
Geoptimaliseerd voor een verbeterde ergonomie, een lagere milieu  
impact, hoger rendement en uitmuntende schoonmaakprestaties. 

Ontdek het complete assortiment op: 
vileda-professional.nl     vileda-professional.be

Swep Class



De nieuwe generatie Swep Class – geoptimaliseerd op verschillende niveaus.  
Optimale reinigingsprestaties, superieure ergonomie, een lage milieu impact en 
significante besparingen in tijd, energie, kosten, middelen en materialen.



Meer dan 20 jaar geleden introduceerde Vileda Professional het Swep systeem. Swep is een 

microvezelconcept voor vloeren, specifiek ontwikkeld voor de gezondheidszorg. 

Eén van onze kernwaarden is innovatie. Ook Swep heeft meerdere evoluties gekend waar-

door we continu een voorsprong hebben in schoonmaaktechnieken. 

Met Swep Class presenteren we de nieuwe generatie moppen en mophouder. Nieuwe micro-

vezeltechnologie, ergonomische en duurzame aspecten zorgen voor nog betere schoon-

maakprestaties. 

Uitstekende reiniging, optimale ergonomie en significante besparingen in tijd, energie, 

kosten, middelen en materialen. 

Swep Class. 
De nieuwe generatie.  

ERGONOMIE
Gecertificeerd mopsysteem. 

Minimale belasting voor de mens

PRESTATIE
Nieuwe 3D vezeltechnologie. 

Nieuw mophouder design.

MILIEU
Gerecyclede materialen. Lange levensduur.

Minimale impact op het milieu.



Swep. 
Ergonomie centraal.

Ergonomisch reinigen. 
Betere resultaten. 
Al vanaf het begin stond de mens centraal. Vandaag is de nieuwe generatie Swep 
Class het eerste schoonmaaksysteem dat ergonomisch gecertificeerd werd. 

Gecertificeerd door de bekende instantie ErgoCert voor het volgen van ergonomische 
principes en design normen waarbij de gebruiker centraal staat. 

Gecertificeerd als één systeem = steel + mophouder + mop

Productontwerp met de mens als centraal uitgangspunt. 



Swep. 
Milieubewuste keuze.

Duurzaam schoonmaken.  
Een groene impact. 
Met de nieuwe generatie Swep Class kiest u voor moppen met een lage milieu-
impact of footprint. U kiest voor moppen en mophouders deels vervaardigd uit 
gerecyclede materialen. U kiest ook voor een maximale handprint met moppen 
met een lange levensduur en significante besparingen in water, energie en chemie. 

Dit bewijzen we met gerenommeerde ecolabels zoals Nordic Swan en Plastica 
Seconda Vita.

Omdat we van schoon houden, overal. 

Swep. 
Ergonomie centraal.



Swep. 
Prestatie en rendement.

Rendabel schoonmaken.
Op lange termijn. 
Optimaal schoonmaken op lange termijn? Dat hebben wij voor u getest door de 
moppen 1000 keer te wassen en daarna de schoonmaakprestaties te evalueren. 

Kiest u voor Duo moppen? Dan kiest u voor een dubbele besparing in moppen en 
voor significante besparingen in waskosten en chemieverbruik. 
Schoonmaken zonder vooraf te stofwissen? Dat kan ook en levert ook een belang-
rijke besparing op.

Denken op lange termijn is investeren in de toekomst. 



Swep. 
Prestatie en rendement.

Swep.
Intuïtief schoonmaken.

Het nieuwe r-Frame.
Symmetrisch design.
Links- of rechtshandig? Het vernieuwd symmetrisch design met 2 loshaken en 
handgrepen maakt het gebruik veel vanzelfsprekender.

De afgevlakte afwerking en de verhoogde as zorgen voor een optimaal contact 
met de vloer. Zo kunt u nog beter reinigen met minder inspanning. 

Slimme details maken grote verschillen. 



* Getest met P.aeruginosa & S.aureus op vinyle oppervlakken door een erkend instituut.

Swep. 
3-Dimensionaal.

3-D HONINGRAAT
STRUCTUUR

Geavanceerde 3-D technologie.
Dieper reinigen.
De unieke honingraat pool in 3-D zorgt voor optimale schoonmaakprestaties en 
een verminderde frictie op alle soorten harde vloeren. 

