KATALOG VILEDA PROFESSIONAL 2019

Vileda Professional, jak už název napovídá, je určena především pro profesionální úklid. Pro tuto značku je charakteristická
vysoká kvalita, inovativní řešení a výborná hodnota za vynaložené peníze. V neposlední řadě podpořená také pro každodenní
profesionální používání nezbytnou vysokou účinností a dlouhou životností.
Nejmodernější inovace a technologie, to je síla definující značku Vileda Professional. Nové produkty jsou vytvářeny kombinací
prověřených know-how a expertýz s pokrokovými nápady, což nabízí našim zákazníkům skutečnou pomoc a podporu i v těch
nejkomplikovanějších situacích profesionálního úklidu. Dochází k neustálému vývoji nových unikátních výrobků; všechny jsou
založeny na nejnovějších technologiích, cílených analýzách a potřebách zákazníků.

VILEDA PROFESSIONAL
Profesionální utěrka z pleteného mikrovlákna
• dokonalé výsledky při čištění tvrdých povrchů
• nezanechává šmouhy, bez nutnosti dalšího otírání a leštění povrchu
• vhodná pro kancelářské stoly, sklo, zrcadla, nerez a lakované povrchy

PVA Micro

38 x 35 cm

PVA Micro modrá

PVA Micro červená

143585

143586

5 ks

5 ks

PVA Micro žlutá
143587

5 ks

PVA Micro zelená
143588

5 ks

Profesionální utěrka z pleteného mikrovlákna
• dokonalé výsledky při čištění tvrdých povrchů
• nezanechává šmouhy, bez nutnosti dalšího otírání a leštění povrchu
• díky svému rozměru a barvě je ideální pro čištění karoserií vozidel, oken apod.

PVA Micro Max

50 x 44 cm

PVA Micro Max šedá
158176

10 ks

Mikrovláknová utěrka s 3D strukturou pro krátkodobé použití
• patentovaná struktura zachycuje větší nečistoty
• má vysokou absorpční schopnost a je ideální pro stírání rozlitých kapalin, omáček apod.
• vhodná pro běžný úklid, s barevným kódováním

Breazy

35 x 35 cm

Breazy modrá
120119

25 ks

Breazy červená
120120

25 ks

Breazy žlutá
120121

25 ks

Breazy zelená
120122

25 ks

Vysoce kvalitní pletená utěrka z mikrovlákna
• vysoce kvalitní a ekonomicky velice atraktivní
• ideální pro odstranění odolných nečistot, otisků prstů a mastnoty
• vhodná pro běžný úklid, s barevným kódováním

MicroTuff Base

36 x 36 cm

MicroTuff modrá
145841

WiPro antibakteriální

5 ks

MicroTuff červená
145842

5 ks

Microtuff žlutá
145843

5 ks

Microtuff zelená
145844

5 ks

Vysoce savá utěrka s dlouhou životností pro náročné úklidové operace
• obsahuje ionty stříbra s antibakteriálním účinkem, nevlákní
• absorbuje až 9x více vody, než sama váží
• barevné kódování
36 x 42 cm

WiPro modrá
137001

MicronQuick

20 ks

WiPro červená
137003

20 ks

WiPro žlutá
137000

20 ks

WiPro zelená
137002

20 ks

Opakovatelně použitelná utěrka z nejjemnějšího mikrovlákna na bázi technologie Evolon®
• mimořádná odolnost vůči roztržení díky technologii nekonečného vlákna
• vyšší schopnost absorpce vody
• vhodná i pro sterilizaci (možnost použití v čistých prostorách ISO 5-9), nevlákní
• barevné kódování
40 x 38 cm

MicronQuick modrá
152105

www.apexsystems.cz

5 ks

MicronQuick červená
152106

5 ks

obchod@apexsystems.cz

MicronQuick žlutá

MicronQuick zelená

152107

152108

5 ks

5 ks



VILEDA PROFESSIONAL

Wettex Maxi

Univerzální houbovitá utěrka z pleteného mikrovlákna
• pro čištění všech tvrdých povrchů, jako jsou stoly, sklo, nerez a další
• rychle čistí a nezanechává šmouhy
• použití za vlhka
• barevné kódování
26 x 31 cm

