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ZMYWAK WISKOZOWY GLITZI ALWAYS CLEAN 2 SZT.

Zmywak kuchenny, który nie pozostawia zarysowań nawet na tak delikatnych powierzchniach 
jak teflon.

• skuteczny: mocna poliuretanowa warstwa cierna usuwa nawet uporczywe zabrudzenia
• delikatny: czyści skutecznie i bez zarysowań
• chłonny: gąbka wykonana w 100% z naturalnej wiskozy charakteryzuje się aż do 10 razy
  większą chłonnością niż gąbki wykonane z tradycyjnych materiałów
• łatwy do utrzymania w czystości: bez trudu się wypłukuje, dzięki czemu zachowuje świeżość  
  dłużej niż tradycyjne zmywaki
• wyjątkowo trwały

EAN 4023103229235
Ilość sztuk w kartonie 16   
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ZMYWAK RAINBOW 10 SZT.

Dzięki wytrzymałej warstwie ciernej, zmywak kuchenny do naczyń Rainbow 
sprawdzi się zarówno do codziennego zmywania, jak i zadań specjalnych. 

EAN 5907732391602
Ilość sztuk w kartonie 40

ZMYWAK TIP-TOP 5 SZT.

Trwały i skuteczny zmywak przeznaczony do czyszczenia różnych 
powierzchni. Dzięki wytrzymałej warstwie ciernej, idealnie nadaje się 
do czyszczenia garnków. 

EAN 4003790023996
Ilość sztuk w kartonie 24

ZMYWAK STALOWY SPIRAL INOX 3 SZT.

• wykonany jest w 100% ze stali nierdzewnej, dzięki czemu charakteryzuje się 
    wyjątkową trwałością
• praktyczny i skuteczny przy szorowaniu przypaleń i zaschniętych zabrudzeń
• doskonały do czyszczenia piekarników, grilli, patelni i garnków
• higieniczny i łatwy w spłukiwaniu

EAN 4023103210370
Ilość sztuk w kartonie 20

ZMYWAK PROFILOWANY GLITZI PLUS 3 SZT.

• czarna warstwa cierna jest napylona cząsteczkami chlorku srebra, 
    które hamują rozwój bakterii i zapobiegają powstawaniu 
    nieprzyjemnego zapachu
• wyprofilowana gąbka chroni paznokcie w trakcie zmywania
• warstwa chłonnej mikrofibry do delikatnego czyszczenia pozostałych 
    cząsteczek brudu i wilgoci

EAN 4003790001444
Ilość sztuk w kartonie 24

ZMYWAK PUR ACTIVE 2 SZT.

Zmywak, który nie pozostawia zarysowań nawet na 
tak delikatnych powierzchniach jak teflon.

• optymalna siła czyszcząca
• mocna poliuretanowa warstwa cierna
• bardzo trwały
• usuwa uporczywe zabrudzenia bez zarysowań
• certyfikat DuPont potwierdzający 
    bezpieczeństwo  stosowania na 
    powłokach teflonowych 

EAN 4023103070257
Ilość sztuk w kartonie 28   

ZMYWAK PROFILOWANY PUR ACTIVE 2 SZT. 

Zmywak, który nie pozostawia zarysowań nawet
na tak delikatnych powierzchniach jak teflon.

• optymalna siła czyszcząca
• mocna poliuretanowa warstwa cierna
• bardzo trwały
• usuwa uporczywe zabrudzenia bez zarysowań
• certyfikat DuPont potwierdzający bezpieczeństwo stosowania 
    na powłokach teflonowych 
• wyprofilowana gąbka zapewnia pewny chwyt
    i ochronę paznokci

EAN 4023103070240
Ilość sztuk w kartonie 16 

ZMYWAK PUR ACTIVE COLORS 4 SZT.

Zmywak, który nie pozostawia zarysowań nawet na tak delikatnych 
powierzchniach jak teflon.

• optymalna siła czyszcząca – usuwa nawet uporczywe zabrudzenia 
    bez zarysowań
• certyfikat DuPont potwierdzający bezpieczeństwo stosowania na 
    powierzchniach teflonowych
• bardzo trwały
• opakowanie zawiera 4 sztuki w różnych kolorach 

EAN 4023103208049
Ilość sztuk w kartonie 16  szt
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Ś, ŚCIERECZKA OKIENNA ACTIFIBRE 1 SZT.

Actifibre to najbardziej zaawansowana technologia zapewniająca wyjątkowo 
skuteczne efekty czyszczenia:
• specjalne wytłoczenia zmniejszają tarcie tkaniny na szklanych 
    powierzchniach, ułatwiając proces ich czyszczenia
• wyjątkowo chłonna
• nowa generacja Mikrofibry – Technologia Actifibre
• skuteczna w walce z brudem – doskonałe właściwości czyszczące
• nie pozostawia smug i zacieków – idealnie czysta powierzchnia już po 1 przetarciu
• stosować lekko zwilżoną by była miękka i elastyczna
• wypłukać przed pierwszym zastosowaniem 
• prać z podobnymi kolorami (max. 60°C)
• nie stosować wybielaczy i płynów zmiękczających

EAN 4023103195929
Ilość sztuk w kartonie 20   
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MIKROFIBRA

ŚCIERECZKA UNIWERSALNA 3D 3 SZT.

Dłużej zachowuje czystość i świeżość dzięki ochronie antybakteryjnej. 
Ściereczka napylona jest cząsteczkami chlorku srebra, które hamują rozwój 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Struktura 3D (przestrzenna) zapewnia 
większą trwałość i poprawia właściwości czyszczące ściereczki.

• struktura 3D zapewnia dłuższą trwałość
• ekstrachłonna – 50% włókien wiskozy
• supertrwała – może być prana mechanicznie 

EAN 5999501253570
Ilość sztuk w kartonie 17   

PUCERKA GĄBKOWA 3 SZT.

Produkt w 100% naturalny (bawełna + wiskoza). Ponadprzeciętne zdolności 
absorpcji cieczy – do 100 ml.

• jednolita powierzchnia, odporna na kruszenie się i odpadanie cząstek
• brak elementów spajających (siatka wewnętrzna), mogących powodować 
    zadrapania czyszczonych powierzchni
• bardzo wytrzymała dzięki zastosowaniu długich włókien bawełny
• supertrwała – może być prana mechanicznie 

EAN 8001940000213
Ilość sztuk w kartonie 18   

ŚCIERECZKA MIKROFIBRA ULTRA FRESH 3 SZT.

Ściereczka jest chłonna i skutecznie czyści każdą powierzchnię, 
a dzięki formule Antibac dłużej zachowuje świeżość i nie przyjmuje 
przykrego zapachu.

