vervanging Classic 6 4023103156487

TURBO

Een volledige kit voor een 

grondige schoonmaak zonder 

enige moeite

Het Turbo-systeem werd ontwikkeld om 
doeltreffend en zonder moeite diverse soorten 
vloeren schoon te maken. Dankzij de pedaal 
aan de emmer, kan je nu moeiteloos de mop 
uitwringen.

De emmer is voorzien van een schenktuit en 
een handvat in de lengterichting om hem 
makkelijk te kunnen ledigen.

Scan de QR-code voor 
meer informatie

HANDIGE ROTERENDE SYSTEMEN

NEW

100% 
microvezels

Microvezels 
2in1

Microvezels 
3in1

Absorberend

Neemt 
vuildeeltjes op

Reinigt tot 
40% van het  
hardnekkige vuil

+20%

+40%
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HANDIGE ROTERENDE SYSTEMEN

Naam PCB EAN
Ultramat Turbo 1 4023103206236

Scan de QR-code voor 
meer informatie

ULTRAMAT TURBO

Voor een moeiteloze schoonmaak zonder de handen 

nat te maken

De Utramat Turbo bestaat uit een emmer met geïntegreerd centrifugesysteem 
dat met een pedaal wordt geactiveerd, een platte mop, een reservepad en een 
telescopische steel 2 in 1.

TURBO ULTRAMAT SPIN & CLEAN

CENTRIFUGEREN
Pedaal X X

Steel X

PAD
Franjes X

Plat X X

ANDERE 
ONDERDELEN 

Uitschuifbare steel X X X

Compacte emmer X

Zelfreinigend systeem van de pad X
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Naam PCB EAN
Supermocio 3 Action systeem 6 4023103072206

Supermocio 3 Action vervanging 12 4023103072213

Supermocio 3 Action vervanging / 2 packs 12 4023103123908

Supermocio emmer + pres 5 4003790105111

Naam PCB EAN
Supermocio MF & Power systeem 6 4023103203747

Supermocio MF & Power vervanging 12 4023103203730

Supermocio 3A + MF Power Box 1 4023103213050

MOPPEN

SUPERMOCIO

SuperMocio is dé referentie op vlak van moppen

Dankzij zijn ergonomische telescopische steel en zijn ovale kop geraakt hij tot in
alle hoeken.

SUPERMOCIO 3ACTION

De franjemop die reinigt, ontvet en het vuil opneemt

De kop van de 3Action is samengesteld uit 3 verschillende materialen en dankzij zijn grote formaat kunt 
u snel en doeltreffend grote oppervlakken schoonmaken. De SuperMocio emmer met pers wringt alle 
moppen zowel boven als onder de kop uit – nog doeltreffender met nog minder moeite.

SUPERMOCIO MICROFIBRE & POWER

De franjemop voor een grondige schoonmaak

De kop is superabsorberend en neemt al het vuil 
op dat aan de vloer kleeft.

Naam PCB EAN
Supermocio Soft vervanging 12 8001940005720

Supermocio Soft vervanging / 2 packs 12 4003790110993

SUPERMOCIO SOFT

De absorberende franjemop

Het non-woven materiaal van de kop heeft een absorberende werking.
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Naam Composition TSU EAN

Ultramax / Supermocio 3Action
UMX : syst x 8, Emmer & pers x 4, vervanging x 8

Mocio : syst x 8, Emmer & pers x 4, vervanging x 12
161974 34023103180834

Ultramax / 1.2.Spray
UMX : syst x 8, Emmer & pers x 8, vervanging x 8

12Spray : syst x 6, liquide x 4
166229 34023103183774

Ultramax / Ultramax Sensitive
UMX : syst x 8, vervanging x 8, Emmer & pers x 8

UMX Sensitive : syst x 8, vervanging x 8
166228 34023103183767

Supemocio 3Action / SupeMocio Power
Mocio 3A : syst x 6, vervanging x 12, Emmer & pers  

x 12, Mocio Power : syst x 6, vervanging x 12
164342 4023103183521

Spin & Clean
Spin &Clean systeem x 11

Spin &Clean vervanging x 8
166421 34023103183828

ONZE DISPLAYS

UMX / MOCIO UMX / 1.2.SPRAY UMX / SENSITIVE

SM3A / SM POWER SPIN & CLEAN

NATTE VLOERREINIGING
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Naam PCB EAN
Bezem 3 Action 6 4023103173118

