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Welkom in de productgids van Vileda Professional. Hier vindt u producten en concepten 
die een oplossing bieden voor professionele, kosteneffectieve en doordachte schoon-
maakbehoeftes. Wie voor Vileda Professional kiest, kiest voor meer dan alleen een  
product. Onze ervaren specialisten adviseren, trainen en ondersteunen om samen tot het 
gewenste resultaat te komen. 

Luisteren en leren
Wie goed luistert, leert. Vileda Professional praat met u en
denkt mee. Voortdurend zijn wij bezig met de ontwikkeling van
vernieuwende schoonmaakoplossingen zodat u uw klanten of
collega’s een schoon gebouw kunt bieden.
Professioneel, kosteneffectief en resultaatgericht.

Vraag het ons
Sinds 1948 is Vileda Professional actief in de professionele
schoonmaak. Wereldwijd leveren wij professionele en 
doordachte schoonmaakoplossingen die u helpen bij het 
bereiken van uw doelstellingen. Met kwalitatieve, ergonomi-
sche hulpmaterialen zodat uw medewerkers optimaal kunnen 
werken en u het gewenste resultaat behaalt.
Wilt u iets weten of zoekt u een oplossing, vraag het ons.

Blijven verbeteren
Wij zitten nooit stil. Elk jaar investeert Vileda Professional in de
ontwikkeling van nieuwe concepten en in de optimalisatie van
bestaande concepten. Als onderdeel van de wereldwijde
Freudenberg groep profiteren wij daarbij van de kennis en kunde
binnen de groep. Met uw behoefte als uitgangspunt. Daar begint
het.

Laten we samenwerken
Tevreden klanten zijn ons grootste compliment. Daarom zijn 
wij betrokken en werken wij graag met u samen.
Laten we praten, laten we samenwerken.

Wat u er voor terug krijgt

 Oprechte betrokkenheid en interesse
 Hoogwaardige kwaliteitsproducten
 Professionele schoonmaakoplossingen
 Advies, training en ondersteuning
 Lagere kosten
 Tevreden medewerkers en klanten

Bezoek ook onze website of maak een afspraak met één van 
onze adviseurs.

www.vileda-professional.nl
www.vileda-professional.be 
Scan de code voor meer informatie. 

Schoonmaakoplossingen 
voor winst en prestatie. 



CLEAN MEETS GREEN
Duurzame schoonmaakoplossingen maken het verschil. Sinds jaren investeert Vileda 
Professional in een verantwoorde omgang met grondstoffen, afval, energie, CO2 uitstoot 
en waterverbruik. Al deze inspanningen vertalen zich in ecologisch verantwoorde 
reinigingsoplossingen voor eindgebruikers. 

Duurzame schoonmaakoplossingen maken het verschil
Onze gebruikers vertrouwen op de beste reinigingsprestatie, 
kwaliteit, intuïtief gebruik en ergonomie, en dat alles zonder 
compromissen. Vileda Professional geeft u het vertrouwen dat 
onze producten zorgen voor de beste schoonmaakresultaten 
met de laagst mogelijke impact op het milieu, van begin tot 
einde, gedurende de hele levenscyclus.  
Door zowel een gunstige voetafdruk als handafdruk te 
integreren in ons productontwerp, creëren we aanzienlijke 
waarde over de hele levenscyclus van producten. 

Wij geloven dat dit ecologische denken en doen de weg is 
naar de toekomst. 

Minimale voetafdruk 
De voetafdruk houden we zo klein mogelijk en heeft betrek-
king op de hulpbronnen die we gebruiken voor de grond-
stofkeuze, productie, transport, verwijdering. Een voorbeeld 
hiervan zijn het gebruik van gerecyclede materialen in onze 
r-range en in de Origo 2 componenten. Andere voorbeelden 
zijn onze producten bekroond met het Nordic Swan ecolabel. 

Maximale handafdruk
De handafdruk heeft betrekking op de hulpbronnen die nodig 
zijn tijdens het gebruik van onze producten. Hier is het doel 
het verbruik van chemicaliën en water te verminderen en de 
levensduur van het product te optimaliseren. Het Swep con-
cept is hier een mooi voorbeeld van. 

Love it Clean. Omdat we van schoon houden, overal. 
In de afgelopen jaren hebben we het gebruik van gerecyclede 
kunststoffen constant opgevoerd. Eerst in onze verpak-
kingsmaterialen en nu ook in onze schoonmaakoplossingen. 
We willen dit blijven doorvoeren en daarom hebben we het ook 
een gezicht gegeven. Met het Love it Clean label benadrukken 
we onze meest duurzame productkeuzes.

r- voor RECYCLED
We willen onze gebruikers meer bieden dan reinigingsoplos-
singen voor hygiënische schone resultaten. Ze moeten ook 
bijdragen aan een schone planeet. Daarom introduceert Vileda 
haar nieuwe r-lijn, producten vervaardigd uit post-consumer 
gerecyclede polyester en gemarkeerd met een r-. 

