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Uusi Swep-sarja
Synkronoitua siivousta, äärimmäistä menestystä.



Lattiasiivouksen
uusi supertähti
Swep Pro -sarja
Uusi Swep-sarja on täällä!
Ensiluokkainen moppausjärjestelmä, 
joka tarjoaa kaikki hyödyt yhdessä
paketissa.

Me kutsumme sitä synkronoiduksi 
siivoukseksi. Sinä kutsut sitä 
äärimmäiseksi menestykseksi.

Swep Pro - Synchronized cleaning,
ultimate success.



ERGONOMIA
Täyttää sertifioidusti
ammattisiivouksen

ergonomiavaatimukset: 
vähentää kuormistusta

TEHOKKUUS
Entistä laajempi valikoima

täysin optimoituja moppeja ja 
kehyksiä

KESTÄVÄ KEHITYS
Kierrätettyjen raaka-aineiden käyttö, 

parempi kestävyys, suuri
hiilikädenjälki,

pieni hiiljalanjälki

SUORITUSKYKY
Pitkälle kehitetyt

mikrokuituseokset ja -rakenteet:
Enemmän puhtaita neliöitä ja 

tasainen kosteuden luopuminen

TALOUDELLISUUS
Uudet työleveydet, mikrokuidut, 

vähentynyt veden, kemikaalien ja 
energian käyttö: suurempi

puhdistettu alue, nopeammin ja 
vähemmillä resursseilla



Äärimmäistä
tehokkuutta.

Puhdista
enemmän.

Nopeampi moppaus eri
työleveyksillä,

nopeat mopin vaihdot, 
sekä loistava

puhdistustulos.

Vähemmällä.
Enemmän siivottuja
neliöitä yhdistettynä
vähentyneeseen
veden, kemikaalien, 
energian ja ajankäytön
tarpeeseen.



Siivoa
fiksummin.

Uudet
työleveydet, 

65 cm & 85 cm.

Pienemmät
käyttökustannukset.

Pienemmilla
kokonaiskuluilla.
Yhdistettynä tehokkaiden ja 
esivalmistettujen moppien
kanssa, saadaan mopattua
enemmän, nopeammin ja 
vähemmällä määrällä
moppeja.



Optimoitua
Puhdistustehoa.

Puhdista pintaa
syvemmältä

Optimoitua
mikrokuituteknologiaa

erilaisille
pintamateriaaleille.

Poista jopa 99,99 % 
bakteereista ja viruksista.

Paremmilla
tuloksilla.
Minimoitu likaa
keräävien kolojen
määrä, sekä
symmetrinen design 
helpottaa likaisten
moppien poistamista
kehyksestä ilman
käsikosketusta.



Ensiluokkaista
ergonomiaa.

Ergonominen
siivous.

Uusissa mopeissa
yhdistyy matala

kitka ja erinomainen
puhdistusteho.

Parempi
tulos.
Sertifioitu ergonominen
järjestelmä, joka
mahdollistaa kevyen ja 
mielekkään
ylläpitosiivouksen.



• Ensimmäinen yritys Euroopassa, 
joka on luonut työpaikoille
päivittäin käytettävien tuotteiden
ergonomisten ominaisuuksien
sertifioinnin

• Uusi Swep-sarja:

• HCD (human-centered
design) & Antropometria = 
suunnittelun lähtökohtana
ihmiskehon mittasuhteet

Ergocert palkittu.



Joutsenmerkitty.
• Todistaa erinomaisen

puhdistustehokkuuden

• Joutsenmerkki edellyttää 
mikrokuitupohjaisissa 
siivousvälineissä yli 50 
vaatimuskohdan 
täyttymistä



Since we
LOVE IT CLEAN,

everywhere

Love It Clean -merkki
näyttää vihreistä 

vaihtoehdoista 
ne kaikkein vihreimmät.



Muovin uuden
elämän sertifikaatti.
• Uudelle Swep-sarjalle on 

myönnetty Plastica Seconda Vita 
-merkki

• Edustaa kierrätetyn muovin laatua
ja jäljitettävyyttä

• Valmistettu jopa 45% kierrätettyjä
raaka-aineita



Levykehyksien
uusi ulottuvuus –
Swep r-levykehys.
Nopeuden ja hygienian johtaja.
• Symmetrinen muotoilu
• Hygieeninen rakenne
• Love It Clean-merkitty

Suurin kokovalikoima.
• 35 cm, 50 cm, 65 cm ja 85 cm



Uusi sarja moppeja –
kestävä Swep-sarja.

Edistyksellinen
kennorakenteinen
mikrokuitunukka
harjaksilla

Valmistettu jopa
60% kierrätetystä
raaka-aineesta

Leveämpi U-
leikkaus parantaa
liikettä

Integroidut
moppaussuunta
-merkinnät



Puhdistustehon uusi ulottuvuus.
Uusi 3D-hunajakennomikrokuitunukkarakenne

Ainutlaatuinen kennorakenteinen
mikrokuitunukka harjaksilla, sisältää
ultrahienoista supermikrokuiduista
koostuvia pisteitä.

• Parempi liansitomiskyky ja liankantokyky

• Erinomaisen puhdistusteho

• Optimaalisen kontaktin pinnan
epätasaisuuksiin

• Irrottaa pinttyneenkin lian



r-MicroTech Pro Single & Duo 
Moppaa kevyesti, nopeammin ja pidemmälle
yhdellä mopilla.