Naam PCB EAN
Bezem Duactiva 6 4023103095298

Naam PCB EAN
Natural/synthetisch binnenbezem 2in1 6 5410208002013

Naam PCB EAN
Schuurborstel Extra Strong 6 4023103072657

Naam PCB EAN
Vloerwisser 45 cm 6 5410208880161

Naam PCB EAN
Synthetische buitenbezem 2in1 4 5410208001955

Naam PCB EAN
Stoffer en Blik set 6 4023103172326n Blik set 6 4

Naam PCB EAN
Metalen steel 130 cm 12 4023103183315

Uitschuifbare steel 90-140 cm 8 5410208660190

UITSCHUIFBARE STEEL

METALEN STEEL 130 CM

BEZEMS

BEZEM 3ACTION
De superlichte bezem om alle soorten vuil

te verwijderen

BEZEM 2IN1
De bezem met een gecertificeerde houten

kop die alle soorten vuil verwijdert

VLOERWISSER 45 CM
Voor een doeltreffende reiniging

binnenshuis

STOFFER EN BLIK SET
Veeg het stof doeltreffend op

BEZEM DUACTIVA
De bezem die in één beweging het vuil

verwijdert zonder het stof te doen opwaaien

BEZEM EXTRA STRONG
Verwijderd hardnekkige vlekken van uw

vloer

BUITENBEZEM
De lichte en stevige borstel, ideaal om het

terras en de tuin onberispelijk te houden

METALEN STEEL
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Naam PCB EAN
Dweil Colors 12 4023103196506

Naam PCB EAN
Dweil Micro & Cotton 12 5410208213976

Naam PCB EAN
Original Groene Dweil 12 4023103207493

DWEILEN

COLORS
De leuke en hoogwaardige microvezel dweil voor multifunctioneel gebruik

MICRO & COTTON
De superabsorberende dweil die het vuil tot tussen 

de voegen van de tegels losweekt

ORIGINALE
Superabsorberende en doeltreffende dweil

ULTRA FRESH 
Blijft lang proper dankzij haar antibacteriële behandeling

Naam PCB EAN

Dweil Ultra Fresh 12 4023103210158

Verbetering 
product
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DOEKJES

Naam PCB EAN
Doek Colors 4 Pc 10 4023103192577

Doek Colors 8 Pc 10 4023103185975

Naam PCB EAN
Doek Spongidou 3 Pc 30 5410208626059

Doek Spongidou 9 Pc 18 5410208626134

Naam PCB EAN
Doek 100% gerecycleerd 12 4023103228634

Naam PCB EAN
Doek Ultra Fresh x3 12 4023103229273

COLORS

Het leuke en hoogwaardige microvezel-

doekje voor multifunctioneel gebruik

Hoogwaardig doekje in 100% microvezels, ideaal voor
het reinigen van alle oppervlakken. Handig: 1 kleur voor
elke ruimte van het huis! Bestaat ook in limited edition
en in een 8 pack.

100% GERECYCLEERD
De doeltreffendheid van microvezels 

dankzij de recyclage van PET-flessen

Het microvezeldoekje bestaat uit 100% gerecycleerd 
plastic afkomstig van PET-flessen. Streef mee naar een 
schoner milieu!

SPONGIDOU

Het superabsorberende en biologisch 

afbreekbare sponsdoekje 

Spongidou is heel groot en kan tot 4 keer zijn eigen
gewicht in water absorberen. Het doekje bevat geen
plastic en is daarom composteerbaar en biologisch
afbreekbaar. Spongidou is erg flexibel en soepel en  
handig om alle oppervlakken te reinigen.

ULTRA FRESH
De microvezeldoek die lang 

proper blijft

De zilverionen in deze microvezeldoek breken de  
bacteriën af om hem lang schoon en fris te houden.