• jony srebra hamują rozwój bakterii i zapobiegają powstawaniu 
    nieprzyjemnego zapachu
• włókna mikroaktywne wchodzące w skład ściereczek doskonale 
    usuwają nawet uporczywe zabrudzenia, bez detergentów
• ściereczki z mikrofibry do wszelkich 
    zastosowań domowych
• bardzo chłonne
• starannie obszyte, co przedłuża trwałość
    ściereczki
•  w 3 różnych kolorach
•  super trwałe - mogą być prane mechanicznie

EAN 4023103217409
Ilość sztuk w kartonie 12   

ŚCIERECZKA UNIWERSALNA LIGHT & SOFT 6 SZT.

Idealna do codziennego użytku. Może być stosowana do każdego rodzaju 
powierzchni na mokro i sucho.

• miękka w dotyku i delikatna – 
    nie rysuje powierzchni
• pozostawia czyszczone powierzchnie 
    czyste i wypolerowane
• ekstrachłonna - 100% włókien wiskozy

EAN 4023103192591
Ilość sztuk w kartonie 14   

ŚCIERECZKA UNIWERSALNA LIGHT & SOFT 40 SZT.

Idealna do codziennego użytku w wygodnej formie rolki. Może być stosowana 
do każdego rodzaju powierzchni na mokro i sucho.

• miękka w dotyku i delikatna – 
    nie rysuje powierzchni
• pozostawia czyszczone powierzchnie 
    czyste i wypolerowane
• niezwykle chłonna - 70% wiskoza, 30% poliester
• rolka zawiera 40 szt.

EAN 4023103192614
Ilość sztuk w kartonie 10     

MIKROFIBRA COLORS EXTRA LARGE 4 SZT.

Włókna mikroaktywne wchodzące w skład ściereczki 
doskonale usuwają nawet uporczywe zabrudzenia, 
bez detergentów.

• doskonale sprawdza się w czyszczeniu 
    każdej powierzchni 
• starannie obszyta, co przedłuża 
    trwałość ściereczki 
• w 4 różnych kolorach 
• supertrwała – może być prana mechanicznie
• wymiary: 36 x 38 cm

EAN 4023103147232
Ilość sztuk w kartonie 16   

ŚCIERECZKA MIKROFIBRA COLORS 4 SZT.  

Włókna mikroaktywne wchodzące w skład ściereczki doskonale 
usuwają nawet uporczywe zabrudzenia, bez detergentów. 

• doskonale sprawdza się w czyszczeniu każdej powierzchni
• ściereczki z mikrofibry do wszelkich 
    zastosowań domowych
• bardzo chłonne
• starannie obszyta, co przedłuża trwałość
    ściereczki
• w 4 różnych kolorach 
 • turkusowym
 • pomarańczowym
 • różowym
 • zielonym
• super trwałe - mogą być prane mechanicznie
• wymiary : 30 x 30 cm

EAN 4023103192577
Ilość sztuk w kartonie 5    

Znakomite właściwości 
czyszczące
Usuwa uporczywe
zabrudzenia 
bez detergentów 

Wyjątkowa zdolność
absorpcji cieczy 
Actifibre wchłania
nawet do 100 ml 
cieczy

Bez smug i zacieków
Powierzchnia jest czysta,
sucha i bez zacieków
już po pierwszym 
przetarciu

Długotrwała
świeżość i czystość
Możliwość prania
mechanicznego
i automatycznego

Miła w dotyku 
Miękka, ale nie fałduje 
i nie wyślizguje się
z dłoni

ŚCIERECZKA MIKROFIBRA COLORS 8 SZT.

Doskonale sprawdza się w czyszczeniu każdej powierzchni. 
Włókna mikroaktywne wchodzące w skład ściereczki doskonale 
usuwają nawet uporczywe zabrudzenia, bez detergentów.

• ściereczki z mikrofibry do wszelkich zastosowań domowych
• bardzo chłonne
• starannie obszyte, co przedłuża trwałość ściereczki
• w 8 różnych kolorach
• super trwałe - mogą być prane mechanicznie

EAN 4023103185975
Ilość sztuk w kartonie 10   

ŚCIERECZKA          
ACTIFIBRE 2 SZT.

Actifibre w dwóch
kolorach.
EAN 4023103185807
Ilość sztuk w kartonie 24

ŚCIERECZKA ACTIFIBRE 1 SZT.

Actifibre to ściereczka nowej generacji, której właściwości 
czyszczące dorównują ścierkom z najwyższej jakości mikrofibry.
Unikalna warstwa PVA sprawia, że Actifibre znakomicie 
pochłania i zatrzymuje w sobie wodę.
Przecierana powierzchnia nie tylko jest idealnie czysta, ale też sucha 
i wolna od smug i zacieków. 

•  warstwa czyszcząca o strukturze przestrzennej 3D 
    zapewnia znakomite właściwości czyszczące
•  warstwa PVA gwarantuje doskonałą zdolność 
    wchłaniania wody, co sprawia, że powierzchnia
    jest sucha już po jednym przetarciu

EAN 4023103185678
Ilość sztuk w kartonie 25
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ŚCIERKA DO PODŁOGI Z MIKROFIBRY 3D 1 SZT.   

Dłużej zachowuje czystość i świeżość dzięki ochronie antybakteryjnej. 
Ściereczka napylona jest cząsteczkami chlorku srebra, które hamują rozwój 
bakterii i nieprzyjemnych zapachów.

• zawiera 30% mikrowłókien, co poprawia 
    efektywność czyszczenia
• bardzo chłonna dzięki zawartości wiskozy 
• supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4003790000126
Ilość sztuk w kartonie 10   

RĘKAWICE EXTRA SENSATION

Supercienkie rękawice dla zapewnienia perfekcyjnego 
czucia przedmiotów trzymanych w dłoni.

• wysoka barierowość – 100% lateksu 
• idealne dopasowanie do dłoni – taliowany 
    wykrój rękawic 
• odporne na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawic
• pewny „chwyt” suchych i mokrych przedmiotów – 
    odpowiedni wzór i przyczepność powierzchni 
    rękawicy  
• niezwykle łatwe zakładanie i ściąganie oraz komfort 
    używania dzięki bawełnianej wyściółce 
• dostępne w 2 rozmiarach (M, L)

średnie 12  szt EAN 4023103073937
duże 12  szt EAN 4023103073944
Ilość sztuk w kartonie 12  

RĘKAWICE UNIVERSAL

Uniwersalne rękawice doskonale sprawdzające 
się w pracach domowych. 

• wysoka barierowość – 100% lateksu 
• idealne dopasowanie do dłoni – taliowany 
    wykrój rękawicy 
• odporne na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawicy
• pewny „chwyt” suchych i mokrych przedmiotów – 
    odpowiedni wzór i przyczepność powierzchni 
    rękawic  
• niezwykle łatwe zakładanie i ściąganie 
    oraz komfort używania dzięki bawełnianej wyściółce 
• dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L)

małe 12  szt EAN 8410435841000
średnie 12  szt EAN 8410435841024
duże 12  szt EAN 8410435841031
Ilość sztuk w kartonie 12   

RĘKAWICE COMFORT EXTRA

Rękawice nowej generacji to komfort
użytkowania oraz pielęgnacja dłoni.

