
Swep-järjestelmä
Puhtautta kaikille pinnoille
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Selvää säästöä
Valitsemalla oikeat tuotteet, oikeat työleveydet ja todellista tar-
vetta vastaavan määrän moppeja saavutat alhaisimmat mahdol-
liset investointikustannukset. 

Ammattisiivoukseen soveltuva kulutuskestävyys takaa pitkän 
käyttöiän. Lisäksi oikeat tuotevalinnat mahdollistavat alhaiset 
käyttökustannukset. Vähäisen kitkan ja helpon käsittelyn ansi-
osta myös rasitusvammojen riski pienenee.

Kaikki tämä alentaa kustannuksia ja maksaa itsensä ajan 
myötä takaisin

Puhdas pinta, puhdas omatunto
Meillä on vain yksi maailma, ja teemme parhaamme sen kuor-
mituksen pienentämiseksi. 

Sen vuoksi valitsemme raaka-aineet huolella. Tuotteet valmis-
tetaan mahdollisimman lähellä käyttäjiä, ja tavoitteenamme on, 
että yhä useammalla tuotteistamme olisi Joutsenmerkki. 

Joutsenmerkkiperheen uusin jäsen on MicroCombi-moppim-
me. Siitä olemme ylpeitä!

Paras valinta
Yli 40 vuoden menestys ei ole sattumaa. Swep-tuotteiden ympärille luotiin esivalmisteltu 
tapa siivota, josta sittemmin tuli vallitseva tapa. Markkinoiden ensimmäinen esivalmisteltu 
moppijärjestelmä loi uuden standardin siivousalalle.

Nyt käytössäsi on uusimman sukupolven Swep – ja sen myötä entistä parempi suoritus-
kyky, parempi ergonomia ja alhaisemmat kokonaiskustannukset.

Siivouksen asiantuntijana olet tärkeä osa tuotekehitystäm-
me. Tavoitteemme on auttaa sinua pääsemään puhtaampaan 
lopputulokseen. Valitsemalla Swep-tuotteet, varmistat että saat 
käyttöösi järjestelmän, joka suorituskyvyltään ja ergonomialtaan 
on erinomainen ja jonka kokonaiskustannukset ovat mahdolli-
simman alhaiset.

Autamme sinua valitsemaan oikean menetelmän, parhaat 
mahdolliset tuotteet ja juuri sinun tarpeisiisi parhaat ratkaisut. 
Siihen voit luottaa!

Puhdasta tehoa
Voit luottaa Swep-tuotteiden puhtaaseen tulokseen. Moppiem-
me materiaalit on valittu ja kehitetty niin, että oikein kostu-
tettuna lopputuloksena on moitteettoman puhdas pinta eri 
lattiamateriaalien, seinien ja kalustepintojen moppaamisessa.

Lukuisat testit osoittavat, että mikrokuitumoppien kuten 
MicroPlus, MicroCombi ja MicroTech -moppien puhdistus-
teho on markkinoiden parhaimmistoa. Lisäksi näiden Duo- 
moppien puhdistuskapasiteetti mahdollistaa suurten alueiden 
moppaamisen kerralla. 

Niinpä kun sanomme ”puhdas”, myös tarkoitamme ”puh-
das”.

Joutsenmerkki takaa laadun
Sen vuoksi olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että 

Joutsenmerkkiperheeseemme kuuluu kaikki Swep MicroTech, 
Swep MicroPlus ja Swep MicroCombi -mopit.
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Swep,  

ratkaisu 

kaikkiin 

kohteisiin!
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75 cm 
+ 30 %

50 cm

Siivousvälineiden taloudellisuus muodostuu useista tekijöistä. Investointikustannukset, 
käyttökustannukset, vähäiset sairaspoissaolot, tuotteiden oikea käyttö, oikea tuotevalikoima 
ja oikea määrä tuotteita.

Aika on rahaa
Entistä nopeampi siivous ja täydellinen lopputulos – Swep on 
tehokas siivousjärjestelmä, joka säästää aikaa siivoustuloksesta 
tinkimättä.
Koska mopin vaihtaminen on helppoa ja nopeaa, yhdellä 
mopilla siivottava ala suuri ja siivoustulos luotettava, Swep-
järjestelmän hyödyntämisaste on paras mahdollinen. 
Oikealla tuotevalikoimalla, hyödyntämällä tehokkaasti eri 
työleveyksiä ja hallitsemalla tuotteiden oikean ja monipuolisen 
käytön säästät tehokkaimmin aikaa. Kaikilla Swep-tuotteilla on 
menetelmä- ja aikastandardeja, joita voit hyödyntää realistisessa 
työaikalaskennassa.