NEW NEW

Nieuwe kleur
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DOEKJES

Naam PCB EAN
Vensterzeem 2 Pc 15 4003790208430

Naam PCB EAN
Keukenhanddoek 1 Pc 12 4023103094475

VAAT

De extra fijne theedoek om de meest 

delicate vaat te drogen en te doen glanzen

Dankzij zijn microvezeltechnologie droogt deze heel fijne, 
zachte theedoek twee keer sneller dan een katoenen 
theedoek.

VENSTERZEEM
Het zeemvel om ramen te lappen zonder 

sporen achter te laten

Dit zeemvel bestaat voor 30% uit microvezels, voor een
perfecte reiniging van de ramen zonder sporen na te laten.

Naam PCB EAN
Vaatdoekje 2 Pc 12 4023103110748

Naam PCB EAN
Multigebruiksdoekjes 6 Pc 6 4023103216051

VAAT

Het superabsorberende vaatdoekje dat 

het vuil gemakkelijker verwijdert dankzij 

zijn reliëftextuur

Dit vaatdoekje bestaat uit katoen en viscose, waardoor 
het soepel en absorberend is. De reliëfstructuur  
vergemakkelijkt het verwijderen van vuil zonder de  
ondergrond te beschadigen (gomeffect).

MULTIGEBRUIKSDOEKJE 

ULTRA FRESH
Multipack-doekje – superabsorberend  

en blijft lang fris

Het doekje bestaat voor 50% uit viscose, waardoor het 
een groot absorptievermogen heeft. De zilverionen in het 
doekje breken de bacteriën af om het lang schoon en fris 
te houden.

Naam PCB EAN
Doek Actifibre 1 Pc 25 4023103185678

ACTIFIBRE
Het superabsorberende microvezeldoekje dat reinigt zonder sporen achter te laten

Actifibre, het microvezeldoekje voor sterke schoonmaakprestaties en met een 
groot absorptievermogen, reinigt oppervlakken zonder detergent en zonder 
sporen na te laten.

Verbetering 
product
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DOEKJES - OVERZICHT

COLORS
Het leuke en hoogwaardige 

microvezeldoekje voor 

multifunctioneel gebruik

100% GERECYCLEERD
De doeltreffendheid van 

microvezels dankzij de 

recyclage van PET-flessen

ACTIFIBRE
Het superabsorberende microvezeldoekje

dat reinigt zonder sporen achter te laten

VAAT
De extra fijne theedoek om de meest 

delicate vaat te drogen en te doen glanzen

MULTIGEBRUIKSDOEKJE ULTRA FRESH
Multipack-doekje – superabsorberend 

en blijft lang fris

VAAT
Het superabsorberende vaatdoekje 

dat het vuil gemakkelijker verwijdert

VENSTERZEEM
Het zeemvel om ramen te lappen zonder 

sporen achter te laten

ULTRA FRESH
De microvezeldoek die 

lang proper blijft

SPONGIDOU
Het superabsorberende en biologisch 

afbreekbare sponsdoekje
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Naam PCB EAN
Glitzi always clean x2 16 4023103229235

Naam PCB EAN
Pur Active Colors 4 Pc 16 4023103189539

Naam PCB EAN
Slalom Universal 2 Pc 15 3161460001406

Slalom Universal 3+1 15 5410208207463

Slalom Soft 2 Pc 15 5410208207401

Slalom Soft 3+1 15 4023103130883

GLITZI - ALWAYS CLEAN

De superabsorberende spons die grondig reinigt zonder te krassen 

Dankzij de gepatenteerde technologie ‘Pur Active’ reinigt Glitzi alle oppervlakken grondig zonder te krassen.
De spons is daardoor ook gemakkelijk uit te spoelen en blijft altijd proper. Nu met een zeer absorberende zijde in 100% 
viscose, zodat er geen enkel spoor meer achterblijft op de gereinigde oppervlakken.

