
Komplette løsninger 
for avfall og kilde- 
sortering
Førsteklasses design, kvalitet og funksjon
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Design til stilige miljøer

Moderne og designede miljøer – både innvendig og utvendig – 
stiller krav til serviceproduktene. Vileda Professionals systemer 
for avfall og kildesortering er utformet slik at de både harmo-
nerer med og kompletterer det miljøet der de skal brukes. Iris- 
og Geo-seriene er gode eksempler på hvordan våre produkter 
oppfyller høye krav til gjennomtenkt design.

Begge seriene er lagd i metallisk plast, med plastens mot-
standskraft og metallets flotte finish. Resultatet er beholdere 
som er enkle å holde rene, som motstår fingeravtrykk, rust 
og småskader – og som harmonerer med det mest futuristisk 
utformede interiøret.

Sveitsisk kvalitet når den er som best

For Vileda Professional er design og funksjon mye mer enn bare 
utseende.  

Selvfølgelig får du samme kvalitet og levetid som du er vant 
til fra våre øvrige produkter, også hos Geo, Iris, Hera, Atlas og 
Titan. De produseres med den velkjente sveitsiske nøyaktig-
heten i fabrikker som er ISO9000-sertifiserte.  

Alle produkter har selvfølgelig garanti i tilfelle problemer med 
materiale, konstruksjon eller funksjon.

Førsteklasses rengjørings- 
resultat krever et førsteklasses 
system for avfall og kilde- 
sortering

Vi vet at du bruker både tid og krefter for å få dine gjester og besøkende til å trives i et rent 
og velstelt miljø. Du vet at kundemiljøet er en viktig konkurransefaktor og en vesentlig del av 
ditt forretningsimage.

Da vet du også at det er like viktig å ta hånd om søppelet på en effektiv og enkel måte, 
som å ta hånd om støv og skitt. Så nå kan du løse hele rengjøringsbehovet – fra komplette 
rengjøringsløsninger til vårt nye system for avfall og kildesortering – med kun én kontakt: 
Vileda Professional.

Dine behov styrer vårt utviklingsarbeid

Vileda Professional er markedsleder i utvikling og produksjon 
av effektive rengjøringssystemer. Og vi har skaffet oss leder-
trøyen ved å lytte til dem som rengjør profesjonelt, for å forstå 
deres krav og behov og deretter utvikle kreative og effektive 
løsninger som dekker behovene.

På samme måte har vi tilnærmet oss avfall og kildesortering, 
og derfor kan vi nå tilby en serie produkter som er suverene 
i forhold til tradisjonelle løsninger. For eksempel innovative 
materialkombinasjoner, pedalbøtter som ikke krever berøring 
(oppfyller HACCP-krav), dunker for flerbruk samt 100 liters 
beholdere på hjul med fokus på ergonomi. 
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Alle produkter fra Vileda Professional gjennomgår et hun-
dretalls timer med kvalitets- og stresstester før de slippes ut i 
markedet. Disse krevende testene utføres både internt i våre 
tekniske anlegg og eksternt hos godkjente testinstiutter. TÜV 
Rheinland-instituttet i Tyskland har kvalitetstestet vårt sorti-
ment for avfall og gjenvinning og gitt det karakteren ”topp 
kvalitet”.

Instituttet er et verdensledende, uavhengig testinstitutt som 
har sin virksomhet i Tyskland, Europa og resten av verden. 
TÜV er spesialister i å teste og sertifisere sikkerhet, kvalitet og 
funksjon i produktene, slik at brukeren kan være trygg på at 
de produktene man benytter er av høyeste kvalitet og passer 
perfekt for sitt anvendelsesområde.

 Geo, Iris og Hera har gjennomgått TÜV Rheinlands uav-
hengige tester og har fått retten til å bruke TÜVs logo.

Testet for å klare virkeligheten

During the development phase we tested all products in real 
life situations to assess the in-use ergonomics, efficiency and 
consumer satisfaction. 

Som et ledd i produktutviklingen testes produktene i sitt 
rette miljø før de slippes ut i markedet. Slik får vi konstruktive 
tilbakemeldinger vedrørende ergonomi, effektivitet, funksjon og 
design. Det er vår beste garanti til deg.

We all take care!

Vileda Professional har lenge hatt tydelige mål mot en solid 
virksomhet. Faktisk helt siden starten i 1849. Vi gjennomfører 
fullstendige kjemiske tester på våre råvarer og ferdige produkter 
for å være sikre på at de oppfyller de høyeste kravene i REACH.

