Effektiv daglig rengøring
På skoler og i institutioner

Vi udvikler produkter til maksimal hygiejne og
kvalitetsrengøring, så I kan have fuld fokus på børnene,
personale og miljøet.
Hos Vileda Professional gør vi vores bedste for, at I får de optimale
muligheder for at komme bakterier og vira til livs, og vores
produktserier understøtter jeres arbejdsopgaver når I skal leve op til
de nye retningslinjer.

Vi kommer gerne ud og underviser jeres personale i
korrekt rengøring.
Få en af vores konsulenter ud til, at vise jer hvordan I nemt kan leve
op til de nye standarder for daglig rengøring af fx klasselokaler,
fællesarealer og toiletter. Bliv klogere på hvordan I mindsker
smittespredning og bakterier, og får bedre rutiner i hverdagen.
Book en tid hos din konsulent:

Vi rådgiver jer gerne om valg og brugen af vores produkter, så I
overholder lovgivningen, og får den bedste kvalitetssikring og
hygiejne. Ring til os på 7021 0052 og hør mere.

Fyn og Jylland - Laurits Skjødt Vinkle: 4086 5086
Sjælland og øer - Kenneth Askov Jeppesen: 2046 8243
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Brug for gode råd med det samme?

MicronQuick

På vores website kandusepointen.dk, finder du en lang
række gode råd til, hvordan I får en bedre rengøring.

Til daglig rengøring af alle typer
overflader for et bakterie- og
stribefrit resultat. Kan kogevaskes
og holder til op til 500 vaske.

FJERNER

99,98

%

BAKTERIER

Art. nbr

Beskrivelse

Størrelse

Stk. pr. karton

152105

MicronQuick, Blå

38 x 40 cm

20

152106

MicronQuick, Rød

38 x 40 cm

20

5
5

152107

MicronQuick, Gul

38 x 40 cm

20

5

152108

MicronQuick, Grøn

38 x 40 cm

20
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6 liters spand med låg

Find fx en tringuide til hvordan I undgår
smitte, eller læs vores mange råd til alle
de ”glemte steder” som kræver ekstra
opmærksomhed og rengøring.
KanDuSePointen.dk

MicroRoll™ CE

Spand på 6 liter med aftageligt låg. Fire
farvekodeklips medfølger, så spandene kan
differentieres til fx rene og brugte klude.

Engangsklude i 100 % microfiber, der
fjerner 99,93 % af bakterierne. 200 ark pr.
rulle. Kan bruges til både sterilmiljøer og
alm. rengøring.

FJERNER

99,93

%

BAKTERIER

Art. nr

Beskrivelse

Størrelse

Stk. pr. karton

Art. nr

Beskrivelse

Størrelse

Stk. pr. karton

120942

6 liters spand

30 x20 x20 cm
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149146

MicroRoll™ CE

35 x 25 cm

4 á 200 klude

125948

Låg til spand

30 x 20
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