PUR ACTIVE - COLORS

De ergonomische spons, fun tegen een klein prijsje

 
Dankzij de gepatenteerde technologie ‘Pur Active’ reinigt Colors alle oppervlakken grondig zonder te krassen.
De spons is daardoor ook gemakkelijk uit te spoelen en blijft altijd proper. Door de ergonomische vorm zorgt de spons
voor een optimaal comfort en bescherming van de nagels.

SLALOM

De handige, superabsorberende spons 

Slalom is het klassieke assortiment Vileda-sponzen. De spons is herkenbaar aan haar ergonomische, gegolfde vorm en 
heeft een 100% plantaardige sponskant.
Bestaat in een duurzame en niet-krassende versie.

SCHUURSPONZEN

NEW 100% 
viscose
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Bestaat in een duurzame en niet-krassende versie.iet
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Naam PCB EAN
Glitzi Power Inox 2 Pc 15 4023103172036

GLITZI - POWER INOX

De superschuurspons die tot in de diepte reinigt, zeer hygiënisch is en niet vervormt 

Glitzi is de moderne versie van de inox schuurbol! Deze schuurspons is veel hygiënischer, want ze kan gemakkelijk  
uitgespoeld worden. Ze is extra krachtig en verwijdert grondig alle hardnekkig vuil.

SCHUURSPONZEN

Naam PCB EAN
Trio 3 Pc 16 8410435030015

TRIO

De ergonomische schuurspons die geen enkel spoor achterlaat 

Door de ergonomische vorm geeft de spons een optimaal comfort en bescherming van de nagels. De spons bestaat uit
een doeltreffende schuurkant en een stoffen kant die even goed absorbeert als een plantaardige spons en zo geen enkel
spoor achterlaat.



20 - Catalogus 2021

SCHUURSPONZEN - OVERZICHT

PUR ACTIVE - COLORS
De ergonomische spons, fun tegen

een klein prijsje

SLALOM UNIVERSAL
De handige en doeltreffende

superabsorberende spons

SLALOM SOFT
De handige superabsorberende spons

die niet krast

GLITZI - ALWAYS CLEAN
De superabsorberende spons die grondig 

reinigt zonder te krassen

GLITZI - POWER INOX
De superschuurspons die tot in de diepte 

reinigt, zeer hygiënisch is en niet vervormt 

TRIO
De ergonomische schuurspons die

geen enkel spoor achterlaat
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Naam PCB EAN
Comfort Extra Small 12 5201815415101

Comfort Extra Medium 12 5201815415200

Comfort Extra Large 12 5201815415309

Naam PCB EAN
Dermo Plus Medium 12 4023103083813

Dermo Plus Large 12 4023103083820

Naam PCB EAN
Sensitive Medium 12 4003790024061

Sensitive Large 12 4003790024078

Naam PCB EAN
Robust Medium 12 5201815413206

Robust Large 12 5201815413305

DUURZAME HANDSCHOENEN

COMFORT EXTRA
Deze comfortabele handschoen biedt een

hoge bescherming en is zacht voor de handen

De gepatenteerde technologie van de schuimvoering
maakt deze handschoen zeer goed bestand tegen koude
en warmte. Bovendien absorbeert deze schuimvoering
veel beter dan een klassieke katoenen voering.

SENSITIVE
De extra fijne handschoen voor een

maximaal comfort en tastwaarneming

Sensitive is een bijzonder fijne handschoen voor een
maximale tastzin (gevoel en controle).
Het patroon op de handschoen biedt een goede grip
in alle omstandigheden (nat of droog), waardoor de
handschoen ideaal is om de vaat te doen, zelfs de meest
delicate.

DERMO PLUS
De latexvrije handschoen speciaal voor

gevoelige handen

De samenstelling van nitril is ideaal voor mensen met
een latexallergie.

