
Parhaat ratkaisut jätehuoltoon 
ja lajitteluun
Huippuluokan muotoilua, laatua ja suorituskykyä
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Hyödy sveitsiläisestä laadusta

Laatu ei ole vain tyylikästä pintaa – Vileda Professionalin tuotteissa 
se jatkuu syvemmälle. 

Luonnollisesti myös jäteastiamme Geo, Iris, Hera, Atlas ja  
Titan edustavat samaa korkeaa laatua ja kestävyyttä, jota  
muutkin Vileda Professionalin tuotteet. Jäteastiamme valmistetaan 
ISO 9001-sertifioidussa tuotantolaitoksessa Sveitsissä, joka on 
tunnettu korkealaatuisista tuotteistaan.

   Joten luonnollisesti kaikilla jäteastioillamme on vuoden takuu 
koskien materiaali-, rakenne- ja valmistusvirheitä.

Tarpeesi ohjaavat tuotekehitystämme

Vileda Professional on markkinajohtaja uusien kustannustehokkai-
den siivousratkaisujen kehittämisessä ja valmistuksessa. Olemme 
saavuttaneet asemamme kuuntelemalla puhtaanapidon ammat-
tilaisia ymmärtääksemme tarpeet ja vaatimukset, ja sen jälkeen 
tarjonneet niihin luovia ja tehokkaita ratkaisuja.

Samalla tavoin olemme tutustuneet myös jätehuoltoon ja lajit-
teluun, ja siksi voimme nyt tarjota valikoiman toimivia ja tehokkaita 
tuotteita. Tuotteistamme löydät innovatiivisia materiaaliyhdistel-
miä, HACCP-vaatimuksiin vastaavat poljinastiat, kestävät moni-
käyttöastiat sekä pyörälliset sadan litran astiat.

Suunniteltu sopimaan ympäristöönsä

Modernit ja tyylikkäät tilat – sekä ulkoa että sisältä – asettavat vaa-
timuksia niissä käytetyille tuotteille. Vileda Professionalin jätehuol-
to- ja lajittelutuotteet on suunniteltu sulautumaan käyttöympäris-
töönsä. Iris- ja Geo- sarjat ovat erinomainen esimerkki vaativiinkin 
tiloihin soveltuvista tuotteistamme.

Molemmat sarjat perustuvat viimeisimpään teknologiaan ja 
yhdistelmämateriaaliin, jossa muovin kestävyys ja keveys yhdistyy 
ruostumattoman teräksen estetiikkaan. Tuloksena on astia, joka on 
helppo pitää puhtaana ja, johon ei jää sormenjälkiä eikä se ruostu 
tai kolhiinnu – ja kaiken lisäksi sopii ulkoasultaan tyylikkäimpäänkin 
ympäristöön.

Ensiluokkainen siivous vaatii 
ensiluokkaiset jätehuolto- ja 
lajitteluratkaisut
Tiedämme, että sijoitat aikaa ja rahaa voidaksesi tarjota asiakkaillesi puhtaan ja kutsuvan ym-
päristön. Toimitilasi ovat tärkeä kilpailutekijä ja keskeinen osa yrityksesi imagoa.

   Jätehuolto on merkittävä osa kokonaisvaltaista puhtaanapitoa. Nyt saat kaiken mitä tarvit-
set, siivousvälineistä jätehuoltotuotteisiin, yhdestä osoitteesta, Vileda Professionalilta.
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Vileda Professionalin jokainen tuote käy läpi satoja tunteja laatu- 
ja stressitestejä ennen markkinoille tuontia. Nämä vaativat testit 
toteutetaan sekä omissa teknisissä tutkimuskeskuksissamme sekä 
ulkopuolisissa tunnustetuissa tutkimuslaitoksissa. Jätehuoltotuot-
teidemme laatu on testattu saksalaisessa TÜV Rheinland Instituu-
tissa. Lopputulos? Huippulaatua! 

