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Gama de carros para os
profissionais da limpeza

Por quê utilizar carros de Vileda Professional?
A limpeza profissional é uma atividade essencial em todas as áreas. A utilização dos carros de limpeza Vileda Professional
ajuda a melhorar e maximizar os resultados, sem necessariamente aumentar o esforço necessário.

ERGONOMIA

A mobilidade das suas rodas permite movimentar todos
os utencílios, materiais consumiveis e gerir os resíduos,
de forma rápida e com menor esforço.

RENTABILIDADE

O simples facto de evitar deslocamentos desnecessários,
reduz os tempos mortos, o que resulta numa maior produtividade.

Equipas Mopa
Mobilidade

IMAGEM

A solução de mobilidade ideal para a limpeza de pisos em grandes espaços com o menor investimento inicial.
Os kits possuem um chassi com rodas para o transporte e reduzem o esforço de carregar pesados baldes de água.
A prensa do sistema de limpeza melhora e facilita a tarefa de escorrer.

GAMA

Prensa
possibilidade de adicionar a prensa
UltraSpeed Pro ou a prensa vertical

Barra para manobrar
com pega ergonómica e suportes integrados
para pendurar o balde de 6L ou o sinal de
“Piso molhado”

Desde o seu design à qualidade dos materiais, pensados
para rentabilizar as necessidades dos profissionais da
limpeza.

Diferentes versões para se adaptar aos sistemas de
limpeza da Vileda e a cada centro de trabalho ... e assim
maximizar os seus resultados.

Sistema Simples ou Duplo
com um ou dois baldes de diferentes
tamanhos e pegas ergonómicas
Chassi com rodas de 75 mm
a base, única para sistema Simples ou
Duplo, é pequena e compacta (56 x 38 cm.)

Balde de 8L ou espaço extra
espaço extra para adicionar um segundo
balde de 8L ou para transportar outros
utencílios de limpeza

A gama inclui diferentes soluções para se adaptar às tuas necessidades

Equipas Mopa

VoleoPro

147.181
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Facilitar o trabalho dos funcionários da limpeza profissional, é o principal objetivo de todos os produtos que
a Vileda Professional lança no mercado.
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Kit Single UltraSpeed
Pro
Equipa de limpeza com
um balde de 25L. Para
áreas médias.

147.206
Kit Doble UltraSpeed
Pro
Ideal para o método
“duplo balde”. Permite
limpar grandes áreas.

149.091
Kit Single com Prensa
Vertical
Equipa de limpeza com
balde de 25L e prensa
vertical. Para áreas
médias.

149.092
Kit Doble com Prensa
Vertical
Equipa de limpeza duplo
balde (25L e 8L). Para
limpar grandes áreas.

127.935
Balde de Limpeza
Profissional
Equipa de limpeza
alta com balde de 25L
e prensa vertical.
Rodas integradas.
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VoleoPro

Origo1

Compacto

Robustez

Projetado para ocupar uma área de 1/2 m2, o menor espaço quando guardado, e aceder a áreas reduzidas. Além de
ser fácil de manobrar, é adequado para todos os sistemas de limpeza da Vileda Professional.

A sua estrutura oval de aço galvanizado resiste aos trabalhos mais difíceis. Existem muitas unidades que ainda estão operacionais após mais de 10 anos de uso.

Modularidade
Possibilidade de anexar porta-saco têxtil com bolso
e fecho 70L

Bandeja suporte
multifunções.
Possibilidade de
armazenamento ou
fixação de recipientes
para mopas

VoleoPro Standard
- 2 baldes 6L		
- 1 bandeja suporte multifunção
- 1 tampa porta-saco
- 2 rodas livres de 100 mm, uma com travão
- 2 rodas fixas de 150 mm

Os cabos e suportes
de limpeza ficam
integrados dentro da
estrutura do carro

Pedal integrado na
base para facilitar a
superação de pequenos
obstáculos, como cabos
ou desníveis no acesso
ao elevador

Zonas de trabalho
que se adaptam a
todas as soluções
de limpeza da
Vileda:
- Baldes 10L, 15L
e 25L
- Contentor para
mopas
Podem ser configurados
como plataforma perfeita
para todos os sistemas de
limpeza da Vileda, tanto
pré-impregnados (Swep,
ClickSpeed, Express ...) como
prensa (SuperMop, Active8
ou UltraSpeed).
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A versatilidade dos sistemas de limpeza Vileda adaptam-se em todos os seus
componentes. Permitindo configurações diferentes de acordo com as necessidades e assim readaptar os carros de acordo com o centro de trabalho.