ROBUST
De zeer stevige, beschermende

handschoen

De gepatenteerde technologie van de schuimvoering
maakt deze handschoen zeer goed bestand tegen koude
en warmte. Bovendien absorbeert deze schuimvoering
veel beter dan een klassieke katoenen voering.
De neopreencoating maakt de handschoen bijzonder
duurzaam. Ten slotte is ze langer dan een klassieke
handschoen, voor nog meer bescherming.
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Naam PCB EAN
Multi Latex x 80 M/L 12 4023103216976

Extra Long 12 4023103072893

Naam PCB EAN
Colors x 50 12 4023103200814

Rainbow x 80 12 4023103216587

Naam PCB EAN
Multi Sensitive x 40 +10 12 4023103165809

Naam PCB EAN
Multi Latex Cubic 60s M/L 6 4023103216495

WEGWERPHANDSCHOENEN

MULTI LATEX x 80
De multifunctionele handschoen voor

een perfecte tastwaarneming en een hoge

gevoeligheid.

Deze extra fijne handschoen biedt een maximaal tastge-
voel en is elastisch en flexibel dankzij haar samenstelling
van natuurlijk latex. Deze ongepoederde handschoen is
niet alleen comfortabel, maar ook gemakkelijk aan en uit
te trekken (binnenzijde in polymeer).
Bestaat ook in een versie met lange mouwen. 

MULTI SENSITIVE
De handschoenen, 100% food contact

Deze nitrilhandschoenen zijn ideaal voor
voedselbehandeling (uien enz.). Deze ongepoederde
handschoen is niet alleen comfortabel, maar ook
gemakkelijk aan en uit te trekken (binnenzijde in
polymeer).

COLORS / RAINBOW
De comfortabele, latexvrije handschoenen 

voor multifunctioneel gebruik en 100% 

fun

Deze gekleurde nitrilhandschoenen kunnen voor alle
doeleinden gebruikt worden. Ze zijn ook zeer goed
bestand tegen chemische producten en zijn ideaal voor
mensen met een latexallergie. Deze ongepoederde
handschoen is niet alleen comfortabel, maar ook
gemakkelijk aan en uit te trekken (binnenzijde in
polymeer).

CUBIC
De eerste designdoos met ongepoederde

latexhandschoenen die gezien mag worden!

Een designdoos om altijd handschoenen binnen
handbereik te hebben. Dankzij hun samenstelling
van natuurlijk latex zijn de handschoenen elastisch,
flexibel, en extra dun, voor een maximaal tastgevoel.
Deze ongepoederde handschoenen zijn niet alleen
comfortabel, maar ook gemakkelijk aan en uit te trekken
(binnenzijde in polymeer).
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HANDSCHOENEN - OVERZICHT

EXTRA LONG
De extra lange handschoen die

de pols beschermt tijdens

delicate klusjes

CUBIC
De eerste designdoos met ongepoederde

latexhandschoenen die gezien mag 

worden

MULTI SENSITIVE
De handschoenen,

100% food contact safe

s

SENSITIVE
De extra fijne handschoen voor een

maximaal comfort en tastwaarneming

COMFORT EXTRA
Deze comfortabele handschoen biedt

een hoge bescherming en is zacht voor

de handen

DERMO PLUS
De latexvrije handschoen speciaal

voor gevoelige handen

ROBUST
De zeer stevige, beschermende

handschoen

g

n

COLORS / RAINBOW
De comfortabele, latexvrije

handschoenen voor 

multifunctioneel

MULTI LATEX x80
De multifunctionele handschoen voor

een perfecte tastwaarneming en een 

hoge gevoeligheid
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ONZE DISPLAYS

Naam Composition TSU EAN
Slalom 3+1 Schuursponsen Universal : x 75 - Schuursponsen Soft : x 30 158603 5410208006943

Display Scouring

Schuursponsen Glitzi Always Clean : x 64 - Schuursponsen Colors : x 48 

Schuursponsen Glitzi : x 30 - Schuursponsen Slalom Soft : x 15 - Schuursponsen 

Slalom Universal : x 30 - Schuursponsen Trio : x 16

169182 4023103230491

Tray Scouring
Schuursponsen Glitzi Always Clean : x 32 - Schuursponsen colors : x 32  

Schuursponsen Glitzi : x 15
169183 4023103230507

Display Bacteria
Doek Colors x4 : x 40 - Doek Ultra Fresh x 24 - Multi-Gebruiksdoek Ultra  