• wewnętrzny komfort – miłe w kontakcie z dłońmi 
• suche dłonie – wewnętrzna pianka jest w stanie 
    wchłonąć do 4 razy więcej wody / potu 
    niż standardowa wyściółka bawełniana
• pielęgnacja dłoni – z dodatkiem kremu 
    glicerynowo-rumiankowego
• wysoka barierowość termiczna
• niezwykle łatwe zakładanie i ściąganie
• świeży zapach – neutralizacja zapachu lateksu
• odporne na zniszczenia mechaniczne dzięki 
    wykończeniu krawędzi rękawicy
• dostępne w 2 rozmiarach (M, L)

średnie 12  szt EAN 4023103083714
duże 12  szt EAN 4023103083721
Ilość sztuk w kartonie 12 

RĘKAWICE SUPER GRIP

Specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić mocny uchwyt.

• antypoślizgowy wzór, aby mocniej chwytać na mokro
    i na sucho
• lepszy komfort noszenia niż bezszwowe rękawice 
    z bawełnianą wyściółką
• dostępne w 2 rozmiarach (M, L)

średnie 12  szt EAN 8001940003351
duże 12  szt EAN 8001940003368
Ilość sztuk w kartonie 12  

PUCERKA OKIENNA 1 SZT.

Czyści szyby i lustra nie pozostawiając smug.

• dwuwarstwowa struktura: warstwa wierzchnia 
    doskonale czyści i poleruje powierzchnie, warstwa 
    wewnętrzna doskonale wchłania i zatrzymuje wodę 
• zawiera 30% mikrowłókien, co poprawia efektywność czyszczenia
• supertrwała – może być wielokrotnie
    prana mechanicznie

EAN 4003790006296
Ilość sztuk w kartonie 30   

ŚCIERECZKA DO KURZU Z MIKROFIBRY 1 SZT.

Usuwa kurz o 40% bardziej efektywnie niż tradycyjne ścierki (zewnętrzne 
testy laboratoryjne).

• dzięki działaniu elektrostatycznemu nie powoduje 
    unoszenia kurzu podczas wycierania
• delikatna - nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni
• supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4023103124967
Ilość sztuk w kartonie 12   

ŚCIERECZKA KUCHENNA 2 W 1                                            
Z MIKROFIBRY 1 SZT.

Czystość i połysk bez konieczności stosowania detergentów dzięki 
połączeniu strefy włókien mikroaktywnych i  „Power Zone”.

• włókna mikroaktywne bez trudu usuwają tłuszcz i codzienne   
    zabrudzenia kuchenne, jednocześnie nadając połysk czyszczonym 
    powierzchniom 
• strefa „Power Zone” usuwa uporczywe zabrudzenia bez zarysowań
• supertrwała – może być wielokrotnie prana 
    mechanicznie

EAN 4023103124943
Ilość sztuk w kartonie 12  
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WKŁAD DO MOPA              
OBROTOWEGO TURBO 
CLASSIC 1 SZT.

• nakładka z mikrowłókien dla 
zapewnienia doskonałej jakości 
czyszczenia podłóg bez potrzeby 
użycia detergentów oraz  ryzyka 
zarysowania nawet najbardziej 
delikatnych powierzchni

EAN 4023103156487
Ilość sztuk w kartonie 6

WKŁAD DO MOPA OBROTOWEGO 
TURBO 2 W 1 1 SZT.

• białe włókna mikroaktywne pozwalają 
    osiągnąć niezwykłą skuteczność 
    w czyszczeniu podłóg
• wyjątkowe czerwone włókna  
    zapewniające wysoką skuteczność 
    w usuwaniu pojedynczych zabrudzeń

EAN 4023103195189
Ilość sztuk w kartonie 6

MOP OBROTOWY ULTRAMAX TURBO XL

20% większa nakładka czyszcząca, dużo szybsze sprzątanie

Mop płaski w wersji XL wyposażony jest w nakładkę czyszczącą 
o szerokości aż 42 cm.
Dzięki niej jeszcze szybciej pozmywasz każdą podłogę.

EAN 4023103212213
Ilość sztuk w kartonie 1

WKŁAD DO MOPA 
OBROTOWEGO                   
TURBO 2 W 1 2 SZT.

EAN 4023103198227
Ilość sztuk w kartonie 6

MOP OBROTOWY TURBO

Zestaw Vileda Turbo został dopracowany w najmniejszym szczególe, aby 
codzienne zmywanie podłogi było jak najmniej uciążliwe.

• usuwa 99% bakterii przy użyciu samej wody
• duża powierzchnia główki mopa pozwala na optymalne rozłożenie włókien, tak 
    aby maksymalnie zwiększyć powierzchnię czyszczenia
• uchwyt do mopa zapewnia stabilność w czasie przenoszenia lub przechowywania
• posiada wskaźnik optymalnej ilości wody potrzebnej do sprzątania
• wyprofilowany otwór odpływu wody w wiaderku ułatwia opróżnianie cieczy bez 
    ryzyka jej rozlania
• wkładki mopa mogą być zdejmowane i zakładane bez konieczności kontaktu 
    z dłonią
• nakładki mogą być wielokrotnie prane mechanicznie w temperaturze max 60°C 

EAN 4023103194113
Ilość sztuk w kartonie 1

MOP OBROTOWY VILEDA TURBO 3W1 MICROFIBRE

40% skuteczniejsze czyszczenie podłóg bez wysiłku
Zestaw Vileda Turbo został dopracowany w najmniejszym szczególe, aby                
codzienne zmywanie podłogi było jak najmniej uciążliwe. Łączy technologię          
najlepszego mopa płaskiego z najlepszym mopem sznurkowym co daje 
doskonałe efekty czyszczenia.

• mop usuwa 99% bakterii przy użyciu samej wody, co zostało udowodnione        
    w badaniach mikrobiologicznych i immunologicznych przeprowadzonych 
    przez niezależny, akredytowany instytut*
• gwarantuje 40% skuteczniejsze czyszczenie**
• dwukolorowe, trójwymiarowe włosie zapewnia czystość bez smug i zarysowań 
    nawet najdelikatniejszych powierzchni i doskonale radzi sobie z uporczywym 
    brudem i drobinami
• skuteczny obrotowy system odsączania mopa pozwala na wyżymanie bez 
    moczenia i brudzenia rąk
• wiaderko posiada wygodny uchwyt, zapewniający równowagę przy przenoszeniu
• trójkątna główka i ruchoma głowica pozwalają na łatwe dotarcie do kątów
    i narożników oraz czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach pod 
    meblami

EAN 4023103227446
Ilość sztuk w kartonie 1

*Test przeprowadzony przez BMA-Labor GbR na 
bakteriach Escherichia coli i Staphylococcus aureus 
występujących w domu.
** do 40% bardziej skuteczny w usuwaniu 
trudnych zabrudzeń od wkladu Vileda 100% 
Mikrofibra. Stwierdzono w laboratoryjnych testach 
wewnętrznych.