Du kan være helt sikker på at den forskningen som utføres av 
våre eksperter, med støtte av TÜV Rheinlands uavhengige tes-
ter, har resultert i et sortiment som ikke bare er brukervennlige 
og vel utformede, men de oppfyller også de strengeste normer 
og krav.

Tøffe tester - din garanti
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Kildesorteringen blir enkel med våre produkter. For å fo-
renkle sorteringen har vi designet kildesorteringsetiketter med 
intuitive symboler for papir, bokser, plast, restavfall etc.

Ta kontakt med din lokale Vileda Professional representant 
for ytterligere informasjon.
 

Gjenvinning – er vinneren
Gjennom mange år har Vileda Profes-
sional hatt en tydelig strategi for hold-
barhet og miljø. Vi har alltid hatt fokus 
på utviklingen av slitesterke og effektive 
produkter og der det er mulig, bruker vi 
gjenvunnet materiale i produksjonen.

Men selv slitesterke produkter må gjenvinnes etter en tid. 
Nesten alt vi ser omkring oss kan brukes om igjen, men hvorfor 
er gjenvinning så viktig?

Gjenvinning hjelper miljøet 
Hvert år felles hundretusenvis av trær kun for å produsere nytt 
papir. Gjennom sortering og gjenvinning av papir bidrar du til 
å minske antallet trær som hugges ned. Det er en enkel måte å 
spare våre dyrebare naturressurser på.

Gjenvinning reduserer søppeldeponiene 
De fleste produktene i deponiene tar det mange år å bryte ned. 
Resultatet er store avfallsberg. Kildesortér og du er med på å 
redusere det voksende søppelberget!

Gjenvinning sparer energi 
Vi bruker mer energi til transport av nytt materiale enn vi 
bruker når vi behandler gjenvunnet materiale. Når du kildesort-
erer minsker du energiforbruket i begge prosessene.

Gjenvinning bidrar til å minske den globale op-
pvarming og forurensningen 
Ved bruk av mindre energi i produksjonen og å redusere 
transporten, blir utslippet av drivhusgasser mindre. Dersom du 
også kildesorterer ikke-biologisk nedbrytbart avfall i stedet for å 
kaste det til forbrenning, er du også med på å minske luftforu-
rensningen enda mer.
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GEO
Innovativ, sterk og motstandsdyktig – Geo er den fleksible 
løsningen for både avfall og kildesortering.

Det innovative kombinasjonsmaterialet, med plastens mot-
standskraft og metallets lekre finish gir beholdere som er enkle å 
holde rene, som står i mot fingeravtrykk, rust og småskader og 
som harmonerer med det mest futuristisk utformede interiøret.

Geo finnes i to størrelser og med forskjellige typer lokk. 
Fargekodede lokk for effektiv kildesortering av papir, bokser og 
annet og som enkelt plasseres sammen til en kildesorteringsstas-
jon. Det heldekkende lokket stenger lukt inne. Geo kan også 
festes på veggen.

Viktige funksjoner
•	 Tøff	og	slitesterk	plast	med	metallfinish

•	 Kompakt	design	–	tar	liten	plass

•	 Motstandsdyktig	mot	rust,	fingeravtrykk	og	småskader

•	 Kan	enkelt	spyles	ren

•	 Integrert	bærehåndtak	(over-	og	underkant)	lett	å	løfte	og	bære

•	 Integrert	holder	for	søppelsekk	–	for	enkelt	feste	av	sekken

•	 Gummiføtter	holder	Geo	på	plass	og	beskytter	gulvet

•	 To	størrelser	–	55	l	og	70	l

•	 Fargekodede	lokk	–	for	enkel	sortering	av	papir,	bokser	etc.	Det	grå	
lokket for kompost/matavfall har et heldekkende lokk med håndtak

•	 Inkludert	veggfeste	i	lokket	med	stor	åpning

•	 Med	de	åpne	lokkene	unngås	berøring.	Dette	gjør	at	Geo	tilfredsstiller	
kravene for HACCP.

Avfall og kildesorteringssystem

Geo	–	stor	(70l)	 
og	medium	(55l)

Integrert	ergonomisk	håndtak

Førsteklasses

design, kvalitet

og funksjon

Geo	55	l	eller	70	l	med	åpent	lokk	og	veggfeste
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Waste Management Systems

Moderne

design

for alle

miljøer

IRIS
Avfalls- og kildesorteringsbeholder som kombinerer funksjon 
og design. Iris er utviklet først og fremst for bruk innendørs der 
besøkstrafikken er stor eller veldig stor.

