
  r -MicroTuff Swift
Swep  r -MicroTech Mop

POWERPOWER
Effektiv  och Återvunnen

Tar upp till 99,99 % virus* 
Upp till 100% återvunnen



Clean meets 
green
Clean meets 
green
Vi är världsledande inom rengörings-
lösningar och vill tillhandahålla mer 
än bara produkter som håller ytan ren. 
Rengöringen ska även bidra till en  
hälsosam värld. Därför har vi  
skapat en helt ny produktserie.  
Där alla produkter i serien är  
tillverkade på ett hållbart sätt och 
märkta med     .

Genom att fokusera på effektiv,  
hygienisk rengöring av högsta  
kvalitet kan vi uppnå samma utmärkta 
rengöringsresultat, som dessutom 
är hållbart ur ett miljöperspektiv: En 
smartare och miljövänligare rengöring 
som ger dina kunder ett större värde.

r



r for responsibility

r for recycled

r for resources

  r -MicroTuff Swift

Swep  r -MicroTech Mop

  r -MicroTuff Swift

Swep  r -MicroTech Mop



r -MicroTuff Swiftr -MicroTuff Swift
Den första återvunna rengöringsduken från Vileda Professional

* Testat på Bovine Coronavirus på vinylyta av tredjepartslaboratorium

100 % mikrofiberrengöring 

Tar upp till 99,99 % virus*

Tar bort hårt sittande smuts

Mycket hög partikelupptagning

100% 
Resultat



0,5 L         0,5 L

r -MicroTuff Swift

0,5 L         0,5 L

r -MicroTuff Swift

Scanna koden och se filmen eller läs
mer på www.vileda-professional.se

100% återvunnen polyester 

100 % hållbar - kan tvättas upp till 500 gånger

Svanenmärkt (licens 4083 0006)

2 PET-flaskor blir 1 duk

100% 
Hållbar



Swep r -MicroTech Mops

100% 
Swep

Hög rengöringsförmåga med mikrofibrer

Upp till 99,99 % virusreduktion* 

Dokumenterat god ergonomi

Minskad kemikalie- och vattenförbrukning

 Duo ger dubbelt upp i rengöring,  
Single används i specifika miljöer

Scanna koden och se filmen eller läs
mer på www.vileda-professional.se

Swep Duo och Single moppar från Vileda Professional



100%
Hållbar

Tillverkat av 30%** återvunnet material

Svanenmärkt

Överlägsen hållbarhet – kan tvättas upp till 900 
gånger

3.5 PET-flaskor blir till 1 mopp

0,5 L          0,5 L         0,5 L         0,5 L
50 cm

* Testat på Bovine coronavirus på ytor av vinyl av tredjepartslaboratorium 
** Innehållet av återvunnen polyester varierar i r-MicroTechmopparna Swep Duo och Single Det kan 
vara lite under eller över 30% beroende på storlek och form



vi använder ”Love it Clean” för att lyfta fram våra mest 
miljövänliga produkter

Gör dig redo för en grönare framtid

– så som   r -MicroTuff Swift and Swep  r -MicroTech             

från Vileda Professional

Since we 
love it clean,
everywhere

Vileda Professional / FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Tel. 7021 0052 • Fax 7021 3370
www.vileda-professional.dk • viledadk@fhp-ww.com