WKŁAD DO MOPA OBROTOWEGO 
TURBO 3 W 1 MICROFIBRE

EAN 4023103227439
Ilość sztuk w kartonie 5

S Z E R S Z Y

MOP OBROTOWY ULTRAMAX TURBO

Idealnie sprawdza się tam gdzie jest potrzeba dokładnego sprzątania.
Świetny produkt został udoskonalony w najdrobniejszych szczegółach. 
Koniec z uciążliwym wyciskaniem, dzięki obrotowemu systemowi odsączania mopa.
System składa się z mopa płaskiego UMX i wiaderka z obrotowym sitem. 

• komfortowy – sprzątanie z nim nie wymaga wysiłku, a także brudzenia i moczenia rąk
• odpowiednio wyprofilowane sito zapewnia łatwą aplikację wkładu i  pozwala 
    na uzyskanie pożądanej wilgotności mopa
• obrotowy mechanizm odsączania wody jest trwały i wygodny w użytkowaniu
• ruchomy przegub ułatwia dotarcie pod meble i do trudno dostępnych miejsc
• dodatkowy uchwyt ułatwia opróżnianie wiaderka po zakończonym sprzątaniu
• wyższa skuteczność czyszczenia, nawet bez detergentów, dzięki zastosowaniu 
    technologii łączącej dwa typy włókien:
      • białe włókna mikroaktywne pozwalają osiągnąć niezwykłą skuteczność 
        w czyszczeniu podłóg
      • wyjątkowe czerwone włókna zapewniają wysoką skuteczność w usuwaniu   
        pojedynczych zabrudzeń
• nadaje się do każdego rodzaju podłóg (w tym paneli i parkietów)
• teleskopowy drążek umożliwia dopasowanie długości do preferencji użytkownika,
    a po jego złożeniu ułatwia przechowywanie mopa

EAN 4023103206236
Ilość sztuk w kartonie 1
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MOP PŁASKI ULTRAMAX

System Ultramax zapewnia komfortowe 
sprzątanie oraz wyciskanie i wyżymanie 
mopa bez konieczności brudzenia 
i moczenia rąk.

•   wydajność – doskonale czyści powierzchnie 
    pozostawiając je lśniącymi nawet 
    w narożnikach i pod meblami
•   precyzja – dokładnie czyści nie pozostawiając 
    za sobą zanieczyszczeń i smug
•   czyści nawet najtrudniejsze zabrudzenia
• białe włókna zapewniają czystość bez smug
    i zarysowań nawet najdelikatniejszych 
    powierzchni - czyści i poleruje  
•   czerwone włókna  poradzą sobie
    z uporczywym brudem i drobinami 
    bez konieczności stosowania detergentów
•   łatwe umieszczanie wkładu za pomocą 
    czterech klipsów

EAN 4023103201200
Ilość sztuk w kartonie 8   

WKŁAD ULTRAMAX

EAN 4023103201262
Ilość sztuk w kartonie 8   

WIADERKO Z WYCISKACZEM              
ULTRAMAX

Wiadro z wyciskaczem, które wraz z mopem 
UltraMax tworzy system sprzątający, 
umożliwiający bezdotykowe wyciskanie 
mopa płaskiego. 

•   wyprofilowany kształt wyciskacza umożliwia 
    łatwe umieszczanie wkładu wewnątrz sita
•   ruchoma część sita zapewnia lepszą kontrolę 
    podczas odsączania, dzięki czemu możliwe jest 
    uzyskanie pożądanej wilgotności wkładu
•   ulepszone sito pozwala na wydajniejsze 
    odsączanie i  uzyskanie pożądanej wilgotności 
    wkładu bez brudzenia i moczenia rąk

EAN 4023103201415
Ilość sztuk w kartonie 4  

MOP ZE SPRYSKIWACZEM ULTRAMAX 1-2 SPRAY

Raz, dwa i… posprzątane! Idealny do mycia całej podłogi oraz usuwania 
pojedynczych zabrudzeń - na mokro! To mop, który jest zawsze gotowy 
do użycia dzięki wyjątkowemu drążkowi z pojemnikiem na płyn oraz 
wydajnemu urządzeniu aplikującemu płyn wprost na zabrudzoną 
podłogę.

Wyposażenie mopa:
• zbiornik w drążku mopa wyposażony w gumowe zamknięcie ze 
    wskaźnikiem poziomu napełnienia płynem
• rączka z mechanizmem sprayu
• nakładka czyszcząca UltraMax

EAN 4023103144019
Ilość sztuk w kartonie 6   

MOP 1-2 SPRAY MAX BOX

Vileda 1-2 Spray Max to idealne rozwiązanie do szybkiego czyszczenia nawet dużych 
powierzchni. Wyposażony w obrotową głowicę 180° i dwustronną nakładkę umożliwia
czyszczenie 2 razy większej powierzchni niż standardowy mop ze spryskiwaczem.

• wyposażony w pojemnik 600 ml na płyn do spryskiwania
• trapezoidalny kształt mopa ułatwia dotarcie do narożników
• nakładka z mikrofibry szybko czyści i osusza powierzchnię, zapewnia czyszczenie bez smug 
    i zarysowań
• czerwone włókna nakładki czyszczącej, doskonale poradzą sobie z uporczywym brudem
• mechanizm spryskiwacza zapewnia kontrolowane, równomierne rozprowadzenie płynu 
    na czyszczonej powierzchni
• nakładkę z mikrofibry można wielokrotnie prać w pralce
• doskonale sprawdza się na każdym rodzaju podłóg

EAN 4023103222755
Ilość sztuk w kartonie 1  

WKŁAD DO MOPA 1-2 SPRAY MAX

• nakładka z mikrofibry szybko czyści i osusza powierzchnię, zapewnia   
    czyszczenie bez smug i zarysowań
• czerwone włókna nakładki czyszczącej, doskonale poradzą sobie 
    z uporczywym brudem!
• trapezoidalny kształt wkładu ułatwia dotarcie do narożników
• nakładkę z mikrofibry można wielokrotnie prać w pralce
• doskonale sprawdza się na każdym rodzaju podłóg
• dzięki funkcjonalnemu uchwytowi jest łatwy w zdejmowaniu, bez 
    konieczności kontaktu z brudem 