Bezoek onze website voor meer informatie over onze Clean 
Meets Green visie en onze duurzame productkeuzes. 

www.vileda-professional.nl
www.vileda-professional.be
Scan de code voor meer informatie
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Microvezel is de meest recente vezeltechnologie in de professionele schoonmaak. Door de mecha-

nische werking reinigen microvezeldoeken zeer grondig en efficiënt. De zeer fijne vezels schrapen 

en absorberen het vuil van het oppervlak. Ook zonder reinigingsmiddel behaalt u goede  

reinigingsresultaten. De meeste microvezeldoeken van Vileda Professional zijn bekroond met het 

Nordic Swan Ecolabel, een vooraanstaand ecolabel met strenge milieu-eisen.

WASBARE MICROVEZELDOEKEN

Premium non-woven microvezeldoek • 70% 
gerecycled • streeploos reinigen zonder nadro-
gen • 99,99% bacterie- en virusverwijdering

 170605  170632  170634  170633

38 x 40 cm •  20 x 5-pack

Premium non-woven microvezeldoek met 
antibacteriële eigenschappen • streeploos rei-
nigen zonder nadrogen • 99,99% bacteriever-
wijdering • 99,99% virusverwijdering

 128601  128603  128600  128602

38 x 40 cm •  20 x 5-pack

Non-woven microvezel glazendoek • 
streeploos drogen van glazen en servies • 
Roze GlassPro, soepel • Blauwe MicroGlass, 
volumineus

 152865 • 40 x 55 cm • 30 x 3-pack 

 127045 • 40 x 60 cm • 10 x 3-pack 

r-MicroTuff Swift

MicroTuff Plus

PVAmicro 
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Gebreide microvezeldoek • 100% gerecycled • 
effficiënte reiniging • 99,99% virusverwijdering 

  168755  168761  168759  168757

35 x 38 cm •  20 x 5-pack

Volumineuse gebreide microvezeldoek • ef-
ficiënte reiniging • hoge vuilopname • 99,99% 
virusverwijdering • lange levensduur (700) 

  169916  169924  169922  169920

38 x 38 cm •  20 x 5-pack

Non-woven microvezeldoek met PVA coating 
• streeploos reinigen zonder nadrogen • goed 
absorberend • 99,99% virusverwijdering 

 143585  143586  143587  143588

38 x 35 cm •  20 x 5-pack

Bereken jouw
milieuwinst >

Bereken jouw
milieuwinst >

Bereken hoeveel kilometers, hoeveel PET flessen en 

hoeveel CO2 je kunt besparen door te kiezen voor de 

gerecyclede schoonmaakoplossingen van Vileda  

Professional. Scan de QR code >>



Single Use microvezel reinigingsmaterialen zijn een belangrijk hulpmiddel om het gewenste 

hygiëneniveau te behalen op een veilige, professionele en verantwoorde manier. Single Use 

micro-vezeldoeken worden toegepast voor extra hygiëne, het vermijden van waslogistiek en 

-kosten, eenvoud en gemak, het verwijderen van niet uitwasbare vervuilingen.

SINGLE USE MICROVEZELDOEKEN

r-MicronSolo Roll

Roll Dispenser

MicroRoll
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MicroOne Pack 
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Mix van ultradunne microvezels en viscose 
• unieke microvezeltechnologie • optimale 
microvezelreiniging • goed absorberend 
• 99,98% bacterieverwijdering • 99,99% 
virusverwijdering

 170352 

25 x 32 cm •  4 x 1 rol (180 doeken)

Mix van ultradunne microvezels en viscose 
• unieke microvezeltechnologie • optimale 
microvezelreiniging • goed absorberend 
• 99,98% bacterieverwijdering • 99,99% 
virusverwijdering • Z-vouw

 170342 

30 x 40 cm •  5 x 100-pack

100% fijne microvezel • optimale microvez-
elreiniging • 99,99% bacterieverwijdering • 
99,99% virusverwijdering

 149041 

25 x 35 cm •  4 x 1 rol (200 doeken)

Kunststof afrolsysteem geschikt voor de  
MicronSolo/MicroRoll/ProDust rollen •  
muur- of trolleybevestiging

 129460 

29 x 15 cm •  1 dispenser

100% fijne microvezel • optimale micro-
vezelreiniging • 99,98% bacterieverwij-
dering • Z-vouw in hermetisch afsluitbaar 
zakje

 148758 

27 x 34 cm •  10 x 50-pack

Reinigingsdoek met 30% microvezel • pick-
up pockets voor een efficiënte vuilopname 
• goed absorberend • 99,9% bacteriever-
wijdering 

 161610  161611  161612  161613

35 x 36 cm •  12 x 25-pack

SafePlus MicronRoll Mini 
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SafePlus MicronRoll MaxiSafePlus Mini SafePlus Maxi
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Hygiënisch Mini dispenser systeem • muur- of 
trolleybevestiging • MicronRoll doekjes in 
MicronSolo kwaliteit • verpakt in een plastic 
zakje voor voorbevochtiging • 99,98% bacte-
rie- en 99,99% virusverwijdering

 166876 SafePlus Mini dispenser incl. rol • 1 st.

 166865 SafePlus MicronRoll mini • 1 x 10 r. (30st.)

Hygiënisch emmer dispenser systeem • past 
op Origo 2 • MicronRoll doekjes in Micron-
Solo kwaliteit • verpakt in een plastic zakje 
voor voorbevochtiging • 99,98% bacterie- 
en 99,99% virusverwijdering

 166920 SafePlus Maxi dispenser • 1 st.

 166910 SafePlus MicronRoll Maxi • 1 x 6 r. 
(120st.)
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Klassieke, universeel inzetbare reinigingsdoeken 

PVA zeem

Wipro antibac
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Vileda Professional heeft een praktisch assortiment van slim ontworpen interieuraccessoires. 