Wettex žlutá
111671

Microfibre Tea Towel

10 ks

Wettex modrá
111672

10 ks

Wettex červená
111673

10 ks

Wettex zelená
111674

10 ks

Velká mikrovláknová utěrka na sušení a leštění nádobí
• ideální pro čištění, sušení a leštění sklenic, nádobí a příborů
• rychle čistí, nezanechává šmouhy a nevlákní
• odstraňuje zbytky mastnoty, vodního kamene a otisky prstů

60 x 40 cm

Microfibre Tea Towel
128424

MicroRoll bílá

3 ks

Mikrovláknové utěrky pro krátkodobé použití
• beze šmouh čistí nerez, sklo, stoly, umyvadla, obklady a další tvrdé povrchy
• nevlákní a je extrémně odolná proti roztržení
• ideální pro použití ve zdravotnictví, oblasti horeca a při úklidu budov obecně
• pohodlné použití v dávkovači rolí 129459
útržek 25 x 35 cm

MicroRoll
149041

MicroRoll zásobník

1 role - 200 útržků

Praktický zásobník na utěrky v roli
• pro montáž na zeď nebo úklidové vozíky Origo 2
• kompatibilní s utěrkami v roli Vileda

MicroRoll zásobník
129459

PUR Active

1 ks

Unikátní houbička, snadno odstraňuje znečištění a mastnotu
• pro jemné čištění všech tvrdých povrchů, nepoškrábe ani teflon či nerez
• dlouhá životnost
• ergonomické tvarování pro snadné a pevné uchopení
• barevné kódování
7 x 15 cm

Houbička Strong

PUR Active modrá

PUR Active červená

123114

123112

10 ks

10 ks

PUR Active žlutá
123113

10 ks

123111

10 ks

Houbička s pohodlným pěnovým úchytem a zelenou brusnou plochou
• výborná na mytí a odstraňování nečistot
• chrání prsty a garantuje ploché přiléhání k povrchu, čímž se maximalizuje kontakt s plochou
7 x 9,5 cm

Houbička Strong
125603



PUR Active zelená

10 ks

www.apexsystems.cz
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VILEDA PROFESSIONAL
Houbička s pohodlným pěnovým úchytem a zelenou brusnou plochou
• výborná na mytí a odstraňování nečistot
• chrání prsty a garantuje ploché přiléhání k povrchu, čímž se maximalizuje kontakt s plochou

Houbička Strong

7 x 15 cm

Houbička Strong
101404

10 ks

Speciální houbička na odstraňování skvrn
• čistí skvrny od propisek ze stolů, šmouhy z podlah, film vodního kamene
a mastnotu z umyvadel, otisky prstů, popisy na kancelářských tabulích
• používá se namočená do vody

Miraclean

10 x 6 cm

Miraclean
102750

Nerezová drátěnka

12 ks

Nerezová profesionální drátěnka
• vysoce odolná a trvanlivá
• vysoká čisticí schopnost
• ideální pro intenzivní drhnutí a odstranění úporných nečistot
• hmotnost: 40 g

Nerezová drátěnka
100200

Rukavice Multipurpose

1 ks

Vysoce odolné rukavice z přírodního latexu
• velmi ekonomické a při používání poskytují vysoký anatomický komfort
• dobrá chemická odolnost proti detergentům a čisticím přípravkům
• bavlněná výplň pro příjemné nošení
• barevné kódování

Červené “S”
100152

1 pár

Zelené “S”
100158

1 pár

Modré “S”
100155

1 pár

Žluté “S”
100161

Rukavice Contract

1 pár

Červené “M”
100153

1 pár

Zelené “M”
100159

1 pár

Modré “M”
100156

1 pár

Žluté “M”
100162

1 pár

Červené “L”
100154

1 pár

Zelené “L”
100160

1 pár

Modré “L”
100157

1 pár

Žluté “L”
100163

1 pár

Červené “XL”
101970

1 pár

Zelené “XL”
100546

1 pár

Modré “XL”
101971

1 pár

Žluté “XL”
101972

1 pár

Profesionální rukavice z přírodní pryže
• minimalizují možnost kontaktu s chemikáliemi.
• 5x delší životnost ve srovnání s běžnými rukavicemi pro domácnost