• Verhoogde vuilopname en diepe reiniging van alle harde vloeren
• Bewezen bacteriënverwijdering, tot  99.99% *
• Zwarte borstelvezels voor het losmoppen van aangehecht vuil 
• Uitstekende absorptiecapaciteiten voor meer m² reinigen met één mop 

 
 
 
 
 

Blijven verbeteren door constant te innoveren. 



Swep. 
3-Dimensionaal.

r-MicroTech Pro Single & Duo  
De allrounder die alle vloeren aankan. 
De perfecte mop voor grote ruimtes. 

• Mix van korte pool 3D en lange franjes 
voor efficiënt reinigen van alle vloeren 
zonder inspanning. Stofwissen overbodig.

• Uitstekende waterabsorptie voor meer 
meters reinigen met één mop. 

• Tot 60% gerecyclede vezels
• Nordic Swan gecertificeerd 
• 1000 wasbeurten 
• Tot 99.99% verwijdering van bacteriën  

en virussen

r-MicroCombi Pro Single & Duo  
Alles-in-één mop. 
De perfecte mop voor gladde vloeren. 

• Korte pool 3D versterkt met borstelve-
zels voor een optimale vuilverwijdering

• Boord van franjes voor de opname van 
grof vuil. Stofwissen overbodig. 

• Tot 50% gerecyclede vezels
• Nordic Swan gecertificeerd 
• 1000 wasbeurten 
• Tot 99.99% verwijdering van bacteriën 

en virussen

r-MicroTech Pro &
r-MicroCombi Pro



r-MicroPlus Pro &  
r-SafetyPlus Pro

r-MicroPlus Pro Single & Duo  
De perfecte keuze voor schoonmaak
van gestructureerde vloeren. 

• Korte pool 3D versterkt met borstelve-
zels voor een optimale vuilverwijdering

• Tot 52% gerecyclede vezels
• Nordic Swan gecertificeerd 
• 1000 wasbeurten 
• Tot 99.99% verwijdering van bacteriën  

en virussen

r-SafetyPlus Pro Duo 
Ideaal voor het periodiek onderhoud 
van veiligheidsvloeren. 

• Safety schrobzijde voor het losschrob-
ben van sterk aangehecht vuil

• r-MicroPlus Pro zijde voor absorptie en 
reiniging van de vloer

• Tot 25% gerecyclede vezels
• Nordic Swan gecertificeerd 
• 250 wasbeurten 
• Tot 99.99% verwijdering van bacteriën 

en virussen



Interieurreiniging 
& stelen

Microvezel interieuraccessoires   
Vileda Professional biedt een assortiment van 
slim ontworpen interieuraccessoires voor het 
snel en effectief reinigen van wanden, meu-
bilair, trapleuningen, en moeilijk te bereiken 
oppervlakken. 

De microvezel accessoires zijn gemaakt volgens 
de nieuwe 3-D honingraat technologie. 

• Handmop r-MicroPlus Pro 
• MultiDuster r-MicroPlus Pro
• r-MicroPlus Pro mop 35cm 
 
Bezoek onze website voor meer informatie over 
het interieur reinigingsconcept.
 
www.vileda-professional.com

Telescoopsteel 
Met de aluminium telescoopsteel van Vileda 
Professional maakt u het ergonomische plaatje 
compleet. 

• Lichtgewicht en in de hoogte verstelbaar
• Bovenste handgreep in comfortabel aanvoelend 

antislipmateriaal, valt niet om.
• Onderste handgreep ergonomisch gevormd 

naar de handpalm
• Ergonomisch gecertificeerd in combinatie met 

de het r-frame en de mop 



Vileda Professional Benelux 
mail: info.bnl@vileda-professional.com
web: www.vileda-professional.nl - www.vileda-professional.be

Vileda Professional – deel van de Freudenberg 
Vileda Professional is een wereldwijde organisatie gespecialiseerd in het ontwikkelen, 

produceren en vermarkten van hulpmaterialen voor de professionele schoonmaak. 

Vileda Professional maakt deel uit van de Freudenberg groep, een Duits familiebedrijf, 

opgericht in 1849. De schoonmaakoplossingen zijn gericht op professionele gebruikers in 

de gezondheidszorg, gebouwenreiniging, horeca en cleanrooms. 

Swep Class.  
De nieuwe generatie. 


