Vileda Professional – deel van de Freudenberg groep
Vileda Professional biedt innovatieve schoonmaakoplossingen en –systemen
voor verschillende toepassingsgebieden zoals General building, Health Care en
Horeca. Met verkoopkantoren in alle belangrijke Europese steden en een breed
net van vertegenwoordigers, zijn wij sterk aanwezig over heel de wereld. Vileda
Professional Benelux maakt deel uit van de Freudenberg groep, een gediversifieerd
globaal familiebedrijf met hoofdvestiging in Duitsland.

Helping you make a difference.
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Z.I. Petit-Rechain, Av. André Ernst 3B, 4800 Verviers, België
Tel : +32 (0)87 32 21 52-57, Fax : +32 (0)87 32 21 58
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VoleoPro

Kleine maten, grote inhoud

Laat u verrassen door
onverwacht veel ruimte

Bij de uitvoering van een schoonmaaktaak wilt u zoveel mogelijk materialen meenemen. Liefst
de hele inhoud van uw werkkast. Dat spaart tijd en moeite. Van de andere kant wilt u ook een
compacte en volwaardige materiaalwagen. Een materiaalwagen die fraai oogt en makkelijk op
te bergen is. Twee begrijpelijke wensen die normaal gesproken niet te combineren zijn.
De VoleoPro van Vileda Professional is hier speciaal voor ontwikkeld. Een unieke en compacte
materiaalwagen met vele opties en inrichtingsmogelijkheden. De VoleoPro is aanpasbaar naar
uw wensen, van een basismodel naar een compleet systeem. Een kleine trolley met grootse
mogelijkheden.

Ervaar waar klein groot in kan zijn
VoleoPro is de start van een nieuwe generatie werkwagens.
Onze ontwerpers zijn blanco begonnen, hebben uitvoerig
over het concept nagedacht en eindeloos getest. Het resultaat:
een unieke trolley, compact en toch verrassend veel ruimte.
Een halve kuub inhoud op een minimale ‘footprint’. Zodanig
ontworpen dat er voldoende plaats is om een hele reeks aan
materialen mee te nemen. Met slimme oplossingen die ruimte
geven zonder het in te nemen.
U kiest met welk Vileda Professional reinigingssysteem u gaat
werken, want vrijwel alle materialen passen op de VoleoPro!
Strak afgewerkt
Een belangrijke factor bij het ontwerp van de VoleoPro was het
‘binnenshuis’ houden van de mee te nemen schoonmaakmaterialen. Dankzij de unieke constructie heeft u geen last van
uitstekende onderdelen zoals framesteunen en steelklemmen.
Daardoor is de VoleoPro makkelijk door krappe ruimtes te
manoeuvreren en plaatst u hem in vrijwel elke werkkast.
Binnen 3 minuten startklaar
Een zeer praktisch voordeel is de snelle en eenvoudige montage.
In 3 minuten zet u de VoleoPro in elkaar. Startklaar en zonder
gereedschap!

Ophang- en bevestigingshaken
3 soorten, met meerdere bevestigingspunten

Steelklem, geïntegreerd
in het frame

Inschuifbaar
deksel
met display voor
werkprogramma

Afvalzakhouder

Multifunctionele “opbergbrug”

met ‘inklikbare’ afvalzak

pre-box houder en/of extra bergruimte

klemmen

Geïntegreerde
mopframehouders
stabiel en “stootvrij”

Multifunctioneel chassis
met uitsparingen voor het stabiel
plaatsen van Vileda materialen

Gelagerde zwenkwielen voorzijde

Grote vaste wielen achter

makkelijk manoeuvreren, één wiel met rem

stabiel rijgedrag, makkelijk over drempels

Geïntegreerde framehouder,
Geïntegreerde steelhouder,
beschermt mopframe en houdt voorkomt verlies en schade
hem goed in plaats

Opbergbrug met pre-box,
makkelijk en toegankelijk

Inschuifbare afvalzakdeksel,
zit nooit in de weg

Kunststof chassis met uitsparingen, emmers en boxen
staan stabiel tijdens rijden