Akkurat som Geo er Iris produsert i metallisert plast. Iris 
finnes i to forskjellige utførelser – rund (50 l) eller firkantet 
(60 l). Lokk til begge beholderne finnes med stor åpning, bl a 
for å slippe berøring og for å tilfredsstille kravene til HACCP. 
De stengte lokkene som holder lukten inne finnes i forskjel-
lige utførelser – Iris rund med glidelokk og Iris firkantet med 
fjærbelastet tipplokk og det nye vippelokket.

Viktige funksjoner
•	 Tøff	og	slitesterk	plast	med	metallfinish

•	 Motstandsdyktig	mot	rust,	fingeravtrykk	og	småskader

•	 Kan	enkelt	spyles	ren

•	 Integrert	bærehåndtak	(over-	og	underkant)	lett	å	løfte	og	bære

•	 Integrert	holder	for	søppelsekk	–	for	enkelt	festing	av	sekken

•	 Gummiføtter	holder	Iris	på	plass,	beskytter	gulvet	og	demper	lyd

•	 To	utførelser	–	rund	(50	l)	eller	firkantet	(60	l)

•	 Med	de	fargekodede	åpne	lokkene	unngås	berøring.	Iris	tilfredsstiller	
kravene for HACCP.

•	 Tre	ulike	typer	av	heldekkende	lokk	–	rundt	lokk	med	glideåpning	og	
to	firkantede	lokk	–	fjærbelastet	tipplokk	eller	vippelokk

Avfall og kildesorteringssystem 

Iris	60	l	firkantet	med	sort	vippelokk Iris	50	l	rund	med	sort	glidelokk

Integrert	holder	for	søppelsekk	–	perfekt	passform

Iris	60	l	firkantet	med	åpent	lokk	og	stengt	tipplokk	finnes	i	2	farger

Iris	50	l	rund	med	åpent	lokk 
-	finnes	i	5	farger

Anti-slip	gummiføtter
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Viktige funksjoner
•	Tøff	og	slitesterk	plast	med	metallfinish

•	 Motstandskraftig	mot	rust,	fingeravtrykk	og	småskader

•	 Kan	enkelt	spyles	ren

•	 Gummiføtter	holder	Leto	på	plass,	beskytter	gulvet	og	demper	lyd

•	 Størrelse:	17	l	–	32	cm	i	diameter	og	en	høyde	på	38	cm

•	 Leveres	med	stort	åpent	lokk	(ring)

LETO
Leto er en papirkurv med fokus på design og kvalitet. Den er 
utviklet for å markere seg eller smelte inn i omgivelsene.

Leto har en størrelse på 17 l og er derfor perfekt for daglig 
avfallshåndtering innen alle kontormiljøer. Med dens flotte 
design passer den også flott i resepsjonen, konferanserommet, 
på toalettet, hotellrommet eller i butikken.

Leto er produsert i det samme unike plastmaterialet som Geo 
og Iris – med en holdbar og pen overflate som er lett å holde 
ren fra fingeravtrykk, rust og småskader samtidig som den gir 
et inntrykk av rustfritt stål. Den attraktive Leto leveres med en 
øvre ring som både holder avfallsposen på plass og skjuler den.

Waste Management SystemsAvfall og kildesorteringssystem 
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HERA
Hera er en komplett serie pedalbøtter, som oppfyller HACCP-
krav. Hera manøvreres uten å bruke hendene, og passer til en 
rekke bruksområder – fra pasientrom i helsevesenet til mat-
tilberedning der krysskontaminering kan være skjebnesvangert.

Den myke lukkingen av lokket passer utmerket i stille og 
rolige omgivelser. Den integrerte holderen for søppelsekker,  
i likhet med gummiføttene i sklisikkert materiale, er gode  
eksempler på funksjonell design.

Hera-beholderen fås i tre størrelser – 35 l, 60 l og 85 l, samt  
i seks farger.