TÜV Rheinland on maailman johtava, riippumaton testauslaitos, 
joka toimii Saksassa, Euroopassa ja koko maailmassa. TÜV Rhein-
landin spesialistit testaavat ja sertifioivat tuotteiden turvallisuutta, 
laatua ja toimivuutta. Tämä kaikki, jotta Sinä voit olla vakuuttunut 
tuotteen korkeasta laadusta ja sopivuudesta käyttötarkoitukseensa.

Geo, Iris ja Hera ovat läpikäyneet TÜV Rheinlandin riippumat-
tomat testit ja merkkinä siitä ovat oikeutettuja kantamaan TÜV 
Rheinland - tunnusta.

Kehitetty tosielämän haasteisiin

Laboratorioympäristössä tekemämme testit todentavat tuotteen 
toimivuuden, tehokkuuden ja kestävyyden useissa ja pitkäkestoisis-
sa stressitesteissä. 

Vaativimmat testit ovat kuitenkin käyttötestit, joissa tuotteita 
testataan niiden todellisessa käyttöympäristössä. Näin saadaan 
paras tieto koskien tuotteiden ergonomiaa, tehokkuutta käytössä, 
toimivuutta ja muotoilua.

We all take care!

Vileda Professional on jo pitkään toiminut kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti ja kaikki raaka-aineemme ja valmiit tuot-
teemme on testattu huolellisesti varmistuaksemme, että ne ovat 
korkeimpien REACH-säännösten mukaisia.

Voit olla varma, että asiantuntijoidemme suorittamat testit, TÜV 
Rheinlandin tuella, ovat johtaneet tuotevalikoimaan, joka ei ole 
ainoastaan helppokäyttöinen ja huolellisesti muotoiltu vaan vastaa 
lisäksi korkeimpiakin vaatimuksia.

Testattua laatua
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Avuksesi lajitteluun
Vileda Professionalilla on jo vuosia ollut 
selkeä suunnitelma ympäristömyönteises-
tä toiminnasta. Olemme aina keskittyneet 
kehittämään kestäviä ja tehokkaita tuot-
teita, jonka lisäksi käytämme kierrätysma-
teriaaleja, jos mahdollista. 

Luonnollisesti jätehuoltotuotteemme ovat myös itsessään kier-
rätettäviä kuten lähes kaikki ympärillämme, mutta miksi kierrättä-
minen on niin tärkeää?

Kierrätys on ympäristön parhaaksi – Joka vuosi kaadetaan satoja 
tuhansia puita paperintuotantoa varten. Kierrättämällä paperia 
voimme vähentää kaadettavien puiden määrää ja säästää näin 
arvokkaita luonnon resursseja.

Kierrätys vähentää täyttömaita ja kaatopaikkoja – Suurin osa 
maantäyttöjätteestä maatuu hitaasti ja jäte vaatii jatkuvasti 
enemmän tilaa sijoituspaikaksi. Kierrättämällä voimme vähentää 
jätevuoria.

Kierrätys säästää energiaa – Kierrätysmateriaalien prosessointi 
kuluttaa vähemmän energiaa kuin neitseellisten raaka-aineiden 
prosessointi. Myös energia, joka kuluu neitseellisten materiaalien 
kuljettamiseen alkulähteiltä on säästöä ja myös näin kierrätys 
vähentää energiankulutusta.

Kierrätys auttaa vähentämään ilmastonlämpenemistä  ja saas-
teita – Käyttämällä vähemmän energiaa tuotantoon ja kuljetukseen 
voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasujen määrää. Kier-
rättämällä biohajoamattoman jätteen polttamisen sijaan voidaan 
vähentää ilman saasteita.
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GEO
Innovatiivinen ja kestävä Geo on joustava ratkaisu jätehuolto- ja 
lajittelutarpeisiisi.