Ergonomisch ontworpen, op basis van microvezel en ideaal voor het snel reinigen van wanden, 

meubilair, trapleuningen, spiegels, ramen en moeilijk te bereiken plaatsen.  

Interieurreiniging

Duo interieur- en glasmop

Duo/Single MicroPlus interieurmop
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Korte telescoopsteel

DuoPlus/Single mopframe Duo MicroPlus Handmop

Wipro Antibac 

PVA Perfo
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Synthetisch zeemvel geperforeerd • goed 
absorberend • niet pluizend • duurzaam 

 112614 

40 x 35 cm • 10 x 5-pack

Non-woven vaatdoek met antibacteriële 
eigenschappen (zilver) • goed absorberend • 
makkelijk uit te spoelen

 137001  137003  137000  137002

36 x 42 cm • 10 x 20-pack

Biologische afbreekbare sponsdoeken • Soft: 
soepel en zacht • Maxi: groot en volumineus

Soft :  127948 • 25 x 36 cm • 16 x 10-pack

Maxi:  111672  111673

32 x 26 cm • 12 x 10-pack

Non-woven viscose vaatdoek • goed absorbe-
rend • makkelijk uit te spoelen • korte duur

 100554  100555  100557  100556

40 x 40 cm • 10 x 10-pack

Tweezijdige microvezelmop • streeploos 
reinigen zonder nadrogen van glanzende 
oppervlakken • te gebruiken met het Duo 
mopframe 35cm en de korte TX steel

 Duo mop 146498 • 35 cm • 1 x 10 st. 

Microvezelmop voor het ergonomisch reinigen 
van wanden, deuren, tafels en whiteboards • 
te gebruiken met het DuoPlus/Single mop-
frame 35cm en de korte TX steel

 Duo MicroPlus 143813 • 35 cm • 1 x 10 st. 

 Single MicroPlus 143833 • 35 cm • 1 x 10 st. 

Lichtgewicht, duurzaam kantelbaar frame in 
trapeziumvorm • DuoPlus versie voorzien van 
een handige loshaak 

 DuoPlus mopframe 143063 • 35 cm • 1 st. 

 Single mopframe 114425 • 35 cm • 1 st.

Hulpstuk met buigbare segmenten voor het 
verwijderen van hoogstof en plintreiniging • 
tweezijdige microvezelhoes 

 MultiDuster 151614 • 66 cm • 1 st. 

 Hoes voor MultiDuster 151723 • 50 cm • 1 st.

Duurzame aluminium steel • lichtgewicht • 
ergonomische handgrepen • verstelbaar van 
50 tot 90 cm 

 Korte TX steel 111389 • 1 st. 

Tweezijdige microvezel handmop voor het 
reinigen van trapleuningen, bedden, sanitair, 
meubilair 

 Duo Handmop 161750 • 26 x 16 cm • 1 x 10 st. 
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PurActive

Glitzi Strong & Roll 

Glitzi Non-scratch

De meeste schuursponzen lijken op elkaar, maar de verschillen zijn groot in mate van kwailiteit 

en eindresultaat. De schuursponzen van Vileda Professional garanderen een efficiënte en lang-

durige schuursprestatie. Vileda Professional biedt ook moderne schuuroplossingen voor specifieke 

toepassingen. 

Schuursponzen 

Miraclean

Inox spons 

PowerInox 

UltraSpeed Pro is een uitgekiend en compact mopsysteem voor de spoel 

& persmethode. Het doordachte design kent vele handige details en 

biedt enorme voordelen op gebied van snelheid, reinigigingsprestatie, 

flexibiliteit en gebruiksgemak. Voor kleine locaties is een enkele em-

merkit voldoende. Voor grotere gebouwen is de dubbele emmerkit de 

beste oplossing. UltraSpeed Pro is verkrijgbaar in starterkits waarvoor 

alleen nog een extra steel nodig is, of in complete ready-to-go kits (incl. 

duwbeugel en telescoopsteel). Daarnaast biedt UltraSpeed Pro een 

uitgebreid assortiment aan microvezelmoppen.

UltraSpeed Pro  

UltraSpeed Pro Single

UltraSpeed Pro Double

UltraSpeed Pro Single RTG

UltraSpeed Pro Double RTG

UltraSpeed Pro Compact

Voor intensief schuren zonder het oppervlak 
aan te tasten • gelaste handzool, komt niet los 
• makkelijk uit te spoelen

 123114  123112  123113  123111

14 x 6,3 cm • 10 x 10-pack

Voor het losschrobben van vuil, kalk, zeep- 
resten op delicate opervlakken • gelaste hand-
zool, komt niet los • makkelijk uit te spoelen

 101882  101883  101884  101881

7 x 15 cm • 10 x 10-pack

Voor intensief schuren op niet delicate op-
pervlakken • gelaste handzool, komt niet los • 
makkelijk uit te spoelen

 Glitzi Str. spons 101404 • 10 x 10-pack 

 Glitzi Str. Roll 100232 • 6 x 1 rol 

Vlekverwijderaar van melamine • slijt naar-
mate gebruik • verwijdert schoenstrepen, 
viltstift, koffieaanslag, ...