Viktige funksjoner
•	 Fotbetjening	–	oppfyller	HACCP-krav

•	 Stille	og	myk	lukking	av	lokket	–	utmerket	til	helsesektoren

•	 Stor	fotpedal	–	ypperlig	når	man	bruker	vernesko	og	skobeskyttelse

•	 Tette	lokk	–	holder	eventuell	lukt	inne	i	beholderen

•	 Integrert	holder	for	søppelsekk	–	garanterer	perfekt	passform

•	 Ukomplisert	design	–	enkel	å	holde	ren

•	 Gummiføtter	–	holder	beholderen	på	plass	og	beskytter	gulvet

•	 Tre	størrelser	–	35	l,	60	l	og	85	l

•	 Fargekoding,	fås	i	6	farger,	i	kombinasjon	med	fotbetjening	 
minimerer risikoen for bakteriespredning

Tre	størrelser	–	35	l,	60	l	og	85	l

Fargekoding,	fås	i	6	farger

Anti-slip	gummiføtter

Stor fotpedal, passer også til vernesko

Waste Management SystemsAvfall og kildesorteringssystem 
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ATLAS
Atlas mobile beholder på 100 l brukes både innendørs og 
utendørs, først og fremst i industrielle miljøer.

Her finner du viktige og innovative funksjoner som høyt 
plasserte bakre håndtak, store gummihjul, låseøye for hengelås 
og lokk med sjenerøs åpningsvinkel som gir god ergonomi.

Viktige funksjoner
•	 Låseøye	for	låsing	av	lokket	med	hengelås	

•	 Ekstra	stor	åpningsvinkel	på	lokket	–	gir	god	ergonomi

•	 Store	gummihjul	–	for	enkel	og	stille	forflytting

•	 Integrert	holder	for	søppelsekk	–	garanterer	perfekt	passform

•	 Høyt	plassert	håndtak	–	for	enkel	og	ergonomisk	forflytting

•	 Seks	fargekodede	lokk	–	svart,	grønt,	grått,	gult,	rødt,	blått

•	 Beholderen	fås	bare	i	svart

Waste Management SystemsAvfall og kildesorteringssystem 

Lokk	til	Atlas	finnes	i	6	farger Store og stillegående gummihjul

Integrert	holder	for	søppelsekkHull	for	lås	(lås	er	ikke	inkludert)
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Waste Management Systems

TITAN
Bredt bruksområde, utviklet for tøffe krav og miljøer både 
utendørs og innendørs – kort fortalt Titan.

Både beholderne og lokkene er enkle å rengjøre og har en 
rekke innovative løsninger, blant annet mykt grep for smidig, 
smertefri og ergonomisk håndtering av tungt lastede beholdere. 

Titan fås i to størrelser (85 l og 120 l) og i seks farger.  
Dessuten fås lokk til 120 l med stor rund åpning.

Viktige funksjoner
•	 Mykt	grep	forenkler	håndtering	av	tunge	dunker

•	 Kraftig	lokk,	med	avløpskanaler	for	skylle-	eller	regnvann

•	 Kan	spyles	–	enkel	å	holde	ren

•	 Integrert	håndtak	i	bunn	–	enkel	å	løfte	og	tømme

•	 Gul	og	hvit	dunk	er	godkjent	for	bruk	til	næringsmidler

•	 To	størrelser	–	85	l	og	120	l

•	 To	utførelser	av	lokk	–	standardlokk	(for	85	l	og	120	l)	i	seks	farger 
og	et	svart	lokk	med	stor	åpning	(120	l)

•	 Seks	farger	–	svart,	grønt,	grått,	gult,	rødt,	hvitt

Avfall og kildesorteringssystem 

Integrert	bærehåndtak

Sortiment	120l

Sortiment	85l

Mykt	grep
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GEO

IRIS

LETO

HERA

ATLAS

TITAN

Produkter  

Resepsjon/
lobbier

Offentlige 
områder

Konferanse- 
/møterom

Toalett/ 
garderobe Kantine Restaurant Kjøkken Utvendig  

plassering

Avfall og kildesorterings- 
system for alle behov

Her finner du en løsning som passer til behovene, 
virksomheten og miljøet.

Offentlige bygninger med mange besøkende
•	 Flyplasser	(gjenvinning	og	kildesortering,	sikkerhetskontrollen,	 

avgang-,	ankomst-	og	serveringsområder,	toaletter)

•	 Utstillingsområder	(resepsjoner,	toaletter,	gjenvinning	og	kilde- 
sortering)

•	 Arrangementsområder	(gjenvinning	og	kildesortering)

HoReCa 
•	 Hotell	(resepsjon,	møterom,	kjøkken,	hotellrom,	våtrom)

•	 Restaurant	(kjøkken,	toaletter,	gjenvinning	og	kildesortering	i	 
restaurantdelen)

•	 Kantine	(mattilberedning,	gjenvinning	og	kildesortering)

