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Vileda Professional MultiSteel Plus 

 

Vileda Professional esittelee entistä tehokkaamman 
siivousvaunun MultiSteel Plus 
 

Siivousvaunu on siivousjärjestelmän keskus. MultiSteel Plus -siivousvaunu on 
suunniteltu tekemään siitä täydellisen. Uusi, entistä tehokkaampi siivousvaunu 
tarjoaa runsaasti säilytystilaa ja järjestelmällisyyttä ammattisiivouksen tarpeisiin. 
Edustavalla tavalla.  

MultiSteel Plus -siivousvaunu soveltuu kaikkiin kohteisiin ja käyttöympäristöihin, jopa 
korkean hygienian kohteisiin. Tyylikäs rungon pinnoite on edustava ja antaa kestävän 
suojan vaunulle helppoa ylläpitoa unohtamatta. Vaunussa on suunniteltu kaikki toimimaan 
päivittäisen ylläpitosiivouksen tarpeiden mukaan. Kaikelle on omat paikkansa ja tilan käyttöä 
voidaan muuttaa tarpeiden muuttuessa. Vaunussa on vakiovarusteena kaksi moppilaatikkoa, 
kaksi sankoa pyyhkeille, kaksi tarvikekoria sekä kaksi pyykkipussia. Kun kohde on suuri, 
vaunuun voidaan lisätä runsaasti enemmän säilytystilaa ja toimivuutta. MultiSteel Plus -
siivousvaunun toiminnallisuus ja sen myötä järjestys ovat omaa luokkaansa.  

 

Tule tutustumaan MultiSteel Plus -siivousvaunuun osastollamme A 630. Tervetuloa!  

 
Lisätietoja MultiSteel Plus -siivousvaunusta saat ottamalla yhteyttä: 
  
Vileda Professional 
Jussi Kotomäki 
Puh. 0400 693241 
Sähköposti: jussi.kotomaki@fhp-ww.com 
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Vileda Professional Swep Duo MicroFinn 50 cm 

 

Vileda Professional esittelee uuden tehokkaan ja entistä 
imukykyisemmän mopin: Swep Duo MicroFinn 50 cm 
Swep-järjestelmät ovat edustaneet ammattisiivouksen huippua jo neljänkymmenen 
vuoden ajan jatkuvasti kehittyen ja uudistuen kehittyvien tarpeiden ja teknologioiden 
myötä.   

Nyt tuomme markkinoille uuden kaksipuolisen Swep Duo MicroFinn 50 cm -mopin. 
Uutuusmoppimme antaa uuden merkityksen imukyvylle ja likaisten kohteiden 
puhdistusteholle.   

Swep Duo MicroFinn 50 cm -moppi on paras Duo-moppi erittäin likaisiin olosuhteisiin. Uuden, 
runsaamman rakenteensa ansiosta moppi sisältää enemmän materiaalia ja takaa erinomaisen 
imukyvyn. Swep Duo MicroFinn 50 cm -mopissa näkyy mikrokuitujen puhdistusteho ja -kapasiteetti, 
jotka tekevät mopista erittäin tehokkaan.   

 

Tule tutustumaan Swep Duo MicroFinn 50 cm -moppiin osastollamme A 630. Tervetuloa!  

 
Lisätietoja Swep Duo MicroFinn 50 cm -mopista saat ottamalla yhteyttä: 
  
Vileda Professional 
Jussi Kotomäki 
Puh. 0400 693241 
Sähköposti: jussi.kotomaki@fhp-ww.com 
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Vileda Professionalista 

Vileda Professional tarjoaa innovatiivisia siivousratkaisuja ja -järjestelmiä ammattikäyttöön useisiin eri 
toimintaympäristöihin kuten toimitilasiivoukseen, terveydenhuoltoon ja hotelli- ja ravintola-alalle. 

Yritys on yksi Euroopan johtavia toimijoita siivousvälineissä ja -ratkaisuissa, sijoittaen jatkuvasti 
innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Päämäärämme on tarjota ammattisiivoukseen optimaaliset 
ratkaisut niin ergonomian, ajankäytön kuin kestävien teknologioiden osalta. 

Yrityksellä on oma myyntiorganisaatio lähes kaikissa Euroopan maissa sekä laaja myyntiverkosto 
muissa maanosissa, joten toiminta on maailmanlaajuista. 

Vileda Professional on osa Freudenberg-yhtymää, joka on kansainvälinen, 
perheomistuksessa oleva monitoimialayritys ja jonka pääkonttori on Saksassa. 

 
Lisätietoja MultiSteel Plus -siivousvaunusta sekä Swep Duo MicroFinn 50 cm -mopista saat ottamalla 
yhteyttä: 
  
Vileda Professional 
Jussi Kotomäki 
Puh. 0400 693241 
Sähköposti: jussi.kotomaki@fhp-ww.com 