 Standaard 102750 • 10 x 6 x 2,8 cm • 12 x 12-pack 

 Big 113034 • 12 x 7,5 x 3,8 cm • 8 x 12-pack 

RVS spiraalspons voor het intensief losschu-
ren van sterk aangehecht vuil • rafelt niet uit 
• roest niet

 Inox 40gr 161840 • 50 x 1-pack 

 Inox 60gr 161825 • 50 x 1-pack

RVS schuurpad met absorberende kern • voor 
het intensief losschuren van sterk aangehecht 
vuil • rafelt niet uit • roest niet • machine 
wasbaar 

 PowerInox 141656 • 10 x 10 cm • 15 x 2-pack

Voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Inhoud: 15ltr emmer, wringpers, frame en 
MicroPlus mop

Steel apart bestellen

 149090 • 1 kit 

Voor middelgrote oppervlakken

Inhoud: 25ltr emmer, hendelpers, onderstel 
op wielen, frame en MicroPlus mop

Steel apart bestellen

 147184 • 1 kit 

Voor middelgrote tot grote oppervlakken

Inhoud: 25ltr emmer en second bucket, 
hendelpers, onderstel op wielen, frame en 
MicroPlus mop          Steel apart bestellen

 147203 • 1 kit 

Voor middelgrote oppervlakken

Inhoud: 25ltr emmer, hendelpers, onderstel 
op wielen, duwbeugel, frame, MicroPlus mop, 
telescoopsteel

 147188 • 1 kit 

Voor middelgrote tot grote oppervlakken

Inhoud: 25ltr emmer en second bucket,  
hendelpers, onderstel op wielen, duwbeugel, 
frame, MicroPlus mop, telescoopsteel

 147205 • 1 kit 

Sc
hu

ur
sp

on
ze

n

Sc
hu

ur
sp

on
ze

n 
sp

ec
ifi

ek
e 

to
ep

as
si

ng
Re

ad
y-

to
-G

o 
ki

ts
 

St
ar

te
rk

it
s 



UltraSpeed Pro MicroPlus

UltraSpeed Pro Trio

UltraSpeed Pro Safe
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UltraSpeed Pro duwbeugel

UltraSpeed Pro second bucket 
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UltraSpeed Mini starterkit

Mini telescoopsteel

UltraSpeed Mini micromop & Frame
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Compacte vloermopsystemen voor de reiniging van kleine vloeroppervlakken en professioneel 

alternatief voor de Spaanse mopemmer combinatie. UltraSpeed mini is ook perfect inzetbaar voor 

het reinigen van wanden, plafonds, plinten en trappen. UltraSpin mini en haar uniek snel roterende 

pers biedt veel ergonomische voordelen. 

UltraSpeed Mini & UltraSpin Mini starterkits

Voor kleine oppervlakken

Inhoud: 10ltr emmer, pers, vlakmop frame en 
microvezel micromop

Steel apart bestellen

 129672 • 1 kit

UltraSpin Mini starterkit

UltraSpin Mini wringmop & Frame
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Microvezelmop met nylon segmenten voor 
extra reinigingskracht • past op het US Pro 
frame 

 143222 • 40 cm • 20 x 1 st. 

Schrobmop voor periodieke reiniging van 
tegelvloeren, anti-slip vloeren • past op het 
US Pro frame 

 147475 • 40 cm • 20 x 1 st. 

Goed absorberende mop met microvezel, 
polyester en katoen • past op het US Pro 
frame 

  143202 • 40 cm • 20 x 1 st. 

Ergonomisch en lichtgewicht inklapframe 
met een breed voetpedaal • past op de US Pro 
moppen

 147593 • 40 cm • 1 st. 

Verticale duwbeugel met ergonomische 
handgreep en ophanghaken • direct op het 
onderstel bevestigen 

 147412 • 1 st.

Opzetemmer 8 ltr, voor schoon water of 
transport van materialen

 147594 • 1 st. 

Voor middelgrote tot grote oppervlakken

Inhoud: 25ltr emmer en second bucket,  
verticale pers, onderstel op wielen, duwbeugel

 149092 • 1 kit 

Ergonomische pers voor gebruik met pocket 
moppen of kentucky moppen.

 127885 • 1 pers 

Voor kleine oppervlakken

Inhoud: 6ltr emmer, wringpers met voetbedie-
ning, mopframe en microvezel wringmop

Steel apart bestellen

 152910 • 1 kit

Microvezel wringmop met hoge absorptie, goed 
uitwringbaar, geschikt voor alle types vloeren.

 152901 • Wringmop • 10 x 1 st.

 152902 • UltraSpin Mini frame • 20 x 1 st.  

Microvezel vlakmop, optimaal vloercontact,  
lage wrijving, drukknop bevestiging. 

 129620 • Micromop • 36 cm • 10 x 1 st.

 517556 • US mini frame • 34 cm • 1 st. 