Fresh x 12 - Dweil Ultra Fresh x 12 - Dweil Colors x 12 - Schuursponsen Trio x 32
A venir A venir

Display Mix Above The Floor

Doek Spongidou : x 30 - Doek Colorsx4 : x 20 - Doek 100% gerecycleerd : x 24

Multi-Gebruiksdoek Ultra Fresh x 12 - Groene dweil : x 12 - Schuursponsen Glitzi 

Always Clean : x 32 - Schuursponsen Slalom Universal : x 30 - Schuursponsen 

Glitzi Power : x 15 - Schuursponsen TRIO: x 16

169180 4023103230477

Tray Mix Above The Floor Schuursponsen Glitzi Always Clean : x 32 - Doek Colorsx4 : x 20 - Doek Spongidou : x 30 169181 4023103230484

Railstrip Lavettes Colors x 4 2 x 10 pcs 157785 4023103094475

Railstrip Microfibre recyclée 2 x 12 pcs 168961 4023103229860

Railstrips Glitzi Always Clean 2 x 16 pcs 168960 4023103229853

DISPLAY MIX ABOVE 
THE FLOOR

DISPLAY SCOURING SLALOM 3+1

TRAY MIX ABOVE 
THE FLOOR

TRAY SCOURING

100% GERECYCLEERD / COLORS / 
GLITZI ALWAYS CLEAN 

OPPERVLAKTEREINIGING

BACTERIA
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DROOGREKKEN

Het uittrekbare droogrek geschikt 

voor grote en kleine hoeveelheden 

wasgoed

Dankzij het uittrekbare systeem kan de droog-
capaciteit van Infinity worden uitgebreid van 18 
naar 27 m. Het droogrek kan zo perfect worden 
aangepast in functie van de hoeveelheid en de 
grootte van het te drogen wasgoed (tafellakens, 
beddengoed, enz.). Dit zeer hoge wasrek op 
wieltjes is erg handig in gebruik.

Naam PCB EAN
Droogrek Infinity 27 m 2 4023103201972

De handige, plaatsbesparende 

droogtoren
 
Het torenformaat betekent een echte 
plaatswinst (1 m² vloeroppervlak) en ingeklapt 
neem het droogrek nog minder plaats in.
Ook opgeborgen neemt dit droogrek weinig 
plaats in: het kan overal worden tussen  
geschoven. Dankzij zijn gemakkelijk in en uit te 
haken droogplateaus kan de Mixer gemakkelijk 
worden aangepast aan het type wasgoed (lang 
of kort). Handig te verplaatsen dankzij de wielt-
jes.il se déplace facilement grâce à ses roulettes. 
Existe en 2 formats, 30 m et 40 m.

Het stabiele en moduleerbare 

tafelmodel om snel was te drogen
 
Dit tafeldroogrek is uitgerust met een afneembare 
vleugel, die als extra droogrekje aan een radiator 
kan worden gehangen. Zijn XXL draden laten geen 
vouwen achter op het wasgoed, waardoor het  
strijken achteraf nog sneller gaat.

Naam PCB EAN
Droogrek Premium 2 in 1 - 18 m 4 4023103202276

Naam PCB EAN
Droogrek Mixer 3-30 m 4 4023103202092

Droogrek Mixer 4-40 m 4 4023103202030

INFINITY

MIXER

PREMIUM 2 IN 1

Scan de QR-code voor 
meer informatie

Scan de QR-code voor 
meer informatie

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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UITTREKBAAR

INFINITY
Het uittrekbare droogrek geschikt voor grote en kleine 
hoeveelheden wasgoed

SURPRISE
Het droogrek met uitschuifbare 
droogvleugels

MAGNUM
Het tafelmodel met verstelbare
vleugels, ideaal voor extra grote
stukken wasgoed

PREMIUM 2 IN 1
Het stabiele en moduleerbare
tafelmodel om snel was te
drogen

TAFELMODELLEN

X LEGS

UNIVERSAL
Het standaard, handige
droogrek 

TORENMODELLEN

MIXER 3 - MIXER 4
De handige, plaatsbesparende

droogtoren

KLEINTJES

EXPRESS
Het radiatordroogrek
met stevige, aanpasbare 
armen

ACROBATH
Het aanpasbare droogrek
dat in meerdere posities
gebruikt kan worden,
ideaal voor op het bad