Contract “S”
100538

www.apexsystems.cz

1 pár

Contract “M”
100539

1 pár

obchod@apexsystems.cz

Contract “L”
100540

1 pár

Contract “XL”
101969

1 pár



VILEDA PROFESSIONAL

MultiDuster Maxi držák

Ohebný držák prachovky
• pro použití s návlekem MicroPlus 151719
• lze použít s teleskopickými násadami Vileda pro čištění ve výškách
• ideální pro číštění těžko přístupných míst, např. prostory za radiátory, vršky skříní apod.
• barevné kódování
délka: 67 cm

MultiDuster Maxi držák
151612

MultiDuster Maxi návlek

1 ks

Návlek z mikrovlákna pro držák MultiDuster Maxi
• vhodný pro suché, vlhké i mokré použití
• pro použití s držákem 151612
• barevné kódování
délka: 50 cm

MultiDuster Maxi návlek
151719

MultiDuster Mini držák

1 ks

Ohebný držák prachovky
• pro použití s návlekem MicroPlus 151720
• lze použít s teleskopickými násadami Vileda pro čištění ve výškách (111380)
• ideální pro číštění těžko přístupných míst, např. prostory za radiátory, vršky skříní apod.
• barevné kódování
délka: 50 cm

MultiDuster Mini držák
151613

MultiDuster Mini návlek

1 ks

Návlek z mikrovlákna pro držák MultiDuster Mini
• vhodný pro suché, vlhké i mokré použití
• pro použití s držákem 151613
• barevné kódování
délka: 30 cm

MultiDuster Mini návlek
151720

SprayPro nerezová
násada

1 ks

Praktická násada s nádržkou a postřikovačem
• bez potřeby ždímání mopů a manipulace s těžkými kbelíky
• ideální pro úklid schodišť nebo menších ploch (až 75 m2)
• minimum vody snižuje riziko uklouznutí
• kompatibilní se systémy ClickSpeed, CombiSpeed Pro a UltraSpeed Pro
délka: 145 cm

SprayPro násada
151514

Evolution rozmývák

1 ks

Odolný držák rozmýváku včetně návleku
• rukojeť nastavietlná v rozsahu 180°, kompatibilní i s větší lištou rozmýváku
• návlek z mikrovlákna se speciálním páskem pro odstranění odolných nečistot
• vhodná pro použití s teleskopickými násadami 100148, 100149 a 100150
šířka: 35 cm

Evolution rozmývák
100235



1 ks

www.apexsystems.cz
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Evolution návlek rozmýváku

Náhradní návlek rozmýváku
• návlek z mikrovlákna se speciálním páskem pro odstranění odolných nečistot
• pro rozmývák 100235

šířka: 35 cm

Evolution návlek rozmýváku
100241

Evolution rozmývák

1 ks

Odolný držák rozmýváku včetně návleku
• rukojeť nastavietlná v rozsahu 180°, kompatibilní i s větší lištou rozmýváku
• návlek z mikrovlákna se speciálním páskem pro odstranění odolných nečistot
• vhodná pro použití s teleskopickými násadami 100148, 100149 a 100150
šířka: 45 cm

Evolution rozmývák
100236

Evolution návlek rozmýváku

1 ks

Náhradní návlek rozmýváku
• návlek z mikrovlákna se speciálním páskem pro odstranění odolných nečistot
• pro rozmývák 100236

šířka: 45 cm

Evolution návlek rozmýváku
100242

1 ks

Flexibilní stěrka na okna
• rukojeť stavitelná ve dvou směrech
• možnost náhradních pryží s lištou i samotných pryží
• vhodná pro použití s teleskopickými násadami 100148, 100149 a 100150

Evolution stěrka

šířka: 35 cm

Evolution stěrka
100243

Evolution náhradní
pryž

1 ks

Náhradní pryž ke stěrce Evolution
• kompatibilní se stěrkou 100243

šířka: 35 cm

Evolution náhradní pryž
100146

Evolution stěrka

1 ks

Flexibilní stěrka na okna
• rukojeť stavitelná ve dvou směrech
• možnost náhradních pryží s lištou i samotných pryží
• vhodná pro použití s teleskopickými násadami 100148, 100149 a 100150
šířka: 45 cm