Uudenlainen yhdistelmämateriaali, jossa yhdistyy muovin kestä-
vyys ja keveys sekä metallin tyylikäs ulkonäkö, tarjoaa jäteastian, 
joka on helppo pitää puhtaana, ei ruostu eikä vahingoitu helposti, ja 
johon ei jää sormenjälkiä. 

   Geo on saatavana kahdessa eri koossa useilla erityyppisillä lajit-
teluun soveltuvilla värikoodatuilla kansilla. Umpinainen kansi pitää 
myös hajut sisällä. Saatavana myös seinäkiinnityssarja.

Ominaisuudet
• Kestävä muovirakenne, metalloidulla pinnalla

• Kompakti solakka muotoilu – soveltuu ahtaisiinkin tiloihin

• Ei ruostu tai kolhiinnu eikä pintaan jää sormenjälkiä

• Pesunkestävä ja helppo pitää puhtaana

• Integroitu kantokahva – helppo nostaa ja kantaa

• Integroitu jätesäkinpidin – varmistaa jätesäkin sopivuuden

• Pitävät kumitassut – pitää astian paikallaan, suojaa lattiapintaa ja eikä aiheuta 
ääntä

• Kaksi kokoa – 55 litraa ja 70 litraa

• Laaja valikoima kansia – värikoodatut lajittelukannet sekä umpikansi kahvalla 
kuljetusta varten

• Seinäkiinnityssarja avoimella kannella

• Avoimissa lajittelukansissa ei vaadita käsikosketusta eli Geo vastaa myös 
HACCP vaatimuksia.

Geo – medium (55l) 
ja suuri (70l)

Integroitu ergonominen kahva

Ensiluokkaista 

muotoilua, 

laatua ja 

toiminnalli-

suutta

Geo 55 l tai 70 l avoimella kannella ja seinäkiinnityksellä

Pidikkeillä voi kiinnittää astiat toisiinsa
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Modernia 

muotoilua 

kaikkiin 

ympäristöihin

IRIS
Jäteastia, jossa yhdistyy toimivuus ja tyylikkyys. Suunniteltu erityi-
sesti sisätiloihin, joissa kävijämäärät ovat suuria.

Kuten Geo, myös Iris on valmistettu metallisoidusta muovista. 
Iris on saatavana kahdessa eri muodossa, pyöreänä (50 l) ja kulmik-
kaana (60 l). Molempiin on saatavana avonaiset kannet, jotka vas-
taavat HACCP vaatimuksia. Lisäksi molempiin muotoihin 
saatavana umpikannet ja kulmikkaaseen myös heilurikansi.

Ominaisuudet
• Kestävä muovirakenne metalloidulla pinnalla

• Ei ruostu, kolhiinnu eikä pintaan jää sormenjälkiä

• Pesunkestävä ja helppo pitää puhtaana

• Integroitu kantokahva – helppo nostaa ja kantaa

• Pitävät kumitassut – pitää astian paikallaan, suojaa lattiapintaa ja eikä aiheuta 
ääntä

• Kaksi muotoa – pyöreä tai kulmikas

• Kaksi erilaista kulmikasta kantta – avoin kansi tai heilurikansi.

• Pyöreät avoimet värikoodatut kannet.

Integroitu kantokahva  
- helppo nostaa ja kantaa

Integroitu jätesäkinpidin - täydellinen sopivuus

Iris 60 l kulmikas avoimella kannella tai heilurikannella.

Iris 50 l avoin kansi neljä värivaihtoehtoa



98

Ominaisuudet
• Kestävä muovirakenne metalloidulla pinnalla

• Ei ruostu, kolhiinnu eikä pintaan jää sormenjälkiä

• Helppo pitää puhtaana - pyyhi kostealla pyyhkeellä

• Kumitassut pitävät astian paikallaan

• Tilavuus 17 l – halkaisija 32 cm ja korkeus 38 cm

• Leto toimitetaan pyöreän kauluksen kanssa, jonka alle piiloutuvat jätesäkin 
reunat.