•	 Catering	(eksterne	arrangementer)

•	 Spa/treningssenter	(resepsjon,	behandlings-	og	treningsrom,	 
våtrom,	fellesrom,	håndkleinnsamling)

Bra Anbefales ikkeUtmerket
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Hotell

Hotellrom Spa/ 
trening

Helsesektoren

Pasientrom Behandlings- 
rom

Skoler

Klasserom/ 
Auditorium Lærerværelse

Industri/kontor

Kontor Kopierings-
rom

Produksjons-
linjer Verksted Lager

Helsesektoren
•	 Sykehus	(kjøkken,	gjenvinning	i	fellesområder,	pasientrom	 

og	avdelinger,	restaurant	og	kafeteria)

•	 Eldreomsorg	(resepsjon,	behandlingsrom,	beboerrom,	 
fellesområder)

•	 Privatmottak	(resepsjon,	behandlingsrom,	beboerrom,	 
fellesområder,	kafeteria)

Industri/kontor
•	 Produksjonsindustri	(lager,	produksjonslinjer,	verksted,	 

kjøkken/kantiner,	resepsjoner)

•	 Kontor	(resepsjoner,	møterom,	kjøkken/kantiner,	kopirom)
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Art.nr Beskrivelse Farge BxLxH  
(cm)

-Anbefalt pose-
størrelse BxL (cm)

Stk/
pakke

Pakke/ 
krt

137660 Geo	avfallsbeholder	55	l Metallic/Svart 29x49x61 70x80 1 4

137661 Geo	avfallsbeholder	70	l Metallic/Svart 29x49x73 80x90 1 4

137662 Geo lokk, tett Svart/Grå 29x49x9 - 1 4

137663 Geo lokk for papir Svart/Blå 29x49x9 - 1 4

137664 Geo lokk rund åpning Svart/Rød 29x49x9 - 1 4

137665 Geo lokk rund åpning Svart/Gul 29x49x9 - 1 4

137666 Geo lokk rund åpning Svart/Grønn 29x49x9 - 1 4

138490 Geo	lokk	stor	åpning	-	m/veggfeste	 Svart 29x49x9 - 1 4

137667 Iris	avfallsbeholder	50	l,	rund Metallic/Svart 38x73 70x80 1 4

137668 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Svart 38x15 - 1 4

137669 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Blå 38x15 - 1 4

137670 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Rød 38x15 - 1 4

137671 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Grønn 38x15 - 1 4

137672 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Gul 38x15 - 1 4

138491 Iris	lokk,	glideåpning Svart 39x26 - 1 4

137673 Iris	avfallsbeholder	60	l,	firkantet Metallic/Svart 39x39x73 70x80 1 4

137674 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Svart 39x39x15 - 1 4

137675 Iris	lokk,	stor	rund	åpning Blå 39x39x15 - 1 4

137676 Iris	vippelokk Svart 39x39x15 - 1 4

137677 Iris	vippelokk Blå 39x39x15 - 1 4

138492 Iris	vippelokk	(ny) Svart 39.5x39.5x23 - 1 4

138494 Leto	papirkurv,	17	l,	leveres	med	ring Metallic/Svart 32	x	38 1 4

137678 Hera	pedalbøtte	35	l Rød 39x39x44 70x55 1 1

137679 Hera	pedalbøtte	35	l Blå 39x39x44 70x55 1 1

137680 Hera	pedalbøtte	35	l Gul 39x39x44 70x55 1 1

137681 Hera	pedalbøtte	35	l Svart 39x39x44 70x55 1 1

137682 Hera	pedalbøtte	35	l Beige 39x39x44 70x55 1 1

137683 Hera	pedalbøtte	35	l Hvit 39x39x44 70x55 1 1

137684 Hera	pedalbøtte	60	l Rød 39x39x69 70x80 1 1

137685 Hera	pedalbøtte	60	l Blå 39x39x69 70x80 1 1

137686 Hera	pedalbøtte	60	l Gul 39x39x69 70x80 1 1

137687 Hera	pedalbøtte	60	l Svart 39x39x69 70x80 1 1

137688 Hera	pedalbøtte	60	l Beige 39x39x69 70x80 1 1

137689 Hera	pedalbøtte	60	l Hvit 39x39x69 70x80 1 1

137690 Hera	pedalbøtte	85	l Rød 49x39x79 80x90 1 1

137691 Hera	pedalbøtte	85	l Blå 49x39x79 80x90 1 1

137692 Hera	pedalbøtte	85	l Gul 49x39x79 80x90 1 1

137693 Hera	pedalbøtte	85	l Svart 49x39x79 80x90 1 1

137694 Hera	pedalbøtte	85	l Beige 49x39x79 80x90 1 1

137695 Hera	pedalbøtte	85	l Hvit 49x39x79 80x90 1 1

Produktoversikt
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Art.nr Beskrivelse Farge BxLxH  
(cm)