Jos lasket yhteen kaikki kustannukset pidemmällä aikavälillä – 
investointi, huolto, kemikaali- ja muut käyttökulut, rasituksen 
aiheuttamat sairauspoissaolot, siivoukseen käytetty aika – tulet 
varmasti samaan tulokseen kuin mekin olemme tuotekehityk-
sessämme tulleet. Että tuotteen alhaiset elinkaarikustannukset 
tuovat käyttäjälleen todellista säästöä.

Selvää säästöä
Swep Duo on taloudellisin järjestelmä, johon voit sijoittaa:
•		Kaksipuolinen	moppi	kaksinkertaistaa	siivousalan
•		75	cm	leveys	on	jopa	35	%	nopeampi	kuin	50	cm	leveys
•		30	%	alhaisemmat	pesu-/käsittelykustannukset
•		30–40	%	enemmän	moppipintoja	pesua	kohti
•		Pitkä	käyttöikä	jakaa	kustannukset	pidemmälle	aikavälille
•		Kaksipuoliset	mopit	5	%	nopeampia	kuin	yksipuoliset	

mopit 
•		Yli	50	%	alhaisemmat	investointikustannukset
Toisin sanoen Swep maksaa nopeasti itsensä takaisin, ja 

pidemmällä aikavälillä säästö on lyömätön.

Siivoa tuottavasti ja taloudellisesti 

Oikea moppivalinta säästää aikaa ja askelia
75	cm:n	mopin	ja	oikean	moppaustekniikan	ansioista	voit	
saavuttaa	jopa	30	%	suuremman	alueen	yhdellä	mopilla.
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yhteiskunta-ajattelusta. Joutsenmerkki-organisaatio on saanut 
hallitukselta tehtäväkseen valvoa, että tuotteet täyttävät tiukat 
ympäristö- ja ilmastovaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että 
analysoidaan kaikki ympäristötekijät koko tuotteen elinkaaren 
ajalta eli raaka-aineet, tuotanto, jakelu sekä ympäristövaikutuk-
set käytön aikana ja sen jälkeen.

Joutsenmerkin vaatimukset tulevat yhä tiukemmiksi. Siksi 
esittelemme ylpeinä kasvanutta Joutsenmerkittyjen tuotteidem-
me valikoimaa:
•	 Swep MicroTech
•	 Swep MicroPlus
•	 Swep MicroCombi

Tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa valmistuksesta jätteen-
käsittelyyn huolehdimme siitä, että kehitämme ja tarjoamme 
ratkaisuja, jotka minimoivat ympäristövaikutuksen.

Suomen tiukkojen viranomaisvaatimusten ja lyhyiden kulje-
tusreittien ansiosta toiminta on kestävää ja ympäristökuormitus 
pieni. Voit olla varma, että noudatamme kaikkia mahdollisia 
eurooppalaisia lakeja ja sääntöjä. 

Ne ovat takuita sinulle siitä, että sekä sinun toimintasi että 
meidän toimintamme on kestävää ja pitkäjänteistä.

Joutsenmerkki on lisätodiste
Joutsenmerkki on ympäristömerkki, joka kertoo kestävästä 

Raaka-aineet Valmistus

Tuotteiden käyttö

Valitsemme aina parhaat 
raaka-aineet

Swep-mopit valmistetaan 
Suomessa, Salossa

Kuljetus
Lyhyet kuljetusmatkat tehtaalta 
asiakkaalle

Esivalmistelu minimoi veden ja 
kemikaalien kulutuksen

Käyttöikä
Kestävät, pitkäikäiset tuotteet

Kierrätys
Mopit voidaan kierrättää 
energiajätteenä

Kyseessä on tulevaisuus. Vileda Professionalille ja Freudenbergille on tärkeää, että työsken-
tely tapahtuu aina ympäristöä säästävien, sosiaalisten ja taloudellisten arvojen mukaisesti. 
Toteutamme tätä ajatusta perustamalla liiketoimintamme kestävyyden periaatteisiin.

Siivoa ympäristöä säästäen
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Tehokkaassa ja kannattavassa siivouksessa on kyse ennen 
kaikkea oikeasta moppimateriaalista oikeaan siivoustehtävään. 
Toisin sanoen rakenteeltaan parhaiden kuitujen kehittämisestä 
ja yhdistämisestä.

Kuitujen on oltava riittävän auki sitoakseen lian samalla, kun 
mopin on pystyttävä pitämään lika itsessään, ettei se leviä ym-
päriinsä. Lisäksi mopin on säilytettävä kosteus mahdollisimman 
pitkään, jotta kosteus leviää tasaisesti koko pinnan alueelle. 

