
Sammen har vi ett felles mål
- å jobbe for miljøet!

Hos Vileda Professional jobber vi målrettet med miljøspørsmål. 
Tanken på miljøet er hele tiden med som en grønn tråd gjennom 
hele prosessen, fra oss selv, til valg av råvarer, produksjonsprosess 
og til slutt hvordan våre produkter brukes og gjenvinnes.
   For oss er det en selvfølge å hele tiden jobbe for at fler og fler 
av våre produkter blir Svanemerket og vi har kommet langt i dette 
arbeidet.

Vi er stolte av å kunne tilby 36 Svanemerkede produkter
Blant mikrofiberklutene så finnes korttidskluten MicroRoll samt nye 
MicronQuick (fire farger) og to med trykk beregnet for opplæring. 
   På moppesiden er nesten samtlige Swep Duo og Single mopper 
svanemerket. Også interiørmoppene MultiDuster og Håndmoppen 
er svanemerket.
   Med 7 kluter og 29 svanemerkede mopper er vi unike. Det er vi 
veldig stolte av - men arbeidet slutter ikke her - vi fortsetter 
å forbedre oss. Vi håper å kunne presentere enda flere  
svanemerkede produkter i framtiden.
   Les mer om våre svanemerkede produkter og vårt miljøarbeid på 
www.vileda.no.

Hva innebærer svanemerking?
Organisasjonen Svanen krever ulike uavhengige  
laboratorietester og de gjør også kontrollbesøk på 
produksjonsanleggene.  Før et produkt blir  
svanemerket kontrolleres produktet slik at det  
oppfyller Svanens kriterier. Alt om produktet skal  
dokumenteres - hele veien fra råvare og produksjon til ferdig 
produkt - samt fra bruk til gjenvinning.

De viktigste kriteriene for renholdsprodukter med  
mikrofiber
Svanemerkede produkter skal oppfylle strenge krav til råmaterialer, 
miljø- og helseegenskaper samt kvalitet og effektivitet.  
Produktene skal: 
• Ha en høy rengjøringseffekt uten bruk av rengjøringskjemikalier
• Være holdbare (som gir lang levetid)
• Ha ett begrenset innhold av miljø- og helseskadelige stoffer
• Bidra til mindre utslipp til luft og vann
• Være skånskomme mot flatene som skal rengjøres
Mer informasjon om miljømerket Svanen og de ulike kriterier for 
svanemerket renholdsutstyr og renholdstjenester finner du på  
www.svanen.no.
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Svanefamiljen 
fra Vileda Professional

Swep ExpressPro MicroPlusmopp
144247 - 40 cm
144246 - 60 cm

Swep ExpressPro MicroTechmopp 
113335 - 40 cm
113695 - 60 cm

Swep MultiDustermopp
151720 - 30 cm
151719 - 45 cm

Swep Duo Handmopp 
147481

Swep Squeegeemopp 50cm 
114241

Swep Duo MicroPlusmopp 
143813 - 35 cm
143815 - 50 cm
143817 - 75 cm

Swep Duo MicroCombimopp 
143807 - 35 cm
143809 - 50 cm
143811 - 75 cm

Swep Duo MicroFinnmopp 
158039 - 50 cm

Swep Duo SafetyPlusmopp
147474 - 35 cm
147477 - 50 cm

MicroRoll
149041

MicronQuick
152105 - blå
152106 - rød
152107 - gul
152108 - grønn

Nyhet!

MicronQuick  
- utbilningsduken
158418 - blå
158419 - rød

Nyhet!

Swep Duo MicroTechmopp 
117052 - 35 cm
111852 - 50 cm
117053 - 75 cm

Nyhet!

Single MicroPlusmopp 
143833 - 35 cm
143834 - 50 cm

Swep Single MicroTechmopp 
114432 - 35 cm
114433 - 50 cm
114434 - 75 cm

Swep Single MicroCombimopp 
143830 - 50 cm
143829 - 120 cm

Swep Single Safetymopp 
147478 - 35 cm
147479 - 50 cm