LETO
Leto jäteastian tilavuus on 17 litraa ja se on näin ollen ihanteellinen 
muun muassa kaikenlaisiin toimistotiloihin ja liiketiloihin, joissa 
astialta vaaditaan siistiä ja tyylikästä ulkonäköä sekä luonnollisesti 
varmaa toimivuutta.

Uudenlainen yhdistelmämateriaali, jossa yhdistyy muovin kestä-
vyys ja keveys sekä metallin tyylikäs ulkonäkö, tarjoaa jäteastian, 
joka on helppo pitää puhtaana, ei ruostu eikä vahingoitu helposti, ja 
johon ei jää sormenjälkiä. Lopputuloksena on tyylikäs jäteastia, joka 
sulautuu vaativimpaankin ympäristöön.
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HERA
Hera on täydellinen sarja poljinastioita, jotka vastaavat HACCP- 
vaatimuksiin, jossa käsikosketusta astiaan on vältettävä. Ihanteel-
linen ratkaisu useisiin eri käyttöympäristöihin – sairaalan potilas-
huoneista ruoanvalmistustiloihin, missä ristikontaminaatiota on 
vältettävä.

Pehmeästi sulkeutuva kansi on ihanteellinen hiljaisiin ja rauhal-
lisiin ympäristöihin. Integroitu jätesäkinpidin ja pitävät, hiljaiset 
kumitassut ovat esimerkkejä toimivasta muotoilusta.

   Hera on saatavana kolmessa eri koossa – 35 litraa, 60 litraa ja 
85 litraa, sekä kolmessa eri värissä.

Ominaisuudet
• Poljintoiminto – vastaa HACCP-vaatimuksiin

• Suuri poljin – ihanteellinen käytettäessä turvakenkiä tai 
kengänsuojuksia

• Tiivis kansi – pitää hajut astiassa

• Integroitu jätesäkinpidin – varmistaa jätesäkin sopivuuden

• Yksinkertaistettu muotoilu – helppo pitää puhtaana

• Kumitassut – pitävät astian paikallaan ja suojaavat lattiapintaa

• Kolme kokoa – 35 litraa, 60 litraa ja 85 litraa

• Värikoodaus – saatavana kolmessa eri värissä, mikä 
poljintoiminnon lisäksi minimoi bakteerien leviämisen

Kolme kokoa – 35 l, 60 l ja 85 l

Värikoodattu, saatavana 3 värissä

Liukumattomat kumitassut

Suuri poljin - soveltuu työ- ja turvakengille
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Suuret hiljaiset kumipyörät

Integroitu jätesäkipidinLukitusrengas (ei sisällä lukkoa)

ATLAS
Atlas on siirrettävä sadan litran jäteastia sekä sisä- että ulkokäyt-
töön ja erityisesti esimerkiksi teollisuusympäristöihin.

Tärkeimpiä toiminnallisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi liikut-
tamisen helpoksi tekevät korkealle sijoitettu kahva ja suuret 
kumipyörät sekä ergonomiaa lisäävä suuri suuaukko ja lukitsemisen 
mahdollistava lukitusrengas.

Ominaisuudet
• Lukitusrengas – mahdollistaa kannen lukitsemisen riippulukolla

• Suuri suuaukko – parantaa ergonomiaa

• Suuret kumipyörät – helppoon ja hiljaiseen siirtämiseen

• Integroitu jätesäkinpidin – varmistaa jätesäkin sopivuuden

• Korkealle sijoitettu kahva – helppoon ja ergonomiseen siirtämiseen

• Neljä värikoodattua kantta – musta, vihreä, punainen, sininen

• Musta astia

Atlas kansi neljä väriä
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TITAN
Titan on järeä monikäyttöastia, joka soveltuu sekä sisä- että 
ulkokäyttöön. 

Sekä astia että kannet ovat helposti puhtaana pidettäviä ja 
sisältävät runsaasti nerokkaita ratkaisuja kuten pehmeät, pitävän 
otteen takaavat kahvat raskaiden astioiden ergonomista nostamis-
ta varten sekä erityinen rakenne, joka helpottaa raskaiden jätesäk-
kien poistamista astiasta.