Hyvä esimerkki kehityksestä on uusi MicroPlus-mopin kuitu-
koostumus, joka
•	 Puhdistaa	paremmin	–	30	%	parempi	puhdistava	vaikutus
•	 Puhdistaa	enemmän	–	40	%	suurempi	pinta-ala	yhdellä	

mopilla
•	 	Puhdistaa	kevyemmin	–	10	%	pienempi	kitka

Poista lika – älä levitä sitä
Kaikki Swep-mopit on tarkoitettu optimaaliseen puhdistuk-
seen, olipa kyseessä sitten kuiva-, nihkeä- tai kosteapyyhintä. 

Menetelmän valinta on todella ratkaisevaa tuloksen kannalta. 
Liian märällä mopilla pyyhkiminen luo kasvualustan mikrobeil-
le, kun taas liian kuivalla pyyhkiminen ei irrota kiinnittynyttä 
likaa ja tahroja. 

Testit osoittavat selvästi, että esimerkiksi uusi MicroPlus 
takaa	kosteuden	jakautumisen	optimaalisesti	–	keskimäärin	40	
%	paremmin	kuin	kolme	johtavaa	kilpailevaa	tuotetta	ja	20	%	
paremmin kuin edellisen sukupolven MicroPlus.

Me kuuntelemme asiakkaitamme. Selvitämme mielipiteitä. Sen perusteella kehitämme tuotteita ja konsepteja 
parhaan mahdollisen siivoustuloksen takaamiseksi – sellaisen, joka vahvistaa kilpailukykyäsi.

Siivoa pinnat puhtaaksi

Enemmän kuin vain sanoja!
Investoimme joka vuosi suuria summia tuotteidemme testaukseen.
Meille on itsestään selvää, että käytämme riippumattomia testauslaitoksia.
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Älykäs yhdistelmä ulkonäköä, toimivuutta ja ergonomiaa
Todisteena siitä, että olemme menestyneet muotoilun ja uudelleen ajateltujen rat-

kaisujen saralla, tuotteemme ovat saaneet useita kansainvälisiä muotoilupalkintoja.

Siivoa itseäsi säästäen

Työskenteleminen viisaasti ja ergonomisesti on tärkeää, koska 
siivoaminen luokitellaan keskiraskaaksi työksi. 

Jotta jaksaisi työskennellä pidempään ja kuormitus olisi 
pienempi, on tärkeää sovittaa välineet jokaiselle sopiviksi. Vielä 
tärkeämpää on kuitenkin oppia oikea tekniikka.

Palveluumme sisältyy koulutus, jossa opastamme välineiden 
monipuolisen ergonomisen käytön.

Työergonomia on tärkeää, ja muutamalla pienellä yksinker-
taisella vinkillä voit välttää hartioihin ja selkään kohdistuvan 
tarpeettoman rasituksen. Tuloksena on entistä terveempi 
henkilökunta.

Mukavampi ja kehoa säästävä siivous
•	 Käytä	esivalmisteltuja	moppeja.
•	 Minimoi	päivittäisten	askelten	määrä	valitsemalla	oikea	
      mopin leveys ja oikea moppaustekniikka.
•	 Säädä	säätövarren	pituutta	-	hartioiden	ja	käsien	on	oltava	
      rentoina.
•	 Vaihda	asentoa,	ja	vuorottele	ylhäällä	ja	alhaalla	olevaa	
      kättä.
•	 Ota	tukea	toisella	kädellä	pyyhkiessäsi	pöytiä.
•	 Venyttele	2–4	kertaa	päivässä.

Johtavana siivousvälinevalmistajana tavoitteenamme on kehittää siivoustyön ergonomiaa. Huomioimme er-
gonomian jo tuotteiden kehitysvaiheessa, kehitämme siivoustyön ergonomiaa ja opastamme tuotteidemme 
oikeassa käytössä.
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75 cm

50 cm

35 cm

Swep Duo MicroTech

Swep Duo MicroCombi

Swep Duo MicroPlus

Swep Duo HygienePlus

Duo mopin leveydellä on ratkaiseva merkitys 
puhtaustulokseen, ergonomiaan ja tehokkuuteen.

Swep Duo 75 cm – suuret alueet, joissa on pieni 
kalusteaste (enintään 40 %). Erityisesti 
kuivaan ja nihkeään menetelmään. 
Swep Duo 50 cm – alueet, joissa 
kalusteaste on yli 20 %. Monikäyttöisin leveys. 
Paras valinta kosteaan ja märkään menetelmään.
Swep Duo 35 cm – taso-, pysty- ja 
kalustepintojen kuiva-, nihkeä- ja 
kosteapyyhintään. 