Duurzame kunststof telescoopsteel 80-140, 
inclusief ophanghaak 

 526693 • 1 st.

  



Swep Duo r-MicroTech

Swep Duo MicroCombi

Swep Duo MicroPlus

Voor het klamvochtig reinigen van harde, waterbestendige vloeren volgens de microvezel pre-

prepared methode is Swep het meest innovatieve en complete mopsysteem op de markt. 

De meeste Swep moppen worden klamvochtig gebruikt, met of zonder reinigingsproduct, voor 

hygiënisch schone vloeren en korte droogtijden. Swep vlakmoppen zijn er in twee uitvoe-

ringen:

Swep microvezelsysteem 

Swep Duo HygienePlus

Swep Duo MicroOne Premium

Swep Duo mopframe

Swep Duo vlakmoppen zijn aan twee zijden bruikbaar. Daardoor

kunt u twee maal zoveel oppervlak reinigen dan met een enkelzijdige

mop. Ook kunt u binnen één ruimte van mopzijde wisselen,

bijvoorbeeld in een ziekenhuis patiëntenkamer die meestal

een aparte sanitaire ruimte heeft. Het Swep Duo Plus mopframe

kan 180 graden kantelen en heeft een speciale loshaak waarmee

vuile moppen makkelijk en zonder handcontact van het frame te

verwijderen zijn.

Swep Duo 

Dubbelzijdige, langpolige microvezelmop, lage 
weerstand en goede vuilopname

 169375 • 50 cm • 25 x 1 st.

 

Dubbelzijdige, kortpolige microvezelmop, ge-
schikt voor gladde vloeren, goede vuilopname. 

 143815 • 50 cm • 30 x 1 st.

Dubbelzijdige, kortpolige microvezel mop met 
langpolige rand, combineert de voordelen van 
MicroPlus en MicroTech.

 143809 • 50 cm • 30 x 1 st. 

Dubbelzijdige, kortpolige microvezelmop, 
geschikt voor gladde vloeren, goede vuilop-
name, zilver chloride in de vezel vermindert 
bacteriegroei.

 140697 • 50 cm • 30 x 1 st.  

Dubbelzijdige Single Use mop met 30% 
toegevoegde microvezel, voor reiniging en 
desinfectie. 

 163866 • 50 cm • 10 x 15 st.  

Lichtgewicht duurzaam kunststof frame, 
trapeziumvormig en 180 graden kantelbaar, 
met loshaak voor mopverwijdering zonder 
handcontact. 

 137879 • 50 cm • 1 st.

Swep Single MicroTech -Plus -Combi

Swep Single Extra mop & Finn mop
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Eenzijdige versies van de Duo MicroTech, 
MicroPlus en MicroCombi.

 r-MicroTech  169361 • 50 cm • 30 x 1 st.

 MicroPlus 143834 • 50 cm • 30 x 1 st.

 MicroCombi 143830 • 50 cm • 30 x 1 st.

Swep Single Safety mop

Swep Single mopframe
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Enkelzijdige schrobmop voor periodieke 
reiniging van vloeren, voor een intensieve 
reiniging van ruwe en anti-slip vloeren.

 147479 • 50 cm • 30 x 1 st.

(ook verkrijgbaar in Duo uitvoering met één zijde 
MicroPlus materiaal) 

Lichtgewicht, duurzaam kunststof frame, 
trapeziumvormig 

 114427 • 50 cm • 1 st.

Enkelzijdige, langpolige vezelmoppen met 
extra hoog absorptievermogen.

 Extra mop 114441 • 50 cm • 30 x 1 st.

 Finn mop 114436 • 50 cm • 30 x 1 st.  
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Bereken jouw
milieuwinst >



ClickSpeed mopframe 

ClickSpeed microvezelmop 
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Het ClickSpeed systeem voldoet aan een hoge hygiëne en ergonomie standaard. Het is zo een-

voudig in gebruik dat het ook door non-professionals gebruikt kan worden. Door een uniek klem-

mechanisme gecombineerd met sluitmagneten is de mop handsfree op het frame aan te brengen 

en te verwijderen. Het systeem is goed toepasbaar voor een hygiënische tussendoor reiniging en 

desinfectie. 

ClickSpeed 

ClickSpeed Single Use Breazy mop
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r-MicroOne Premium pocket & frame*
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MicroOne Premium moppen zijn microvezelmoppen voor éénmalig gebruik, anders gezegd Single 

Use. De moppen zijn samengesteld uit viscose en microvezels waardoor ze naast een uitstekende 

reinigingsprestatie ook goed absorberen. De MicroOne Premium moppen zijn geschikt voor  

reiniging met of zonder reinigingsproduct en voor het gebruik in combinatie met een desinfectans. 

MicroOne Premium Single Use  

MicroOne Premium velcro & frame*
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ProDust Roll stofwisdoek 

Stofwisdoekhouder

High Performance stofwisdoek

St
of

w
is

se
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Hygiene vloertrekker 

D
w

ei
le

n 
&

 v
lo

er
tr

ek
ke

rs

MultiSqueegee

Kunststof mopframe met magneetsluiting, 
met de voet bedienbaar, handsfree aan-
brengen en lossen van de mop. 