   Saatavana kahdessa koossa (85 litraa ja 120 litraa), kolmessa eri 
värissä ja myös avonaisella kansiratkaisulla.

Ominaisuudet
• Pehmeä kahva – helpottaa täyden astian liikuttelua

• Järeä kansi – kanavat huuhtelu- tai sadeveden poistumista varten

• Pesunkestävä ja helppo pitää puhtaana

• Integroitu kahva pohjassa – helppo nostaa ja tyhjentää

• Erityinen rakenne, joka helpottaa raskaiden jätesäkkien poistamista astiasta

• Kaksi kokoa – 85 litraa ja 120 litraa

• Kaksi kansivaihtoehtoa – umpinainen vakiokansi kolmessa eri 
värissä (85 l ja 120 l) sekä tummanharmaa avoin kansi (120 l)

• Astia kolmessa värissä – Musta, harmaa, ja valkoinen

Integroitu kahva

Titan 120 l

Titan 85l

Pehmeä kahva
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Tuotteet

  GEO

  Iris

  Leto

  HERA

  ATLAS

  TITAN

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

•                            •                •

Vastaanotto 
/aula Julkiset tilat Kokoustilat Saniteet-

titilat Ruokala Ravintola Keittiö Ulkotilat

Jätehuoltoratkaisut 
kaikkiin tarpeisiin

Huolimatta siitä millaisessa ympäristössä toimit, löydät valikoimastamme ratkaisun, joka sopii tarpeeseen ja ympäristöönsä.

Runsasliikenteiset tilat

• Lentokentät (kierrätys ja lajittelu, turvatarkastus, saniteettitilat,
tarjoilualueet, odotustilat)

• Näyttelyhallit (vastaanotto, saniteettitilat, jätteiden keräys ja
lajittelu)

• Yleiset tapahtumat (jätteiden keräys ja lajittelu)

HoReCa 

• Hotelli (vastaanotto, kokoustilat, keittiö, hotellihuone, pesutilat,
allasosastot)

• Ruokalat (ruoanvalmistustilat, lajittelu ja kierrätys)

• Pitopalvelu (ulkoilmatapahtumat)

• Kylpylät/kuntosalit (vastaanotto, hoitohuoneet, harjoittelutilat,
pesutilat, yleiset tilat, pyyhkeiden keräys)

Hyvä Ei suositellaErinomainen
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• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

Hotellit

Hotelli-
huone

Kylpylä/
kuntosali

Terveydenhuolto

Potilashuone Hoitohuone

Koulut

Luokkahuone/
luentosali

Ruokala/ 
henkilöstötilat

Teollisuus/toimistot

Toimisto Postihuone Tuotantotila Huoltohalli Varasto

Hoitoala

• Sairaalat (keittiö, kierrätys yleisissä tiloissa, potilashuoneet ja
-osastot, ravintolat ja kahviot)

• Palvelukodit (vastaanotto, hoitohuoneet, asukashuoneet, yleiset
tilat)

• Yksityisvastaanotto (vastaanotto, hoitohuone, yleiset tilat, 

kahvio)

Teollisuus ja toimistot

• Teollisuus (tehtaat, tuotantolinjat, keittiöt/kahviot, taukotilat, 
vastaanotto)

• Toimistot (vastaanotto, kokoustilat, keittiöt, taukotilat,
postihuoneet)
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Tuotenro Tuotenimi Väri
LxPxK 

(cm)

Suositeltava 
pussin koko 
LxK (cm)

Kpl/ 

pkt

Pkt/ 

ltk

137660 Geo Jäteastia 55L Metalloitu/Musta 29x49x61 70x80 1 4

137661 Geo Jäteastia 70L Metalloitu/Musta 29x49x73 80x90 1 4

137662 Geo Kansi kädensijalla Musta/Harmaa 29x49x9 - 1 4

137663 Geo Kansi paperinkeräys Musta/Sininen 29x49x9 - 1 4

137664 Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko Musta/Punainen 29x49x9 - 1 4