EAN 4023103199217
Ilość sztuk w kartonie 4 

MOP PŁASKI ULTRAMAX                      
MICRO & COTTON

Mop Micro & Cotton przeznaczony jest 
przede wszystkim do podłóg kafelkowanych, 
glazury i terakoty. Dzięki wielowłóknowej 
konstrukcji nakładki czyszczącej mop Micro 
& Cotton doskonale usuwa każdy brud, 
nawet z fug i przestrzeni pomiędzy 
kafelkami.
W nakładce użyte zostały 3 różne typy 
włókien:
• mikrofibra – dla łatwiejszego usuwania brudu
• bawełna – dla lepszej absorpcji wody 
• mikrowłókna „Power” – dla precyzyjnego 
    dotarcia do fug pomiędzy płytkami 
    i wyczyszczenia uporczywego brudu

EAN 4023103139794
Ilość sztuk w kartonie 8  

WKŁAD ULTRAMAX                         
MICRO & COTTON

EAN 4023103139022
Ilość sztuk w kartonie 8   

ULTRAMAX BOX (MOP + WIADERKO)

Mop UltraMax wraz z wiaderkiem w jednym opakowaniu. 
Wygoda zakupu i transportu. Zestaw zawiera: mop UltraMax 
z trzyczęściowym drążkiem oraz wiaderko wraz z wyciskaczem
oraz wiaderko z bezdotykowym wyciskaczem, który odsączanie 
mopa  bez brudzenia i moczenia rąk.

EAN 4023103143890
Ilość sztuk w kartonie 1  

MOP PŁASKI ULTRAMAX XL

20% większa nakładka czyszcząca, dużo 
szybsze sprzątanie

Mop płaski w wersji XL wyposażony jest
w nakładkę czyszczącą o szerokości 
aż 42 cm.
Dzięki niej jeszcze szybciej pozmywasz 
każdą podłogę.

EAN 4023103212046
Ilość sztuk w kartonie 8   

WKŁAD ULTRAMAX XL

EAN 4023103212060
Ilość sztuk w kartonie 8   

ULTRAMAX BOX XL (MOP + WIADERKO)

20% większa nakładka czyszcząca, dużo szybsze sprzątanie

Mop płaski w wersji XL wyposażony jest w nakładkę czyszczącą 
o szerokości aż 42 cm.
Dzięki niej jeszcze szybciej pozmywasz każdą podłogę.

EAN 4023103212022
Ilość sztuk w kartonie 1  
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MOP PŁASKI ACTIVE MAX

Przeznaczony do czyszczenia na mokro. 
Może być stosowany do każdego rodzaju 
podłóg. 

• trapezoidalny kształt mopa ułatwia 
    dotarcie do narożników i kątów  
• profilowana struktura plastikowej 
    nakładki zapewnia równomierny 
    docisk na całej powierzchni, 
    zwiększając efektywność czyszczenia

EAN 4023103000032
Ilość sztuk w kartonie 8

WKŁAD ACTIVE MAX

EAN 8001940006659
Ilość sztuk w kartonie 8   

ŚCIĄGACZKA DO MYCIA OKIEN                     
Z DRĄŻKIEM

Dokładnie czyści okna, idealna 
do wysokich okien.

• połączone 2 powierzchnie czyszczące:
 nakładka z mikroaktywnych włókien,
 gumowa ściągaczka
• drążek teleskopowy
• drążek z przegubem
• dostępna z wkładem wymiennym

EAN 5010121002390
Ilość sztuk w kartonie 4 

WIADERKO Z WYCISKACZEM               
TORSION POWER

TORSION POWER to proste połączenie siły nacisku
i ruchu skrętnego.

• konstrukcja sita wyżyma mop od samej nasady
• specjalny uchwyt na drążek ułatwia 
    przechowywanie mopa
• trwałe, wysokiej jakości tworzywo zwiększa
    odporność wiaderka na uszkodzenia 
    mechaniczne
• ergonomiczny kształt i uchwyt na spodzie 
    wiaderka ułatwiają jego opróżnianie 
    bez ryzyka rozlania  cieczy

EAN 4003790105111
Ilość sztuk w kartonie 5

MOP PASKOWY 3 ACTION VELOUR XL

Najbardziej zaawansowany technologicznie
mop paskowy Vileda teraz jest jeszcze lepszy. 

• unikalna warstwa cierna (w kolorze czerwonym) 
    usuwa trudne, a nawet zaschnięte plamy bez ryzyka 
    zarysowania czyszczonych powierzchni
• materiał  Velour umieszczony na zewnętrznych 
    paskach mopa zbiera i zatrzymuje włosy oraz trwały 
    brud, nie rozmazując go po podłodze
• włókna mikroaktywne czyszczą bez potrzeby 
    używania detergentów
• nasada mopa w kształcie cytryny daje 
    optymalną powierzchnię czyszczącą
• włókna wiskozy zapewniają ekstra chłonność
• zwiększona skuteczność dzięki szerszym paskom, 
    które zapewniają 25% więcej kontaktu mopa z podłogą

EAN 4023103072206
Ilość sztuk w kartonie 10

WKŁAD 3 ACTION VELOUR XL

EAN 4023103072213
Ilość sztuk w kartonie 12

MOP PASKOWY SUPERMOCIO SOFT 

• ponadprzeciętne właściwości czyszczące
    dzięki dodatkowi włókien 
    mikroaktywnych - 30%
• nasada mopa w kształcie cytryny zwiększa 
    powierzchnię czyszczącą mopa i ułatwia 
    czyszczenie kątów i narożników
• ekstra chłonność mopa dzięki włóknom 
    wiskozy 

EAN 4023103094192
Ilość szt w kartonie 10 

WKŁAD SUPERMOCIO SOFT

EAN 8001940005720
Ilość sztuk w kartonie 12 

MOP SZNURKOWY SUPERMOCIO 
MICROFIBRE & POWER

Mop sznurkowy wykonany z włókien 
mikroaktywnych to super skuteczność                       
w usuwaniu trudnych zabrudzeń, drobin oraz 
włosów i sierści – nawet bez detergentów.

•  białe włókna mikroaktywne pozwalają 
   osiągnąć niezwykłą skuteczność 
   w czyszczeniu podłóg
•  wyjątkowe czerwone włókna 
   zapewniją wysoką skuteczność 
   w czyszczeniu pojedynczych zabrudzeń
•  ekstrachłonny – wysoka zdolność
   absorpcji cieczy
•  nasada mopa w kształcie cytryny zwiększa 
   powierzchnię czyszczącą mopa i ułatwia 
   czyszczenie kątów i narożników

  

WKŁAD SUPERMOCIO               
MICROFIBRE & POWER 

EAN 4023103203747   |   Ilość sztuk w kartonie 10

EAN 4023103203730   |   Ilość sztuk w kartonie 12

MOP PŁASKI CHENILLE

Doskonały do czyszczenia podłóg 
na mokro i sucho.