Swep Duo on aina paras valinta päivittäiseen ylläpitosiivoukseen. Mopin, työleveyden ja menetelmän valintaan vaikuttavat puhdistettavan alueen likatyyppi, kalusteaste, pintamateriaalit ja kohteen tila-
tyyppijakauma. Kolmella eri leveydellä ja kaksipuolisilla mopeilla siivoat tehokkaasti niin runsaasti kalustetut huoneet kuin laajat vapaat pinnat kuten käytävät ja sisääntuloaulat. 

Swep - aina paras valinta

2. Valitse paras moppi erityistä ominaisuutta vaativaan tehtävään.

Jokaisesta kohteesta löytyy alueita ja/tai olosuhteita, joilla mopilta vaaditaan erityistä ominaisuutta, puhdistustehoa tai leveyttä.

Swep Duo MicroTech 
Kaikentyyppisille koville 
lattiapinnoille. Ensisijaisesti 
epätasaisille, käsittelemättömille 
pinnoille, runsaaseen irtolikaan. 
35, 50 ja 75 cm.

Swep Duo MicroCombi 
Yhdistää MicroTech (puhdistaa 
irtolian) ja MicroPlus moppien 
(poistaa tahrat ja kiinnittyneen 
lian) edut. 
35, 50 ja 75 cm.

Raskas irtolika 
(hiekka)

1. Valitse ylläpitosiivoukseen paras Swep Duo -moppi likatyypin tai menetelmän mukaan.

Runsas märkä lika
Swep Single Extra

Kuivasta menetelmästä...

Kaksivaiheinen siivous
Swep Duo SafetyPlus

Turvalattiat, kaakelit
Swep Single Safety

Erittäin suuret lattiapinnat
Swep Single MicroCombi 
120 cm

Porrassiivous
Swep Single MicroTech

Vahaus
Swep Single 
Vahausmoppi

Kevyt irtolika
(pöly)
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Swep Duo MicroPlus

Swep Duo HygienePlus
Kaikentyyppisille koville lattia-
pinnoille. Ensisijaisesti  kaikille 
tasaisille ja/tai käsitellyille 
lattioille, kiinnittyneelle lialle.
Antibakteerinen. 

Swep Duo HygienePlus

Swep Duo on aina paras valinta päivittäiseen ylläpitosiivoukseen. Mopin, työleveyden ja menetelmän valintaan vaikuttavat puhdistettavan alueen likatyyppi, kalusteaste, pintamateriaalit ja kohteen tila-
tyyppijakauma. Kolmella eri leveydellä ja kaksipuolisilla mopeilla siivoat tehokkaasti niin runsaasti kalustetut huoneet kuin laajat vapaat pinnat kuten käytävät ja sisääntuloaulat. 

Swep - aina paras valinta

2. Valitse paras moppi erityistä ominaisuutta vaativaan tehtävään.

Jokaisesta kohteesta löytyy alueita ja/tai olosuhteita, joilla mopilta vaaditaan erityistä ominaisuutta, puhdistustehoa tai leveyttä.

Swep Duo MicroPlus
Kaikentyyppisille koville 
lattiapinnoille. Ensisijaisesti  
kaikille tasaisille ja/
tai käsitellyille lattioille, 
kiinnittyneelle lialle.

Swep Duo MicroCombi 
Yhdistää MicroTech (puhdistaa 
irtolian) ja MicroPlus moppien 
(poistaa tahrat ja kiinnittyneen 
lian) edut. 
35, 50 ja 75 cm.

1. Valitse ylläpitosiivoukseen paras Swep Duo -moppi likatyypin tai menetelmän mukaan.

Kiinnittynyt lika 
(tahroja)

...kosteaan menetelmään

Taso-, pysty- ja kalustepinnat
Swep Duo MicroPlus 35 cm

Yläpölyt ja ahtaat välit 
Swep Dustermoppi

Puhdastilat
Swep Single MicroControl

Pienet ja runsaasti kalustetut 
tilat
Swep Kuivainmoppi

Kalustepinnat, altaat, kaiteet
Swep Duo 
Käsimoppi

Kevyesti kiinnittynyt 
lika 

Sisätilojen kiiltävät pinnat
Swep Lasi- ja kalustemoppi 35 cm
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Täydellinen siivousjärjestelmä
Lentokenttä tai sairaala, toimisto tai päiväkoti  – Swep on aina kannattavin valinta. 
Sen lisäksi, että saat oikean mopin kuhunkin tarkoitukseen, saat meiltä myös kaiken 
mitä tarvitset kattavaan siivousjärjestelmään.