Anbefalt pose- 
størrelse BxL (cm)

Stk/
pakke

Pakke/ 
krt

137696 Atlas	avfallscontainer	100	l Svart 59x44x90 90x110 1 3

137697 Atlas lokk Svart 59x44x11 - 1 3

137698 Atlas lokk Grønn 59x44x11 - 1 3

137699 Atlas lokk Grå 59x44x11 - 1 3

137700 Atlas lokk Gul 59x44x11 - 1 3

137701 Atlas lokk Rød 59x44x11 - 1 3

137702 Atlas lokk Blå 59x44x11 - 1 3

137703 Titan	plastdunk	85	l Svart 49x56x63 80x90 1 5

137704 Titan	plastdunk	85	l Grønn 49x56x63 80x90 1 5

137705 Titan	plastdunk	85	l Grå 49x56x63 80x90 1 5

137706 Titan	plastdunk	85	l Gul 49x56x63 80x90 1 5

137707 Titan	plastdunk	85	l Rød 49x56x63 80x90 1 5

137708 Titan	plastdunk	85	l Hvit 49x56x63 80x90 1 5

137709 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Svart 50x53x7 - 1 4

137710 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Grønn 50x53x7 - 1 4

137711 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Grå 50x53x7 - 1 4

137712 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Gul 50x53x7 - 1 4

137713 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Rød 50x53x7 - 1 4

137714 Titan	lokk	til	plastdunk	85	l Hvit 50x53x7 - 1 4

137715 Titan	plastdunk	120	l Svart 55x63x72 90x110 1 4

137716 Titan	plastdunk	120	l Grønn 55x63x72 90x110 1 4

137717 Titan	plastdunk	120	l Grå 55x63x72 90x110 1 4

137718 Titan	plastdunk	120	l Gul 55x63x72 90x110 1 4

137719 Titan	plastdunk	120	l Rød 55x63x72 90x110 1 4

137720 Titan	plastdunk	120	l Hvit 55x63x72 90x110 1 4

137721 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Svart 57x61x7 - 1 3

137722 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Grønn 57x61x7 - 1 3

137723 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Grå 57x61x7 - 1 3

137724 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Gul 57x61x7 - 1 3

137725 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Rød 57x61x7 - 1 3

137726 Titan	lokk	til	plastdunk	120	l Hvit 57x61x7 - 1 3

137727 Titan	lokk	med	stor	rund	åpning	120	l Mørk	grå 57x61x11 - 1 2
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Vileda Professional - en del av Freudenberg Group

Vileda	 Professional	 er	 en	 del	 av	 Freudenberg	 Group,	 et	 globalt	 familieforetak	 med	 hoved- 
kontor	i	Tyskland.	Vi	har	salgskontor	i	samtlige	større	europeiske	land	og	et	vel	oppbygd	nett	av 
representanter	 i	 den	 øvrige	 del	 av	 verden.	 Vileda	 Professional	 tilbyr	 innovative	 rengjørings- 
løsninger og system for profesjonelle brukere innen rengjøringsbransjen – fra sykehus, skoler og 
kontor til hotel og restauranter.

We all take care

Freudenberg-gruppen,	der	Vileda	Professional	er	en	viktig	del,	har	lenge	hatt	et	tydelig	fokus	på	
bærekraftig	virksomhet.	Faktisk	helt	siden	1889.

Vårt system for avfall og kildesortering som presenteres i denne brosjyren, er naturligvis ikke et 
unntak,	men	beholder	fokuset	på	bærekraftighet.	Den	sveitsiske	produksjonen	oppfyller	kravene	
til	miljøsertifisering	 i	henhold	 til	 ISO14001,	som	omfatter	hele	virksomheten	–	deriblant	strøm-
sparingsmål, minimering av emballasjemateriale osv.

 Produksjonen i sentrale Europa, i likhet med optimering av antall enheter/transportpall, er 
også viktige ledd i arbeidet med å minimere karbondioksidutslipp gjennom hele transportkjeden.
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