137665 Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko Musta/Keltainen 29x49x9 - 1 4

137666 Geo Lajittelukansi, pyöreä suuaukko Musta/Vihreä 29x49x9 - 1 4

138490 Seinäkiinnityssarja avoimella kannella Musta 29x49x9 - 1 4

142391 Geo kuljetusalusta Metalloitu/musta 21x41x7 - 1 4

137667 Iris Jäteastia 50L, pyöreä Metalloitu/Musta 38x73 70x80 1 4

137668 Iris Kansi, pyöreä Musta 38x15 - 1 4

137669 Iris Kansi, pyöreä Sininen 38x15 - 1 4

137670 Iris Kansi, pyöreä Punainen 38x15 - 1 4

137671 Iris Kansi, pyöreä Vihreä 38x15 - 1 4

137673 Iris Jäteastia 60L, kulmikas Metalloitu/Musta 39x39x73 70x80 1 4

137674 Iris Kansi, kulmikas Musta 39x39x15 - 1 4

137676 Iris Heilurikansi, kulmikas Musta 39x39x15 - 1 4

138494 Leto Jäteastia 17l Metalloitu/Musta 32x38 - 1 4

138493 Leto Jäteastia 17l, pyöreä, ei kaulusta Metalloitu/Musta 32x37 - 1 4

145351 Leto Lajitteluosa Punainen 27x12x26 - 1 4

145371 Leto Lajitteluosa Vihreä 27x12x26 - 1 4

137681 Hera Jäteastia polkimella 35 l Musta 39x39x44 70x55 1 1

137682 Hera Jäteastia polkimella 35 l Beige 39x39x44 70x55 1 1

137683 Hera Jäteastia polkimella 35 l Valkoinen 39x39x44 70x55 1 1

137687 Hera Jäteastia polkimella 60 l Musta 39x39x69 70x80 1 1

137689 Hera Jäteastia polkimella 60 l Valkoinen 39x39x69 70x80 1 1

137693 Hera Jäteastia polkimella 85 l Musta 49x39x79 80x90 1 1

137695 Hera Jäteastia polkimella 85 l Valkoinen 49x39x79 80x90 1 1

Tuotevalikoima
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Tuotenro Tuotenimi Väri
LxPxK 

(cm)

Suositeltava 
pussin koko 
LxK (cm)

Kpl/ 

pkt

Pkt/ 

ltk

137696 Atlas Jäteastia pyörillä 100L Musta 59x44x90 90x110 1 3

145328 Atlas Tölkkikansi Sininen 59x44x11 - 1 3

137697 Atlas Kansi Musta 59x44x11 - 1 3

137698 Atlas Kansi Vihreä 59x44x11 - 1 3

137701 Atlas Kansi Punainen 59x44x11 - 1 3

137703 Titan Jäteastia 85L Musta 49x56x63 80x90 1 5

137705 Titan Jäteastia 85L Harmaa 49x56x63 80x90 1 5

137708 Titan Jäteastia 85L Valkoinen 49x56x63 80x90 1 5

137709 Titan 85L Kansi Musta 50x53x7 - 1 4

137711 Titan 85L Kansi Harmaa 50x53x7 - 1 4

137714 Titan 85L Kansi Valkoinen 50x53x7 - 1 4

137715 Titan Jäteastia 120L Musta 55x63x72 90x110 1 4

137717 Titan Jäteastia 120L Harmaa 55x63x72 90x110 1 4

137721 Titan 120L Kansi Musta 57x61x7 - 1 3

137723 Titan 120L Kansi Harmaa 57x61x7 - 1 3

137727 Titan 120L  Kansi, avoin Musta 57x61x11 - 1 2

141947 Titan Kuljetusalusta Metalloitu/Musta 53x53x22 - 1 1
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