Single r-MicroTech Pro
• 35 cm 
• 50 cm 
• 65 cm 
• 85 cm

Duo r-MicroTech Pro
• 35 cm
• 50 cm
• 65 cm

• Kennorakenteinen mikrokuitunukka 
ja mikrokuitulanka mahdollistaa 
suuren imukyvyn ja tasaisen 
kosteudenluopumisen

• >25% suurempi aluekapasiteetti
verrattuna nykyiseen
r-MicroTech moppiin

• Kestää jopa 1,000 pesukertaa



r-MicroCombi Pro Single & Duo 
All-in-One: Yksi moppi kaikkiin
pyyhintämenetelmiin

Single r-MicroCombi
Pro
• 50 cm
• 120 cm

Duo r-MicroCombi Pro
• 50 cm
• 65 cm
• 85 cm

• 3D-kennomikrokuitunukan ja 
mikrokuitulangan yhdistelmä 
mahdollistaa tehokkaan 
moppauksen eri 
pyyhintämenetelmissä

• Parempi liansitomiskyky ja 
liankantokyky

• Kestää jopa 1,000 pesukertaa



r-MicroPlus Pro Single & Duo 
Hienorakenteisten pintojen syväpuhdistukseen. 

Single r-MicroPlus Pro
• 50 cm

Duo r-MicroPlus Pro
• 50 cm

• Kennorakenteinen
mikrokuitunukka harjaksilla
sisältää ultrahienoista
supermikrokuiduista koostuvia
pisteitä

• Parempi liansitomiskyky ja 
liankantokyky

• Kestää jopa 1,000 pesukertaa



HygienePlus Pro Single & Duo 
Hienorakenteisten pintojen syväpuhdistukseen. 

Duo HygienePlus Pro
• 35 cm
• 50 cm

• Kennorakenteinen mikrokuitunukka
harjaksilla sisältää ultrahienoja
supermikrokuiduista koostuvia pisteitä

• Sisältää antibakteerisen ominaisuuden:
Säilyy kosteana puhtaassa moppilaatikossa 
pesun jälkeen jopa 72 tuntia

• Hopeafosfaattilasiin perustuva teknologia
ehkäisee bakteerien kasvua kosteassa
mopissa

• Kestää jopa 1,000 pesukertaa



Swep Duo r-SafetyPlus Pro 
Pienten ja erittäin likaisten alueiden
kaksivaiheiseen täsmäpuhdistukseen.

Duo r-SafetyPlus Pro
• 35 cm
• 50 cm

• Kaksipuolinen yhdistelmämoppi:
• 1. puoli: Safety-hankausmateriaali
• 2. puoli: Kennorakenteinen

mikrokuitunukka-harjaksilla
• Kestää jopa 250 pesukertaa



MultiDuster Maxi r-MicroPlus
Pro kalustemoppi
Korkeiden ja vaikeapääsyisten alueiden hygieeniseen
puhdistukseen. 

MultiDuster Maxi r-MicroPlus Pro

• Kaksipuolinen kalustemoppi
• Kennorakenteinen mikrokuitunukka 

harjaksilla sisältää ultrahienoista 
supermikrokuiduista koostuvia pisteitä

• Kestää jopa 1,000 pesukertaa
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Vileda Professional –
Puhtaiden ja turvallisten tilojen johtava kumppanisi
• Kehitystyömme ja innovaatiomme ovat aina asiakasyhteistyön kantamaa hedelmää. 

Yli 60 vuoden kokemuksella me tunnemme alan toimijoiden toiveet, tarpeet sekä 
siivoustyön olosuhteet ja lainalaisuudet. Siksi olemme jo vuosien ajan pystyneet 
tarjoamaan asikkaillemme odotukset ylittäviä tuotteita ja palveluita. 

• Innovatiiviset ja kokonaisvaltaiset järjestelmämme mahdollistavat asiakkaillemme 
päivittäin tehokkaamman ja helpomman siivoustyön.

• Vileda Professional on lupaus laadusta – jokainen Vileda Professional tuote edustaa 
segmenttinsä terävintä kärkeä, ja minimoi siivoustyön riskejä.

• Me kannustamme ihmisiä työskentelemään fiksummin, ei kovempaa. Siksi 
suunnitelmallisuus, ergonomia ja tuotteen teho ovat läsnä tuotekehitystyömme 
jokaisessa vaiheessa. Olemme ylpeitä joka kerta kun saamme tarjota asikkaillemme
uusinta uutta, hyödyntäen Vileda Professionalille ominaista patentoitua teknologiaa.

• Tehokkuuden ohella sydäntämme lähellä ovat erityisesti kestävä kehitys, 
ympäristöystävällisyys ja eettiset toimintatavat. Tämä käy ilmi yrityksemme lukuisista 
aloitteista, ohjelmista ja sertifikaateista.

• Vileda Professional on osa globaalia Freudenberg Groupia – teknologia-alan yhtiötä joka 
haluaa vahvistaa asiakkaidensa toimintaa ja koko yhteiskuntaa kehittämällä ja tukemalla 
innovatiivisia tuotteita ja toimintatapoja.



Lisätietoja tuotteista ja palveluista löydät osoitteesta
www.vileda-professional.fi
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