GENIUS
Het polyvalente
en telescopische
droogrek

DROOGREKKEN - OVERZICHT
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STRIJKPLANKEN

Naam PCB EAN
Strijkplank Perfect 2 in 1 Plus 1 4023103207776

Naam PCB EAN
Strijkplank Park & Go 1 4023103207394

Naam PCB EAN
Strijkplank Carino 1 4023103207400

Naam PCB EAN
Strijkplank Total Reflect Plus 1 4023103207721

PERFECT 2 IN 1 PLUS
De eerste strijkplank met een verschuif-

bare strijkijzersteun om in één beweging

hemden te strijken, en een uittrekbare

arm voor extra groot wasgoed

Dankzij de handige uittrekbare arm aan de voorkant van
de strijkplank hangen de grote stukken wasgoed niet op 
de vloer tijdens het strijken. De strijkijzersteun kan
verwijderd worden, zodat de twee schouders van een 
hemd gemakkelijk in één beweging gestreken kunnen
worden. Ook is de strijkijzersteun uitgerust met een
stopcontact en is hij extra breed, zodat hij geschikt is
voor stoomunits.

PARK & GO
De stabiele en handige strijkplank met 

een ‘parkeerzone’ waar het strijkijzer 

zonder zich te vermoeien op kan worden 

geschoven

Park & Go is een middelgrote strijkplank met een zeer 
breed onderstel voor meer stabiliteit. De hoes is voorzien 
van een hitteresistente zone om het strijken te  
vergemakkelijken en te versnellen.

TOTAL REFLECT PLUS
De zeer stabiele, extra brede strijkplank

om sneller te strijken dankzij zijn hoes

met aluminium bekleding

De hoes bestaat uit drie lagen met een 100%
gemetalliseerde bekleding, waardoor het strijken nog
sneller verloopt, omdat hitte en stoom 100% worden
weerkaatst. Daardoor wordt er ook geen condensatie
gevormd en komen er geen druppels op de vloer terecht.
Dankzij het brede onderstel staat de strijkplank heel
stabiel.

CARINO
De uiterst praktische strijkplank voor de

kleinste ruimtes

Carino, een tafelstrijkplank, is ideaal voor een extra
strijkje of voor kleine ruimtes. Met haar handige
ophanghaak kan ze gemakkelijk in een kleerkast worden
opgeborgen!

Scan de QR-code voor 
meer informatie

Scan de QR-code voor 
meer informatie

Scan de QR-code voor 
meer informatie
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Naam PCB EAN
Strijkplankhoezen Park & Go 6 4023103093768

Naam PCB EAN
Strijkplankhoezen Total Reflex Plus 5 4023103207424

PARK & GO
De handige hoes met een ‘parkeerzone’ 

waar het strijkijzer zonder zich te  

vermoeien op kan worden geschoven

De hoes Park & Go beschikt over een hitteresistente zone 
waar het strijkijzer op kan blijven staan zonder het te 
moeten opheffen. Dankzij het Quick Fix-systeem waar-
mee ze heel gemakkelijk op de plank kan worden beves-
tigd, heeft ze een universele maat.

TOTAL REFLECT
De technologische hoes die super snel 

strijken mogelijk maakt

De hoes Total Reflect weerkaatst de hitte dankzij haar 
aluminium bekleding, waardoor het strijken nog sneller 
gaat en nog doeltreffender wordt.
Dankzij het Quick Fix-systeem waarmee ze heel  
gemakkelijk op de plank kan worden bevestigd, heeft  
ze een universele maat.