Evolution stěrka
100244

www.apexsystems.cz

1 ks

obchod@apexsystems.cz



VILEDA PROFESSIONAL

Evolution náhradní
pryž

Náhradní pryž ke stěrce Evolution
• kompatibilní se stěrkou 100244

šířka: 45 cm

Evolution náhradní pryž
100147

Evolution široký kbelík

1 ks

Odolný kbelík pro použití s rozmýváky a stěrkami Evolution
• nerezové držadlo
• klipy pro barevné kódování

objem 22 l

Evolution kbelík
131662

Evolution bezpečnostní
škrabka

1 ks

Škrabka pro odstranění mechanických nečistot
• náhradní břity 100248
• pro ruční použití nebo s držákem Evolution stěrky
• jednoduchý vysunovací systém předchází poraněním

Evolution škrabka
100247

Evolution náhradní břity
pro bezpečnostní škrabku

1 ks

Náhradní břity pro bezpečnostní škrabku
• pro škrabku 100247
• balení obsahuje 25 břitů

Evolution náhradní břity
100248

Evolution teleskopická
násada

25 ks

Teleskopická násada pro použití se systémem Evolution
• ergonomický tvar pro snadné ovládání násady morkýma rukama
• O-kroužky pro bezpečné uchycení stěrek a rozmýváků

2 x 1,25 m

2 x 2,0 m

Evolution teleskopická násada 2 x 1,25 m
100148

Evolution teleskopická
násada

1 ks

Evolution teleskopická násada 2 x 2,0 m
100149

Teleskopická násada pro použití se systémem Evolution
• ergonomický tvar pro snadné ovládání násady morkýma rukama
• O-kroužky pro bezpečné uchycení stěrek a rozmýváků

3 x 2,0 m

Evolution teleskopická násada
100150



1 ks

www.apexsystems.cz
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1 ks

VILEDA PROFESSIONAL - Express systém

Express Pro V držák mopu

Efektivní systém pro čištění lesklých ploch v interiérech
• ideální pro sklo, zrcadla, keramiku, plasty, laminát, nerez, popisovatelné tabule a další
• držák se suchými zipy pro použití s teleskopickou násadou 111384

25 cm

Express Pro V držák mopu
151208

Express mop pro interiéry

1 ks

Mop pro čištění lesklých ploch v interiérech
• ideální pro sklo, zrcadla, keramiku, plasty, laminát, nerez, popisovatelné tabule a další
• mop je větší než držák, takže skvěle čistí i hrany a rohy okenních rámů
• upevnění k držáku 151208 pomocí suchého zipu
30 cm

Express Pro V držák mopu
151983

Teleskopická násada

1 ks

Teleskopická násada pro použití s držákem Express Pro V
• odolné hliníkové tělo s ergonomickou rukojetí
• kompatibilní i s dalšími držáky mopů Vileda

50 - 90 cm

Express Pro V držák mopu
111384

Teleskopická násada

1 ks

Hliníková odlehčená teleskopická násada
• ergonomická, zaoblený, na dotek příjemný úchop snižující únavu
• pohodlně se používá a snadno se čistí
• individuální nastavení dle uživatele, ideální pro mytí stěn a stropů
délka 100 - 180 cm

teleskopická násada
111385

www.apexsystems.cz

1 ks
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VILEDA PROFESSIONAL - Click Speed
Nákladově efektivní systém předmáčených mopů s jedinečným držákem. Jednoduše pusťte
mop na zem, nasuňte držák mopu a zaklapněte magnetický úchyt. ClickSpeed je možné
použít s mikrovláknovými trvanlivými nebo mikrovláknovými jednorázovými mopy. Tento
systém je ideální pro použití v kombinaci s úklidovými vozíky VoleoPro, Origo 2.