• trapezoidalny kształt mopa ułatwia 
    dotarcie do narożników i kątów  
• profilowana struktura plastikowej 
    nakładki zapewnia równomierny docisk 
    na całej powierzchni, zwiększając 
    efektywność czyszczenia
• mikroaktywne włókna czynią sprzątanie 
    skutecznym nawet bez detergentów

EAN 4023103143593
Ilość sztuk w kartonie 6

WKŁAD CHENILLE

EAN 4023103143616
Ilość sztuk w kartonie 6   

DDRĄŻEK DO MOPA PASKOWEGO                                         
LUB SZURKOWEGO

Trwały i wytrzymały drążek przeznaczony wyłącznie 
do mopów paskowych lub sznurkowych.

• metalowy
• montowany do mopa na „klik“ (nie ma gwintu)
• 126 cm długości

EAN 4003790014673
Ilość sztuk w kartonie 20
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SZCZOTKA 3 ACTION

Szczotka wykonana w technologii AFT – niezwykle lekka, z układem 
3 rodzajów włókien. 

• zbiera nawet najdrobniejszy kurz
• z łatwością zbiera włosy i drobiny 
• gumowe zakończenia szczotki zabezpieczają
    ściany i listwy przed uszkodzeniem podczas 
    sprzątania
• kształt główki i ułożenie włókien zapewniają 
    bezproblemowe dotarcie do narożników i kątów
• drążek szczotki ma długość 130 cm

EAN 4023103173286
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA DUACTIVA CLASSIC

Szczotka, która łączy w sobie skuteczność cienkich włókien oraz            
elektrostatyczne działanie gąbki. 
Bez trudu zbiera sierść, włosy i brud, a jednocześnie zapobiega            
unoszeniu się kurzu podczas zamiatania.

• połączenie trzech rodzajów materiałów – dwa rodzaje skutecznych 
    włókien i elektrostatyczna gąbka
• rozwarstwione na końcach włókna nie ominą nawet 
    najdrobniejszego kurzu
• czerwone włókna z łatwością docierają  do narożników
• elektrostatyczna gąbka nie powoduje wzbijania kurzu podczas 
    zamiatania
• gumowe zakończenia szczotki zabezpieczają ściany i listwy przed 
    uszkodzeniem podczas sprzątania

EAN 4023103095755
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA PROFILOWANA 2 W 1

Szczotka uniwersalna o ponadprzeciętnej powierzchni główki 
i profilowanym ułożeniu włosia. 

• połączenie dwóch rodzajów włókien przystosowanych do zbierania 
    większego brudu, jak i drobin i kurzu
• rozwarstwione na końcach włókna nie ominą nawet 
    najdrobniejszego kurzu
• kształt główki i ułożenie włókien zapewniają bezproblemowe 
    wymiatanie zabrudzeń z narożników i kątów  

EAN 4023103105126
Ilość sztuk w kartonie 5

SZCZOTKA DO PARKIETU 2 W 1

Połączenie skuteczności i delikatności –  perfekcyjna szczotka do najbardziej 
wrażliwych  na zadrapania podłóg drewnianych, bez ryzyka 
powstania zarysowań.

• włókna o grubości 0,3 mm zbierają włosy i większe drobiny 
• ultracienkie włókna 0,15 mm zamiatają najdrobniejszy kurz
• kształt główki i ułożenie włókien zapewniają bezproblemowe dotarcie 
    do narożników i kątów  
• gumowe zakończenia szczotki zabezpieczają ściany i listwy przed 
    uszkodzeniem podczas sprzątania

EAN 4023103147843
Ilość sztuk w kartonie 5

SZUFELKA ZE ZMIOTKĄ 2 W 1

Szufelka ze zmiotką Vileda to gwarancja, że 100% zanieczyszczeń 
znajdzie się na szufelce, a nie pod nią.

• konstrukcja szufelki sprawia, że idealnie przylega do podłogi, 
    co ułatwia zmiatanie zanieczyszczeń na szufelkę
• zmiotka ze specjalną końcówką ułatwia wymiatanie 
    zanieczyszczeń z  narożników i kątów

EAN 4023103172326
Ilość sztuk w kartonie 6

WKŁAD DO SZCZOTKI DUACTIVA

EAN 4023103095298
Ilość sztuk w kartonie 6

WKŁAD DO SZCZOTKI 3 ACTION

EAN 4023103173118
Ilość sztuk w kartonie 6

DRĄŻEK DO SZCZOTKI

Praktyczny i trwały drążek do szczotki.

• metalowy
• z uniwersalnym gwintem
• 130 cm długości

EAN 5901976000238
Ilość sztuk w kartonie 25

SZCZOTKA UNIWERSALNA CLASSICA 2 W 1

Podwójna siła optymalnie dobranej struktury włókien szczotki.

• włókna bardziej sztywne (czarne) zbierają  włosy i drobiny 
• włókna delikatne i cienkie (szare) zbierają nawet najdrobniejszy 
    kurz i pył
• kształt główki i ułożenie włókien zapewniają  bezproblemowe
    dotarcie do narożników i kątów  
• gumowe zakończenia szczotki  zabezpieczają ściany i listwy przed 
    uszkodzeniem podczas sprzątania

EAN 8001940012131
Ilość sztuk w kartonie 5

WKŁAD DO SZCZOTKI  UNIWERSALNEJ 2 W 1

EAN 4023103095908
Ilość sztuk w kartonie 6

SZCZOTKA ZEWNĘTRZNA 2 W 1

Wytrzymała szczotka zewnętrzna doskonała do zamiatania tarasów, 
piwnic, schodów, chodników – odporna na działanie warunków 
atmosferycznych. 

• połączenie dwóch rodzajów włókien przystosowanych do zbierania 
    większego brudu (śmieci, liście) oraz drobin, takich jak piasek
• długość i układ włókien umożliwia wymiatanie zabrudzeń 
    z narożników, szczelin i fug
• włókna o zwiększonej odporności na ścieranie

EAN 4023103105140
Ilość sztuk w kartonie 5
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SUSZARKA UNIVERSAL

Suszarka Universal została stworzona aby ułatwić codzienne suszenie 
prania. Wygodna, praktyczna i dobrze wyposażona. Jest łatwa do 
rozłożenia dzięki składanym nóżkom. Wyposażona w przeguby 
zapobiegające przypadkowemu składaniu podczas przesuwania 
suszarki.

• długość linek: 18m
• odporna na działanie warunków atmosferycznych
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy jest rozłożona
• kompaktowe wymiary i łatwe przechowywanie
• wymiary rozłożonej: 180x55x93cm
• wymiary złożonej: 55x5x129cm

EAN 4023103140592
Ilość sztuk w kartonie 6   

SUSZARKA EXTRA

Suszarka Vileda Extra została zaprojektowana by ułatwić nie 
tylko suszenie prania, ale także prasowanie. Dzięki grubym 
aluminiowym prętom zapobiega powstawaniu zagnieceń 
na częściach garderoby jednocześnie skracając proces 
prasowania.
Jest bardzo praktyczna, stabilna i łatwa do rozkładania, a po 
złożeniu zajmuje mało miejsca.