 138622 • 40 cm • 1 st. 

Gebreide microvezelmop, goede reinigings-
prestatie, lage frictie, kleurcodering.

 138695 • 46,5 x 20 cm • 5 x 10 st. 

Single Use mop met 30% microvezel, golf-
structuur voor een verbeterde absorptie, ook 
geschikt voor desinfectie.

 161614  161615 

44 x 20 cm • 6 x 50-pack 

Single Use microvezelmop met pocket 
bevestiging, voor 88% gerecycled, geschikt 
voor het CombiSpeed Pro pocketframe of 
andere 40 cm pocketframes.

 170306 • r-MicroOne Premium pocket mop 40 cm  
     • 6 x 25 st.

Single Use vloerwis kleefdoek, uitstekend 
stofbindend vermogen, geen residu van olie of 
kleefstof op de vloer.

 163120 • 60 x 20 cm • 6 x 1 rol (75 doeken) 

Single Use vloerwisdoek met olie impregne-
ring, hoge stofopname, 2 formaten. 

 133909 • 60 x 24 cm • 10 x 50 st.

 133922 • 60 x 64 cm • 10 x 25 st. 

Single Use microvezelmop met velcro bevesti-
ging, geschikt voor het Express ProV velcro- 
frame of velcroframes van andere merken. 

 163822 • MicroOne Premium velcro mop 40 cm  
     • 6 x 25 st.

 151233 • Express ProV frame 40 cm • 1 st. 

Trapeziumvormige stofwisdoekhouder, hygië-
nisch rubberen zool, optimaal vloercontact.  

 122784 • 60 cm • 1 st.

Kwalitatieve synthetische en viscose dweilen, 
duurzaam, goed absorberend, makkelijk uit te 
spoelen.

 112642 • viscose dweil 60 x 70 cm • 20 x 1 st. 

 131427 • Professional dweil 65 x 59 cm • 3 x 20 st. 

Hygiënische vloertrekker met niet poreus 
schuim, HACCP conform. 

 141972 • 45 cm • 6 st. 

 141973 • 60 cm • 6 st. 

Hygiënische vloertrekker, ook geschikt voor 
het verzamelen van droog vuil, niet poreus 
rubber, makkelijk reinigbaar.

 119935 • 50 cm • 1 st. 

* Vileda Professional biedt ook wasbare mopvarianten voor het CombiSpeed Pro en Express ProV frame. Meer op onze website www.vileda-professional.com 



 Open Lobby Dustpan

Closed Lobby Dustpan 
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Solide en duurzame stelen in diverse uitvoeringen. Geschikt voor vrijwel alle mop- en vloerwissystemen evenals de MultiDuster hoogstof- en 

plintstofverwijderaar. De SprayPro Inox steel functioneert tevens als een vloeistoftank en met de sprayhandle doseert u reinigingsvloeistof op de 

grond.

Stelen 

Telescoopsteel 

Vaste aluminiumsteel
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en SprayPro Inox steel
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SpillEx
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VoleoPro is een compacte materiaalwagen met vele opties en inrichtingsmogelijkheden, compact 

en toch verrassend ruim. De materiaalwagen neemt slechts een halve vierkante meter vloerop-

pervlak in maar heeft toch voldoende plaats voor een compleet schoonmaaksysteem voor vloer en 

interieur. De VoleoPro is te combineren met alle Vileda Professional 

mopsystemen en geschikt voor zowel traditionele als pre-prepared 

reinigingssystemen. 

VoleoPro 

VoleoPro standaard & Outdoor

VoleoPro starterkit 
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Voor het ergonomisch en hygiënisch opvegen 
van stof en vuil, RVS afvalzakhouder met 
bevestiging van een verwisselbare afvalzak.  

 512363 • 1 st.

Voor het ergonomisch en hygiënisch opvegen 
van stof en vuil, met vaste kunststof afvalbak. 

 512361 • 1 st.

Vloertrekker voor gladde vloeren en extra 
hygiene, borstel voor andere toepassingen, op 
te hangen aan de Dustpan.

 119909 • Vloertrekker 35 cm • 1 st.

 119918 • Borstel 25 cm • 1 st.

Disposable absorptiemat voor gemorste 
vloeistoffen, absorbeert tot 1200ml vloeistof.

 146760 • 51 x 37 cm • 10 x 20 st.

Duurzaam, solide, lichtgewicht aluminium 
steel, in de hoogte verstelbaar, ergonomische 
handgrepen en antislip functie.  

 111385 • 100-180 cm • 1 st.

RVS steel met sprayfunctie en geïntegreerde 
vloeistoftank, incl. maatbekertje voor het 
vullen van de steel.

 151514 • 145 cm • 1 x 6 st.

Niet verstelbare, duurzame aluminium steel 
met een ergonomische handgreep en antislip 
functie.

 506267 • 145 cm • 1 st.

Compacte trolley met 2 emmers 6l, duwbeu-
gel, vuilcompartiment, hakenset, multifunc-
tionele opbergbrug. Outdoor versie met 
wielen voor buitengebruik. 