ClickSpeed držák mopu

Jednoduchý držák pro systém předmáčených mopů
• jednoduchý, ale praktický design s magnetickou lištou
• kompatibilní s jednorázovými nebo opakovatelně použitelnými mopy ClickSpeed
• kompatibilní s násadami 116720 a 111385
šířka: 40 cm

ClickSpeed držák mopu
138621

ClickSpeed jednorázový
mop modrý

1 ks

Vysoce hygienický jednorázový mop
• netkaný mop s mikrovláknem a patentovanou strukturou novolon
• barevné kódování předchází křížové kontaminaci
• pro použití s držákem ClickSpeed
šířka: 44 cm

ClickSpeed jednorázový modrý
138653

ClickSpeed jednorázový
mop červený

50 ks

Vysoce hygienický jednorázový mop
• netkaný mop s mikrovláknem a patentovanou strukturou novolon
• barevné kódování předchází křížové kontaminaci
• pro použití s držákem ClickSpeed
šířka: 44 cm

ClickSpeed jednorázový červený
138652

ClickSpeed mikrovláknový
mop

50 ks

Vysoce hygienický trvanlivý mop
• mop z pleteného mikrovlákna s polyesterovými pruhy
• odolný při použití i praní
• pro použití s držákem ClickSpeed
šířka: 44 cm

ClickSpeed jednorázový červený
138695
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5 ks
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VILEDA PROFESSIONAL - COMBI SPEED
Systém CombiSpeed Pro nabízí široký sortiment kapsových a páskových mopů pro různá
použití. V nabídce od nejvýkonnějšího Trio mopu a MicroSpeed mopu až po ekonomické varianty Contract mop a MicroLite mop si určitě vyberete kousek, který splňuje vaše
požadavky na použití a pomer cena/výkon. Mopy jsou dostupné v šířkách 40 a 50 cm,
disponují obojí variantou uchycení - kapsa i pásek, a jsou kompatibilní s většinou držáků
na trhu. Se systémem CombiSpeed Pro vybíráte mopy, které vyhovují Vašim požadavkům,
nikoli Vašemu stávajícímu systému.

Držák mopu CombiSpeed Pro

Držák mopu na páskové i kapsové mopy
• lehký a současně odolný
• snadné upevnění mopů pomocí svorek
• moderní kloub s kovovými kuličkami jistícími konstrukci pro snadnou manipulaci
• kompatibilní s násadami 116720 a 111385
40 cm

CS Pro MicroSpeed Plus mop

50 cm

Držák mopu CS Pro 40 cm

Držák mopu CS Pro 50 cm

143572

143580

1 ks

Vysoce účinný mikrovláknový mop s abrazivními proužky
• vhodný pro všechny povrchy, abrazivní proužky uvolňují i úporné nečistoty
• mikrovlákno zachycuje jemné částice jako jsou vlasy, prach a písek
• upevnění pomocí pásků i kapes, pratelný až 500x
40 cm

50 cm

MicroSpeed Plus mop 40 cm
143215

CS Pro MicroLite mop

1 ks

1 ks

MicroSpeed Plus mop 50 cm
143225

1 ks

Efektivní mop pro běžné použití
• vhodný pro hladké a neporézní podlahy
• čisticí proužky odstraňují úporné nečistoty
• upevnění pomocí pásků i kapes, pratelný až 250x
40 cm

50 cm

MicroLite mop 40 cm
143209

1 ks

MicroLite mop 50 cm
143213

1 ks

Vysoce odolný mop na silné znečištění a strukturované podlahy
• bílé mikrovlákno se skvělou čisticí schopností, béžová zóna s vysokou absorpcí
• šedé smyčky kopírují podlahu a odstraňují těžko přístupné nečistoty
• upevnění pomocí pásků i kapes, pratelný až 500x

CS Pro Trio mop

40 cm

50 cm

Trio mop 40 cm
143201

CS Pro BaseLoop mop

1 ks

Trio mop 50 cm
143205

1 ks

Kapsový mop pro běžné použití
• díky jemnému povrchu lehce klouže po podlaze
• upevnění pomocí kapes, pratelný až 200x

40 cm

50 cm

BaseLoop mop 40 cm
151060

www.apexsystems.cz

1 ks

BaseLoop mop 50 cm
151061

obchod@apexsystems.cz

1 ks
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VILEDA PROFESSIONAL - UltraSpeed
Modulový systém pro čištění podlah páskovými mopy s revolučním ždímačem.
V nabídce jsou mopy pro všechny typy povrchů, vyčištěné podlahy rychleji
schnou a lze je používat ihned po úklidu. Nová generace UltraSpeed Pro navíc
čistí prokazatelně rychleji, čistěji a jednodušeji než ostatní známé systémy
úklidu s vědry. Podle testu nezávislého německého institutu FIGR dosahuje UltraSpeed
Pro ve srovnání s hlavními konkurenčními systémy o 10 – 38 % větší uklizené plochy za
hodinu úklidu.