• długość linek: 20m
• mechanizm zabezpieczający przed nieprzewidzianym  
    złożeniem
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy 
    jest rozłożona
• posiada wieszak na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 173x56x93cm
• wymiary złożonej: 56x6x130cm

EAN 4023103201903
Ilość sztuk w kartonie 6   

SUSZARKA ALUMINIUM 100

Bardzo lekka i odporna na rdzę suszarka. Wyjątkowo wytrzymała 
by udźwignąć mokre, ciężkie pranie. Dzięki grubym aluminiowym 
prętom zapobiega powstawaniu zagnieceń na częściach garderoby 
jednocześnie skracając proces prasowania.

• długość linek: 20m
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy jest rozłożona
• posiada blokadę skrzydeł dla łatwiejszego przechowywania.
• posiada wieszak na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 167x56x92cm
• wymiary złożonej: 56x4x132cm

EAN 4023103202313
Ilość sztuk w kartonie 6   



SUSZARKA SOFT CARE

Suszarka Vileda Soft Care posiada pogrubione linki, 
co oznacza mniej zagnieceń na praniu i szybsze 
prasowanie. Wyróżnia się również opatentowanym 
mechanizmem blokowania linek oraz technologią bez 
spawania i gięć. 

• długość linek: 21m
• linki o grubości 12mm
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki 
    gdy jest rozłożona
• posiada blokadę skrzydeł dla łatwiejszego 
    przechowywania
• wyposażona w wieszaki na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 215x56x128 cm
• wymiary złożonej: 56x8x122 cm

EAN 4023103234550
Ilość sztuk w kartonie 1  

SUSZARKA PREMIUM 2 W 1 

Suszarka Vileda Premium 2in1 jest wyposażona w zdejmowane 
skrzydło boczne, z rozkładanymi  ramionami. 
Dzięki grubym aluminiowym prętom zapobiega powstawaniu 
zagnieceń na częściach garderoby jednocześnie skracając proces 
prasowania.

• długość linek: 18m
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy jest rozłożona
• posiada blokadę skrzydeł dla łatwiejszego przechowywania
• wyposażona w wieszaki na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 180x57x91cm
• wymiary złożonej: 57x13x106cm

EAN 4023103202276
Ilość sztuk w kartonie 4   

SUSZARKA KING 

Vileda King to praktyczne rozwiązanie ułatwiające suszenie. Ekstra 
stabilna rozkładana suszarka. 20 metrów powierzchni suszenia daje 
możliwość zamieszczenia na niej do dwóch pełnych prań. Dzięki 
grubym aluminiowym prętom zapobiega powstawaniu zagnieceń na 
częściach garderoby jednocześnie skracając proces prasowania.

• długość linek: 20m
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy jest rozłożona
• posiada blokadę skrzydeł dla łatwiejszego przechowywania
• wyposażona w wieszaki na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 174x57x91cm
• wymiary złożonej: 57x13x106cm

EAN 4023103202139
Ilość sztuk w kartonie 4   
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SUSZARKA SURPRISE  

Rozsuwana suszarka Surprise to sprytny sposób na suszenie prania. 
Suszarka posiada wysuwane skrzydła, które można regulować 
dowolnie w zależności od potrzebnej powierzchni. Wszechstronność 
zapewnia jej regulacja długości od 110 cm do 187 cm. Dzięki grubym 
prętom zapobiega powstawaniu zagnieceń na częściach garderoby 
jednocześnie skracając proces prasowania. Idealnie sprawdzi się 
w suszeniu małego prania, nie zajmując dużej powierzchni. 
Po rozłożeniu zmieści większą ilość prania.

• długość linek: 20m
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki gdy 
    jest rozłożona, dodatkowe uchwyty na drobną bieliznę
• wysokiej jakości stalowa konstrukcja oraz mechanizm 
    zabezpieczający przed przypadkowym składaniem
• łatwy system rozkładania
• wymiary rozłożonej: 110-187x61x94cm
• wymiary złożonej: 61x5x132cm

EAN 4023103202016
Ilość sztuk w kartonie 4   

SUSZARKA DOBLE 

Rozsuwana suszarka Doble z nakładającymi się ramionami 
idealnie sprawdzi się zarówno w suszeniu małego jak 
i dużego prania. 2 niezależne nachodzące na siebie 
stelaże zapewniają wszechstronność i możliwość regulacji 
długości od 105 cm do 209 cm. Dzięki grubym prętom 
zapobiega powstawaniu zagnieceń na częściach garderoby 
jednocześnie skracając proces prasowania.

• długość linek: 22m
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki 
    gdy jest rozłożona
• dodatkowe uchwyty na drobną bieliznę
• wysokiej jakości stalowa konstrukcja oraz mechanizm 
    zabezpieczający przed przypadkowym składaniem
• wymiary rozłożonej: 105-209x60x97cm
• wymiary złożonej: 60x8x130cm

EAN 4023103202115
Ilość sztuk w kartonie 3   

SUSZARKA INFINITY FLEX

Idealne rozwiązanie na duże pranie. Dzięki dodatkowo 
podwyższonemu stelażowi, wyższym skrzydłom oraz rozsuwanym 
linkom umożliwia wieszanie zarówno codziennego prania, jak 
i  długich części garderoby.

• rozsuwane linki do długości 2 metrów
• powierzchnia suszenia 30 m
• idealna na obrusy i prześcieradła
• wielkość dostosowuje się do wymiarów prania
• wyposażona w kółka ułatwiające przesuwanie suszarki
    gdy jest rozłożona
• wysokiej jakości stalowa konstrukcja oraz mechanizm
    zabezpieczający przed przypadkowym składaniem
• dodatkowy wieszak na drobną bieliznę
• blokada skrzydeł dla ułatwienia przechowywania
• wymiary rozłożonej: 216-304 x 56 x 128 cm
• wymiary złożonej: 56 x 8 x122cm

EAN 4023103232419
Ilość sztuk w kartonie 1   
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SUSZARKA MIXER 4  

4 poziomowa suszarka wieżowa na kółkach z dodatkowymi uchwytami 
na wieszaki – gwarantuje oszczędność miejsca. Odporna na korozję, 
zmieści się także pod prysznicem (przekątna min. 100 cm)

• długość linek: 40m
• 8 niezależnych skrzydeł
• wyposażona we wsporniki do stabilizacji skrzydeł
• posiada dwa dodatkowe uchwyty na wieszaki
• uchwyt na drobne pranie
• wyposażona w 4 obrotowe kółka ułatwiające przesuwanie 
    suszarki gdy jest rozłożona
• wymiary rozłożonej: 71x71x169cm
• wymiary złożonej: 71x5x169cm