 143724 • VoleoPro standaard

 149723 • VoleoPro Outdoor

Standaard versie extra uitgerust met 2 
emmers 15l, UltraSpeed hendelpers, US Pro 
frame, US Pro MicroPlus mop,  telescoopsteel, 
PVA micro doek 5 x rood en 5 x blauw 

 146642 • VoleoPro starterkit

.

- Emmermethode

 508242 • Emmer 15l UltraSpeed Pro • 1 st. 

 508243 • Emmer 25l UltraSpeed Pro • 1 st. 

 508097 • Hendelpers UltraSpeed Pro • 1 st. 

- Voorbevochtigingsmethode

 120806 • Prebox Origo • 1 st. 

 120822 • Deksel Prebox Origo • 1 st. 

 120821 • Impregnatiezeef Origo • 1 st. 

- Overige 

 143731 • Afvalzak beschermhoes 70l • 1 st. 

 143984 • Opbergbrug • 1 st.



EFFICIËNT
Slimme elementen voor snel en intuitief reinigen 

HYGIËNISCH
Ontworpen voor hygiënisch gebruik 

VEILIG
Innovatief design, veilig voor mens en materiaal

KLAAR VOOR DIGITAAL
Design voor digitaal verbonden hulpmiddelen 

VERANTWOORD
Recyclede en recyclebare elementen 

FLEXIBEL
Vele inrichtingsmogelijkheden 

Origo 2 is het nieuwe materiaalwagenconcept van Vileda Professional. De nieuwe Origo generatie biedt gebruikers meer  

efficiency, betere hygiëne, meer veiligheid en een mogelijkheid voor het integreren van digitale oplossingen. 

Het Origo 2 concept heeft een overvloed aan nieuwe, verrassende en innovatieve kenmerken zoals zelf openende deksels 

met drukknop, een unieke integratiemogelijkheid voor tablets, aankoppelbare satelliet trolleys, praktisch mop- en opslag-

boxen en een slimme oplossing voor het opbergen van wissers en mopstelen. Uiteraard is er rekening gehouden met milieu 

en ergonomie. Bepaalde onderdelen zijn leverbaar in gerecyclede kunststof en alle onderdelen zelf zijn recyclebaar. 

Origo 2

Mogelijke configuraties

AX
Compact en deels inklapbaar, geschikt voor 
pre-prepared reinigen. Voorbeeld uitgerust 
met afsluitbare deuren en deksel op het 
compartiment. 

C
Compact en gesloten, niet inklapbaar afval-
gedeelte, geschikt voor pre-prepared reinigen. 
Voorbeeld uitgerust met het afvalgedeelte in 
het compartiment, afsluitbare deuren.

CX
Mediumsize, veelzijdig en deels inklapbaar. 
Lijkt op het C-model met een extra inklapbaar 
afvalgedeelte, geschikt voor pre-prepared rei-
nigen. Voorbeeld uitgerust zonder afsluitbare 
elementen.

CXL
Mediumsize, veelzijdig en deels inklapbaar. 
Lijkt op het CX-model met een "Extra Large" 
afvalgedeelte, geschikt voor pre-prepared rei-
nigen. Voorbeeld uitgerust zonder afsluitbare 
elementen.

C-C
Fullsize, veelzijdig en extra ruim met grote 
koppelbare satelliet. Geschikt voor pre-prepared 
reinigen. Voorbeeld met satelliet voor vuil- of 
linnentransport. 

C-B
Mediumsize en veelzijdig met koppelbare rolem-
mer satelliet. Rolemmersatelliet geschikt voor 
meerdere mopemmer combinaties. Voorbeeld 
zonder afsluitbare elementen en het UltraSpeed 
Pro systeem. 

A-B
Compact en uitgekiend, met koppelbare rolem-
mer satelliet. Rolemmersatelliet geschikt voor 
meerdere mopemmer combinaties. Voorbeeld 
zonder afsluitbare elementen en het UltraSpeed 
Pro systeem. 

Video >>

C-A
Mediumsize, veelzijdig met koppelbare 
satelliet. Duidelijke scheiding tussen schoon 
en vuil, geschikt voor pre-prepared reinigen. 
Voorbeeld integraal afgesloten.





GEO afvalbak 

IRIS afvalbak
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Handschoenen

MultiPurpose  
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n SafeGrip  
Natuurrubber latex handschoen, gevlokte 
voering, CE cat-III, duurzaam en resistent. 

Maat S   100155  100152  100161 

Maat M   100156  100153  100162

Maat L   100157  100154  100163

50 x 1st 
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Natuurrubber latex handschoen, gevlokte 
voering, CE cat-III, uitstekende greep

Maat M     101196

Maat L      101197

50 x 1st 

Representatieve afvalbakken voor afvalinza-
meling, RVS look, deukbestendig, vingerafdruk 
proof. 

 137667 IRIS ROUND 50l • 4 st. 

- Trechterdeksel • 1 st:  137736  137737 

 137673 IRIS SQUARE 60l • 4 st. 

- Deksel • 1 st:  Trechter 137742  Swing 137744 

Duurzame kunststof pedaalemmers voor een 
hygiënische afvalinzameling in de HACCP 
ruimtes of in de gezondheidzorg. 

