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Avfall og kildesortering
Vileda Professional er markedsleder i 
utvikling og produksjon av effektive 
rengjøringssystemer. Og vi har skaffet  
oss ledertrøyen 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.

Hera
Hera er en komplett serie pedalbøtter, 
som oppfyller HACCP-krav. Hera manøv-
reres uten å bruke hendene, og passer til 
en rekke bruksområder – fra pasientrom 
i helsevesenet til mattilberedning der 
krysskontaminering (kryssmitte)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 tre farger.

Kundefordeler
 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 tre farger. I kombina-
sjon med fotbetjening minimeres 
risikoen for bakteriespredning

Navn Sort Hvit Beige B x L x H (cm) St/Fp Fp/Kart

Hera pedalbøtte 35 l 137681 137683 137682 39 x 39 x 44 1 1

Hera pedalbøtte 60 l 137687 137689 39 x 39 x 69 1 1

Hera pedalbøtte 85 l 137693 137695 49 x 39 x 79 1 1