Säätövarsi
Työskentele ergonomisesti 
Pitkä säätövarsi 100-180 cm  
Lyhyt säätövarsi 50 - 90 cm

SprayPro välinevarsi
Helppoa kosteudenhallintaa kohtei-
siin, joissa on vähän tilaa tai puutteel-
liset pesumahdollisuudet

Swep Duo ja Single levykehys
Swep Duo levykehys Swep Duo 
ja Swep Single -mopeille. Swep 
Single levykehys Swep Single 
-mopeille. 35 cm, 50 cm ja 75 cm. 

•	Pese pyyhkeet ja mopit erikseen
•	Suurin osa Swep-mopeista voidaan pestä yhdessä
•	Safetymopit - pesu erikseen tai pesupussissa
•	Poista irtolika kuten hiekka ja roskat ennen pesu-

koneeseen laittamista
•	Täytä vain 2/3 pesukoneesta. Jos mopit ovat erittäin 

likaisia, täytä vain 1/2 pesukoneesta.
•	Ajattele ympäristöä - pese mopit niin matalassa 

lämpötilassa kuin mahdollista. Normaalipesu 60ºC 
tavallisesti riittää. Tarvittaessa pesu kuumemmassa 
lämpötilassa kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa 
hygieniatasoa.

•	Älä jätä moppeja pitkäksi aikaa liuokseen, jonka pH-
arvo on hapan (pH < 3) esim. valkaiseva aine.

•	Älä käytä huuhteluainetta.

•	Rumpukuivaus tarvittaessa - lyhyt ohjelma, max     
60ºC. Vältä tuotteiden ylikuivaamista.

•	Säilytä moppeja ilmavassa tilassa. 
•	Huuhtele ja kuivaa levykehys sekä pyyhi säätövarsi ja 

siivousvaunu nihkeällä mikrokuitupyyhkeellä.

Pidä hyvää huolta mopeistasi ja muista siivousvälineistä! Yksinkertaisia neuvoja, joi-
den avulla moppisi kestävät pidempään - ja säästät sekä ympäristöä että rahaa.
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Olet luonnollisesti siivouksen asiantuntija, mutta jos haluat par-
haan mahdollisen tuloksen, jaamme enemmän kuin mielelläm-
me kokemuksiamme.

Kuuntelu
Ensimmäinen askel on kaiken tarvittavan tiedon keruu koskien 
siivoustoimeksiantoa sekä edellytyksiä sopimukselle tai toimek-
siannolle. 

Analyysi/ehdotus
Analysoimme kaiken keräämämme tiedon ja laadimme ehdo-
tuksen, joka on optimaalinen suhteessa sekä investointitasoon 
että odotettuun taloudelliseen tulokseen.

Koulutus
Ehdotetun ratkaisun pohjalta työstämme perehdyttämispake-
tin, joka auttaa henkilöstöäsi siirtämään teoriaa käytäntöön. 
Siten voit varmistua siitä, että sijoituksesi antaa tavoittelemasi 
taloudellisen tuoton.

Käyttöönotto 
Totuuden hetki – nyt Vileda Professional -välineet näyttävät ja 
todistavat, että siivous on sekä tehokasta että kustannustehokas-
ta.  

 Ja me olemme mukana varmistamassa, että välineitä ja rat-
kaisuja käytetään oikealla tavalla.

Tuki 
Riippumatta siitä, minkä tyyppistä tukea tarvitset sopimus-
aikana, olemme valmiita auttamaan. Myös jos on kyse toimeksi-
annon tehostamisesta, tai tuen antamisesta uuden sopimuskier-
roksen kohdalla.

Sillä jos voit osoittaa sekä nykyisille että mahdollisille uusille 
asiakkaillesi, että olet aina tehokkaan ja kustannustehokkaan 
siivouksen etulinjassa, niin mahdollisuutesi voittaa uusia sopi-
muksia kasvaa. Vahvistat samalla yrityksesi imagoa.
 Ota meihin yhteyttä – autamme sinua!

Tuotteemme ovat helppoja ja kevyitä käyttää, mutta parhaan mahdollisen hyödyn sekä vä-
lineistä että henkilöstöstä saat, jos yhdessä analysoimme tarpeenne ja tarjoamme parhaat 
ratkaisut keskustelun pohjalta – koulutuksesta toteutukseen.

Yhteistyöllä parhaaseen tulokseen

Kuuntelu Analyysi/ehdotus Koulutus Käyttöönotto Tuki
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