HERA 35l • 1 st. • 39 x 39 x 44 cm:  

 137678  137679  137680  137681

  137682  137683 

HERA 60l • 1st • 39 x 39 x 69 cm:  

 137684  137685  137686  137687

  137688  137689   

HERA 60l • 1st • 39 x 39 x 69 cm:  

 137690  137691  137692  137693

  137694  137695  

Vileda Professional biedt u kwalitatieve afvalbakken met een modern design, voor het hygiënisch 

en selectief inzamelen van afval. Afvalbakken van duurzame Zwitserse kwaliteit. 

 De GEO & IRIS range zijn representatieve afvalbakken van kunststof met een RVS uitstraling.     

    De afvalbakken zijn roestvrij, deukbestendig en vingerafdruk "proof". 

 De HERA range bestaat uit kwalitatieve kunststof pedaalemmers in verschillende kleuren en 

    formaten, met praktische details zoals een geruisloos sluitende deksel, overlappende 

    dekselranden en een extra groot voetpedaal. 

Afvalbeheer

Representatieve afvalbakken voor een 
gescheiden afvalinzameling, RVS look, deuk-
bestendig, vingerafdruk proof. 

 137660 GEO 55l • 4 st.  137661 GEO 70l • 4 st. 

- Trechterdeksel • 1 st:  

  143983  137732  137733  137734

- Papiergleuf deksel • 1 st:    137731  143982 

- Gesloten deksel • 1 st:  137730



Het Reynolds assortiment omvat film en aluminium afroldozen en navulrollen van hoge kwaliteit, 

in verschillende afmetingen en diktes. Wrapmaster is een professioneel afrolsysteem en de ideale 

oplossing voor cateraars, kantines, grootkeukens en diverse snack uitbatingen. De Wrapmaster 

dispenser snijdt de folie gelijkmatig af zonder verkleving of verwikkeling. Daardoor is de verspilling 

van de folie 35% minder in vergelijking met traditionele dispenser systemen. 

 

Beschermen van voedingswaren

Wrapmaster dispenser 

Wrapmaster Aluminium refill

Professionele dispenser, hygiënisch afgeslo-
ten, uniek afrolmechanisme, vaatwasmachine 
bestendig, enkel voor Wrapmaster refills.

 161482 • Dispenser 30 cm

 161480 • Dispenser 45 cm 

Sterke aluminium folie 14µ, scheurt of kneust 
niet, geschikt voor koelkast, diepvriezer, oven 
en barbecue

 136130 • 30 cm x 120m • 1 x 3 rol

 136131 • 45 cm x 120m • 1 x 3 rol
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PVC folie 7,5µ met uitstekende rekbaarheid, 
souplesse en kleefkracht, geschikt voor koel-
kast, diepvriezer en magnetron

 100544 • 30 cm x 300m • 1 x 3 rol

 100545 • 45 cm x 300m • 1 x 3 rol

Wrapmaster bakpapier
Milieuvriendelijk bakpapier, kan tot 5 keer 
gebruikt worden in de oven, ook geschikt voor 
koelkast en diepvriezer.

 136982 • 45 cm x 75m • 1 x 3 rol
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Reynolds Aluminium

Neutraal Alu & Film

Sterke aluminium folie, scheurt of kneust niet, 
voor koelkast, diepvriezer, oven en barbecue

 112662 • 12µ • 30 cm x 300m • 1 x 4 rol

 112665 • 12µ • 45 cm x 150m • 1 x 4 rol

 112663 • 14µ • 30 cm x 300m • 1 x 4 rol

 112667 • 14µ • 45 cm x 200m • 1 x 4 rol

 112666 • 21µ • 45 cm x 150m • 1 x 4 rol

Neutrale afroldozen, zonder merknaam.

 112660 • Alu • 11µ • 30 cm x 250m • 1 x 6 rol

 112664 • Alu • 11µ • 45 cm x 150m • 1 x 6 rol

 122959 • PVC • 7,5µ • 30 cm x 300m • 1 x 6 rol

 123021 • PVC • 7,5µ • 45 cm x 300m • 1 x 6 rol
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PVC folie met uitstekende rekbaarheid, sou-
plesse en kleefkracht, geschikt voor koelkast, 
diepvriezer en magnetron

 166575 • 8µ • 30 cm x 300m • 1 x 6 rol

 163357 • 8µ • 45 cm x 300m • 1 x 6 rol

 112675 • 8µ • 60 cm x 300m • 1 x 4 rol

Re
yn

ol
ds

N
o 

br
an

d 



Vileda Professional maakt deel uit van de Freudenberg groep, een gediversifieerd wereld-
wijd familiebedrijf met de hoofdvestiging in Weinheim-Duitsland. Vileda Professional biedt
innovatieve schoonmaakoplossingen voor diverse professionele doelgroepen waaronder de
gezondheidszorg. Met eigen verkoopkantoren en distributeurs in en buiten Europa is
Vileda Professional wereldwijd vertegenwoordigd. 

Meer informatie vindt u op
www.vileda-professional.nl - www.vileda-professional.be

Vileda Professional – deel van de Freudenberg groep

Vileda Professional Benelux 
FHP Vileda SComm - Barchon Office Centre - Rue des Pinsons 2 - B-4671 Barchon 
E-Mail: info.bnl@vileda-professional.com
www.vileda-professional.nl - www.vileda-professional.be