UltraSpeed Pro “Starter Kit”

Systém s jedním vědrem
• obsahuje 25l vědro, podvozek, pákový ždímač, držák mopu, mop MicroLite
• násada není součástí
• lze rozšířit o další vědro a rukojeť pro snadnou manipulaci s podvozkem

US Pro “Starter Kit”
147182

UltraSpeed Pro “Ready to Go”

1 sada

Systém se dvěma vědry
• obsahuje 2 vědra (25 l a 10 l), podvozek, pákový ždímač, držák mopu, mop MicroLite,
• teleskopickou násadu a vodicí rukojeť pro snadnou manipulaci s podvozkem
• lze rozšířit o 6l kbelík na rukojeť, vhodný např. na utěrky či hadry

US Pro “Ready to Go”
147207

Držák mopu UltraSpeed Pro

1 sada

Držák mopu na páskové i kapsové mopy
• lehký a současně odolný
• snadné upevnění mopů
• moderní kloub s kovovými kuličkami jistícími konstrukci pro snadnou manipulaci
40 cm

Držák mopu US Pro
146963

UltraSpeed MicroSpeed mop

1 ks

Páskový mop z mikrovláken s extrémně dlouhou životností
• polyamidová mikrovlákna velmi dobře odstraňují nečistoty ze spár
• jemná polyesterová mikrovlákna zajišťují dokonalé vyčištění a setření
• ideální pro strukturované povrchy
• barevné kódování
40 cm

MicroSpeed mop
143222

UltraSpeed MicroLite mop

1 ks

Páskový mop z mikrovláken k univerzálnímu použití
• podélně umístěná polyamidová mikrovlákna velmi dobře odstraňují přichycené nečistoty
• jemná polyesterová mikrovlákna zajišťují dokonalé vyčištění a setření
• barevné kódování
40 cm

MicroLite mop
143210
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VILEDA PROFESSIONAL - UltraSpeed

UltraSpeed Trio mop

Páskový smyčkový mop z mikrovláken s dlouhou životností
• bílá vlákna: mikrovlákno s dokonalými čistícími vlastnostmi
• šedá vlákna: polyester/bavlna – zajišťují povrchové tření a pevnost
• béžová vlákna: bavlna, polyester a viskóza zajišťují vysokou savost
• ideální pro strukturované povrchy
• barevné kódování
40 cm

Trio mop
143202

UltraSpeed Contract mop

1 ks

Páskový protkávaný mop
• vysokýmé čisticí schopnosti, dokonale absorbuje vodu a nečistoty
• umístění vláken do smyček je ideální pro čištění strukturovaných povrchů
• barevné kódování
40 cm

Contract mop
143196

UltraSpeed Safe mop

1 ks

Páskový mop ze speciálních vláken s dokonalými drhnoucími vlastnostmi
• skvěle se hodí na protiskluzové bezpečnostní podlahy, koupelny apod.
• barevné kódování
40 cm

Safe mop
147475

1 ks

Hliníková násada k systému UltraSpeed
• dlouhá násada se zaobleným, na dotek příjemným úchopem
• pohodlně se používá a snadno se čistí

Násada Contract

délka 145 cm

násada Contract
116720

Teleskopická násada

1 ks

Hliníková odlehčená teleskopická násada
• ergonomická, zaoblený, na dotek příjemný úchop snižující únavu
• pohodlně se používá a snadno se čistí
• individuální nastavení dle uživatele, ideální pro mytí stěn a stropů
délka 100 - 180 cm

teleskopická násada
111385

www.apexsystems.cz

1 ks
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VILEDA PROFESSIONAL - UltraSpeed