Naam Composition TSU EAN
Mixer 3 et Premium 2 en 1 Mixer 3 : x 4 - Premium 2 en 1 : x 8 162488 34023103181527

Infinity infinity : x 14 162489 34023103181534

WASBEHANDELING

MIXER 3 / PREMIUM 2 IN 1 INFINITY

ONZE DISPLAYS

STRIJKPLANKHOEZEN
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ELECTRO

Naam PCB EAN
JetClean On line 1 4023103219663

JetClean Off line 1 4023103219670

JET CLEAN

Deze droge en natte vloerreiniger 3in1 stofzuigt, dweilt 

en droogt de vloeren in twee bewegingen om snel een 

onberispelijk resultaat achter te laten 

JETCLEAN van VILEDA is uitgerust met een rol vervaardigd uit microvezels die 
bestaan uit miljoenen minuscule synthetische vezels. Wanneer u de vloer nat 
maakt, maken al die minuscule vezels het vuil los en nemen ze het mechanisch 
op. Daardoor wordt ook meer dan 99% van de bacteriën verwijderd zonder 
gebruik te maken van agressieve chemische producten, dus enkel met water. 
Dankzij een doeltreffend zuigvermogen en een unieke rubberen trekker 
wordt het water onmiddellijk van de vloer verwijderd. Voor een schone en 
hygiënische woning.

STEAM XXL

De extra brede, handige en wendbare stoomreiniger

om alle vloertypes schoon te maken

De handige stoomreiniger doodt 99,9% van de bacteriën*. Hij is klaar in
slechts 15 sec en kan grote oppervlakken aan dankzij zijn extra brede kop en
zijn 7 meter lange kabel!

* Getest op de E.Coli-bacterie

Scan de QR-code voor 
meer informatie

*Studie uitgevoerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd instituut gespecialiseerd in microbiologie en immunologie

Naam PCB EAN
Steam XXL 1 4023103212145

Steam XXL Vervanging 6 4023103213579
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STEAM
De handige en wendbare stoomreiniger om alle
vloertypes tot in de hoekjes schoon te maken

WINDOMATIC
Poets uw ramen en droogt
ze zonder sporen na te laten
en zonder druppels op de
vloer te hebben

JET CLEAN
Deze droge en natte vloerreiniger 3in1 

stofzuigt, dweilt en droogt de vloeren  

in twee bewegingen om snel een  

onberispelijk resultaat achter te laten

ELECTRO - OVERZICHT
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AANVULLENDE PRODUCTEN

Naam PCB EAN
Kleefborstel 58 bladen 12 4023103126251

Kleefborstel 2x29 bladen 12 4023103126268

Kleefborstel Met Dop 12 4023103217751

Naam PCB EAN
Raamwisser 26 cm 6 5410208207753

Raamwisser 34 cm 6 5410208207760

Naam PCB EAN
Ijskrabber 17 cm 24 8710755242700

KLEEFBORSTEL MET DOP

De makkelijk op te bergen kleefborstel die alle

vuil verwijdert zonder te plakken of sporen

achter te laten

Dankzij zijn beschermdop kan de kleefborstel gemakkelijk
opgeborgen worden. Nog makkelijker te gebruiken dankzij zijn
ergonomische vorm.

RAAMWISSER

Gedaan met strepen op de ramen

Dubbelzijdige raamwisser voor schone ramen in een han-
domdraai. Bestaat in 34 en 36 cm.

IJSKRABBER

Gedaan met strepen op de ramen

Tweezijdige wisser van 17 cm om het ijs van de voorruit te 
krabben en het overgebleven vocht te verwijderen.

Naam PCB EAN
Afvalzakhouder Nature 1 6 8001244007444

Afvalzakhouder Nature 2 6 8001244007451

Afvalzakhouder Nature 3

(groen / geel / oranje)
6 8001244007468

NATURE

Afvalzakhouder – bestaat in versies voor 1, 2 of 3 afvalzakken

Naam PCB EAN
Gimi Trolley Tris Floral rood 2 8001244025653

TRIS

De boodschappentrolley die expert is in trappen

Deze moderne en kleurrijke trolley die dankzij zijn stevige stalen  
structuur tot 30 kg boodschappen aankan, geraakt met zijn 6 wielen  
elke trap op of af.



32 - Catalogus 2021

Het voelt goed om zich thuis te voelen