Capacidade
O seu espaço porta-sacos de 120L. permite compartimentá-lo em diferentes
sacos para a recolha seletiva e as suas plataformas de trabalho e armazenamento com bandejas permitem ao funcionário transportar o material de
limpeza e consumiveis, como papel higiênico.

121.564
Origo 100 FX Plus
Projetado como plataforma fixa.
- 2x baldes de 25L
- 2x baldes de 6L
- 2x bandejas grandes
- 1x porta-saco com saco 120L
- 1x tampa porta-saco com plano de higiene
- 4x rodas de 100 mm

121.576
Origo 300 FX
Plataforma versátil.
- 2x baldes de 25L
- 2x baldes de 6L com tampa
- 1x bandeja grande
- 2x recipientes com tampa
- 1x porta-saco com saco 120L
- 1x tampa porta-saco com plano de higiene
- 4x rodas de 100 mm

121.598
Origo 300 HX
Ideal para sistemas de mopas pré-preparados
como Swep e Express.Compacto, é ideal
para estabelecimentos de saúde.
- 2x baldes de 6L com tampa
- 2x bandejas grandes
- 2x recipientes com tampa
- 1x porta-saco com saco 120L
- 1x tampa porta-sacos com plano de higiene
- 5x rodas de 100 mm
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Várias configurações podem ser criadas com as seguintes características comuns:
• Pegas para manobrar com várias alturas.
• Porta-cabos vertical com até 4 suportes (de 25 a 75 cm).
• Rodas de plástico com fibra de vidro de 12 cm. Uma delas com travão.
• Podem ser completamente fechados. Portas e tampas com fechadura.

Origo2
Eficiência
Soluções inteligentes para uma limpeza intuitiva e mais
rápida. Como carros satélite para resíduos ou sistemas de
limpeza. Novos formatos de contentores e baldes de armazenamento ideais para equipamentos pré-impregnados.

Origo2 AX (1 secção)
O mais compacto. Projetado para locais
com espaço de armazenamento limitado.
- 1 conjunto de painéis com calhas
- 1x saco de 100L com 4 braçadeiras
- 3x baldes de 5L com tampa
- 2x recipientes com tampa
- 1x bandeja
- 2x conjunto de adaptador 4 clipes

Origo2 CXL (Porta-saco 120L com tampa)
A solução mais versátil. Amplo espaço de
armazenamento e porta-sacos dobrável.
- 2 conjuntos de painéis com calhas
- 1x saco de 120L com 4 braçadeiras
- 3x baldes de 5L com tampa
- 2x contentores com tampa
- 2x bandejas
- 2x conjuntos de adaptadores com 4 clipes

Origo2 C (2 secções)

Origo2 CX (Porta-saco 70L)

Origo2 C-B
Carro funcional com satélite para agilizar o
processo de limpeza.
- 1x conjunto de painéis com calhas
- 3x baldes de 5L com tampa
- 1x contentor com tampa
- 1 bandeja
- 2x conjuntos adaptadores 4 clipes
- 1x base com 2 baldes de 25L
- 1x Pega para manobrar B

Higiene
Permite que os processos de limpeza e tarefas sejam realizados de uma forma mais limpa, com uma separação clara
das seções: Limpo - Usado - Resíduo.

Segurança
Fechaduras para portas e tampas, com compartimento de
segurança individual. Pára-choques integrados nas rodas.

Conectividade
Possibilidade de contar com o visor para tablets, e-drives,
rastreadores RFID ...
Seguro. Discreto e invisível.

Flexível
Todos os baldes, caixas, bandejas ... podem ser reposicionados. Compatível com todos os sistemas de limpeza
pré-impregnados ou de baldes com prensa da Vileda.

Origo2 em painéis
Os carros Origo podem ser equipados de forma rápida com porta de alumínio para preservar,
tanto a segurança do interior como para ocultar o interior.
A tampa do porta-sacos, além de estar disponível em diversas opções, com ou sem chave,
possui um visor com ecrã táctil para estar conectada de forma cómoda, segura e permanente
ao telemóvel ou ao Tablet.
Acessórios
Para personalizar a oferta existe uma vasta gama de componentes.

Sustentável
Todos os componentes de plástico são recicláveis e os da
cor grafite cumprem as especificações da Plastica Seconda
Vita (certifica que mais de 50% do material plástico é
reciclado).
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Contentor Mopas,
gaveta, bandeja
e bandeja perfurada

Tampas Superiores Basic,
Compartimento e Tablet

Conjunto de Portas

MyOrigo2
é uma aplicação interativa
que permite configurar e
personalizar carros,
simplesmente escolhendo
ou removendo acessórios.
www.myorigo2.vileda-professional.com
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