UltraSpeed Pro kbelík

Druhý kbelík pro systém UltraSpeed Pro
• pro rozšíření na dvoukbelíkový systém

objem 10 l

UltraSpeed Pro kbelík
147250

UltraSpeed Pro vědro

1 ks

Vědro pro jedno a dvoukbelíkové systémy UltraSpeed Pro
• polypropylen

objem 25 l

UltraSpeed Pro vědro
114002

UltraSpeed Pro vodicí rukojeť

1 ks

Vodicí rukojeť pro systémy UltraSpeed Pro
• možnost zavěšení 6l kbelíku, např. na utěrky
• zjednodušuje manipulaci a přemisťování
• lze namontovat na obě strany podvozku

UltraSpeed Pro rukojeť
147412

UltraSpeed Pro kbelík k rukojeti

1 ks

Kbelík k rukojeti systémů UltraSpeed Pro
• ideální pro uložení čisticích prostředků, utěrek apod.
• klipy pro barevné kódování

objem 6 l

UltraSpeed Pro kbelík k rukojeti
120942

UltraSpeed Pro ždímač

1 ks

Pákový ždímač k systémům UltraSpeed Pro
• inovativní ždímač s možností kontroly vlhkosti mopu
• jednoduchá montáž a demontáž
• integrovaný držák násady

UltraSpeed Pro ždímač
146964
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VILEDA PROFESSIONAL - UltraSpeed MINI
UltraSpeed Mini byl vytvořen speciálně pro splnění požadavků na úklid malých ploch
(10-30 m2). Kombinuje ergonomické, výkonnostní a hygienické výhody většho UltraSpeed
Pro do malého kompaktního systému. Plochý rám mopu UltraSpeed Mini umožňuje
provádět mnoho úklidových úkonů, jako je mytí zdí, obkladů v kuchyních a toaletě, mytí
soklů, schodišť a prostorů za potrubím a toaletami.

UltraSpeed Mini “Starter Kit”

Systém s jedním vědrem
• obsahuje 10l vědro, bezpákový ždímač, držák mopu, mop a teleskopickou násadu
• ideální pro menší prostory, jako jsou kanceláře, kavárny, malé obchody, recepce apod.

US Mini “Starter Kit”
133414

UltraSpeed Mini držák mopu

1 sada

Držák mopu pro systém UltraSpeed Mini
• lehký a odolný

34 cm

US Mini držák mopu
129619

UltraSpeed Mini Microlite mop

1 ks

Mikrovláknový mop se dvěma druhy vláken
• PES (bílé) mikrovlákno zajišťuje dokonalé čisticí vlastnosti
• PA vlákna (šedá) uvolňují odolné nečistoty

34 cm

US Mini Microlite mop
132558

UltraSpeed/Spin mini
teleskopická násada

1 ks

Teleskopická násada k systému UltraSpeed Mini a UltraSpin Mini
• pevná hliníková konstrukce
• regulace délky od 84 do 145 cm

84 - 145 cm

US Mini teleskopická násada
129618

www.apexsystems.cz

1 ks
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VILEDA PROFESSIONAL - UltraSPIN MINI
UltraSpin Mini je jednoduchý kompaktní systém, který kombinuje revoluční rotační ždímač
s 100% mikrovláknovým mopem. S tímto systémem můžete regulovat objem vody v mopu,
a použít téměř suchý mop pro jemné podlahy nebo velmi mokrý mop pro dezinfekční
procesy. Výsledky jsou efektivní čištění za méně času, nižšími náklady a menší zatížení
pro uživatele.

UltraSpin Mini “Ready-to-Go”

UltraSpin Mini systém, kompletní sada
• obsahuje vědro, rotační ždímač, mop s hlavicí, teleskopickou násadu
• mop ze 100% mikrovlákna
• zlepšený výsledek čištění za kratší dobu při nižších nákladech

Spin Mini “Ready-to-Go”
157153

UltraSpin Mini “Starter Kit”

1 sada

UltraSpin Mini systém, sada bez násady
• obsahuje vědro, rotační ždímač, mop s hlavicí
• mop ze 100% mikrovlákna
• zlepšený výsledek čištění za kratší dobu při nižších nákladech

Spin Mini “Starter Kit”
152910

UltraSpeed/Spin mini
teleskopická násada

1 sada

Teleskopická násada k systému UltraSpeed Mini a UltraSpin Mini
• pevná hliníková konstrukce
• regulace délky od 84 do 145 cm

84 - 145 cm

US Mini teleskopická násada
129618

UltraSpin Mini mop

1 ks

Náhradní třásňový mop s úchytem
• 100% mikrovlákno, pratelné v pračce (bez aviváže)
• 200 x 200 x 50 mm

20 x 20 x 5 cm

UltraSpin Mini mop
152901
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VILEDA PROFESSIONAL - VOZÍKY ORIGO
Kombinace vysoce kvalitních materiálů a spousty možností vlastní konfigurace vozíků
Origo. Navštivte www.origo.vileda.com a objevte Origo Creator - nástroj, který je snadno
použitelný i zábavný. Povolte uzdu fantazii a vytvořte vozík, který vyhovuje vašim
profesionálním potřebám.

Vozík Origo 100 FX

Praktický úklidový vozík
• obsahuje dva tácy, 2 vědra (6 l), 2 vědra (12 l), pákový ždímač UltraSpeed, úchyt na pytel
• na odpadky se 2 držáky pytle, podstavec pod pytel s odpadky, úchyt na násady, podstavec
• na držák mopu

Origo 100 FX
121540

1 sada

VILEDA PROFESSIONAL - VOZÍKY ORIGO 2

Nový model Origo 2 nastavuje nové měřítko mezi čistícími vozíky. Nabízí lepší hygienu,
vyšší účinnost, větší bezpečnost pro uživatele a prostředí, stejně jako plnou integraci
tabletů a digitálně podporovaných čisticích zařízení.
Uzavíratelná víčka s tlačítky, úložný prostor pro více nástrojů, oddělitelné přídavné
vozíky a jedinečné řešení pro uložení tabletu ve víku umožňující uživatelům vidět
a reagovat na push zprávy jsou jen některé z nabízených inovativních funkcí. Nový Origo 2
dále rozšiřuje stávající program vozíků VoleoPro a Origo.

VILEDA PROFESSIONAL - Voleo pro standard

VoleoPro Standard

Kompaktní, jednoduše ovladatelný úklidový vozík
• držák na pytle s víkem s integrovaným držákem na úklidové plány, 5 věšáků, 3 držáky násad,
2 držáky pro výstražné cedule, tác pro menší kbelíky, 2 šestilitrové kbelíky s klipy pro barevné
kódování
• přední otočná kolečka s brzdou
• kompatibilní se systémy UltraSpeed Pro a Swep (nejsou součástí)

VoleoPro Standard
143724

www.apexsystems.cz
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VILEDA PROFESSIONAL - ODPADKOVÉ KOŠE GEO
Inovativní a trvanlivý sortiment metalických košů GEO je centrem vašeho systému
separace a recyklace odpadu.
Technologie “kombinovaných materiálů” zajišťuje odolnost a výkonnost plastů (snadno
se čistí, jsou odolné proti rzi a oděru, a neulpívají na nich otisky prstů) s estetikou
a vzhledem nerezavějící oceli.
Řada GEO je k dispozici ve dvou velikostech s možností výběru víka pro separaci
odpadu.

Metalický koš GEO

Praktický a estetický koš s třemi volitelnými víky
• objem 55 l a 70 l
• pevná, odolná konstrukce s integrovanou rukojetí a držákem na pytle
• gumové nožky, adaptér pro spojení košů do ostrůvku
• lze dokoupit sada k montáži na zeď

55 l

70 l

koš GEO 55 l
55 l
137660

70 l
137661

137660

GEO víko pro tříděný odpad

1 ks

koš GEO 70 l
137661

1 ks

Víka ke košům GEO
• různá víka pro třídění odpadu
• barevné kódování

137662

uzavíratelné víko šedé
137663

137664

137662

1 ks

víko modré - papír
137663

1 ks

víko červené
137664

víko zelené
137665

137666

Sada pro montáž na zeď

137666

1 ks

Sada pro montáž koše GEO na zeď
• ideální pro toalety a místa, kde je čištění pod koši nutností
• pevné a bezpečné uchycení
• při čištění a vyprázdnění lze dle potřeby odejmout

montážní sada
138490
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1 ks

víko žluté
137665

1 ks