EAN 4023103202030
Ilość sztuk w kartonie 4     

SUSZARKA MIXER 3 

3 poziomowa suszarka wieżowa na kółkach z dodatkowymi uchwytami 
na wieszaki – gwarantuje oszczędność miejsca. Odporna na korozję, 
zmieści się także pod prysznicem (przekątna min. 100 cm)

• długość linek: 30m
• 6 niezależnych skrzydeł
• wyposażona we wsporniki do stabilizacji skrzydeł
• posiada dwa dodatkowe uchwyty na wieszaki
• wyposażona w 4 obrotowe kółka ułatwiające przesuwanie 
    suszarki gdy jest rozłożona
• uchwyt na drobne pranie
• wymiary rozłożonej: 71x71x133cm
• wymiary złożonej: 71x5x132cm

EAN 4023103202092
Ilość sztuk w kartonie 4   
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SUSZARKA EXPRESS  

Suszarka grzejnikowa z wytrzymałymi uchwytami. 
Możliwa do zawieszenia także na balkonie. Idealna na 
małe, codzienne pranie. Posiada regulowane, składane 
uchwyty z tworzywa sztucznego. Wyposażona w osłonki 
zapobiegające zarysowaniom powierzchni podczas 
stosowania.

• długość linek: 3m
• kompaktowa i łatwa do przechowywania
• wymiary rozłożonej: 52x35x18cm
• wymiary złożonej: 35x2x52cm

EAN 4023103202290
Ilość sztuk w kartonie 5   

SUSZARKA SUNSET 

Suszarka balkonowa z wytrzymałymi uchwytami. Poręczna i wygodna. 
Idealna na codzienne pranie. Posiada regulowane, składane uchwyty 
z tworzywa sztucznego. Wyposażona w osłonki zapobiegające 
zarysowaniom powierzchni podczas stosowania. 

• długość linek: 10m
• odporna na warunki atmosferyczne
• w zestawie dodatkowy wieszak na drobną bieliznę
• wymiary rozłożonej: 110x56x28cm
• wymiary złożonej: 56x4x107cm

EAN 4023103201958
Ilość sztuk w kartonie 6   

SUSZARKA ACROBATH   

Suszarka nawannowa. Idealna do małych przestrzeni na codzienne 
pranie. Posiada regulowane przeguby dzięki czemu może być składana 
na wiele sposobów tak by dopasować się do przestrzeni. Wyposażona 
w osłonki zapobiegające zarysowaniom powierzchni podczas 
stosowania. 

• długość linek: 10m
• wymiary rozłożonej: 67x8x141cm
• wymiary złożonej: 67x9x74cm

EAN 4023103201996
Ilość sztuk w kartonie 5     

SUSZARKA GENIUS 70 

Estetyczna i wygodna suszarka teleskopowa. Idealna do małych 
mieszkań, na małą ilość prania. Kompaktowa, do ściennego montażu 
pozwala zaoszczędzić miejsce. Jest wielofunkcyjna. Rozłożona będzie 
idealna do suszenia prania. Po złożeniu doskonale sprawdzi się jako 
wieszak na ręcznik lub półka na drobne przedmioty. Ze względu na 
swoją konstrukcję i aluminiowe pręty doskonale sprawdzi się zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz. Jest bardzo wytrzymała i odporna na 
warunki atmosferyczne. Posiada dwa komplety uchwytów w zestawie 
co daje możliwość przenoszenia jej np. z łazienki na balkon w 
słoneczne dni.

• długość linek: 5m
• wymiary rozłożonej: 70x34x6cm
• wymiary złożonej: 70x15x6cm

EAN 4023103202337
Ilość sztuk w kartonie 6    
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SUSZARKA ŚCIENNA LINKOWA REWIND 6   

Doskonała alternatywa szybkiego i wygodnego suszenia 
prania w łazience lub na balkonie z wykorzystaniem małej 
powierzchni. Przeznaczona do montażu między dwiema 
ścianami w odległości do 4 m. Oba modele posiadają 
mechanizm blokujący automatyczne zwijanie.

• to 6 linek o łącznej powierzchni suszenia 24 m

EAN 4023103208223
Ilość sztuk w kartonie 6   

SUSZARKA OGRODOWA                              
SUN-RISE PREMIUM 

Obrotowa suszarka ogrodowa 
z opatentowanym systemem napinania 
linek. Po złożeniu suszarki linki chowają 
się do środka, dzięki czemu zawsze 
pozostają czyste. 

• pomieści 4 prania (50m linek)
• system Perfect Lines zapewniający 
    łatwe napinanie linek
• regulacja wysokości 
    (od 167 do 187 cm)
• ergonomiczne otwieranie i składanie 
• w 100% z nierdzewnego aluminium
• śruba mocująca w zestawie

EAN 4023103233935
Ilość sztuk w kartonie 1

SUSZARKI OGRODOWE 

To ogrodowe suszarki obrotowe, wyposażone w innowacyjny system 
Perfect Lines, który zapewnia, że linki zawsze są napięte, a rozkładanie jest niezwykle 
proste. Posiadają regulację wysokości. Wykonane są z nierdzewnego aluminium oraz 
posiadają ochronny pokrowiec do przechowywania. 

SUN LIFT 50 

• pomieści 4 prania (50m linek)
• 4 haczyki na wieszaki na końcu każdego z ramion
• tuleja do montażu w zestawie

EAN 4023103228504
Ilość sztuk w kartonie 4

SUN LIFT 60 

• pomieści 5 prań (60m linek)
• 12 haczyków na wieszaki na ubrania 
    (8 ruchomych + 4 na końcu każdego ramienia)
• śruba mocująca w zestawie

EAN 4023103228511
Ilość sztuk w kartonie 2
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TOTAL REFLECT PLUS

Deska Total Reflect to deska wyposażona w trójwarstwowy pokrowec ze 100% warstwą metaliczną, całkowicie odbijającą parę.                        
Technologia ta zapobiega skraplaniu się pary pod deską jak i przyspiesza prasowanie gdyż nie wymaga prasowania dwustronnego. 
Już jednostronne prasowanie pozwala na osiągnięcie satysfakcjonującego efektu. Deska Total Reflect znajdzie uznanie użytkowników 
tradycyjnych żelazek, ale przede wszystkim posiadaczy stacji parowych. Total Reflect to bardzo stabilna deska, z dużą powierzchnią do 
prasowania.

• powierzchnia do prasowania: 130 cm x 44 cm
• duża podstawka o wymiarach 40 x 27 cm na żelazko lub generator pary
• wyposażona w gniazdko elektryczne i antenkę podtrzymującą kabel żelazka
• wyposażona w system (KID SAFE with CLICK & STOP) zabezpieczający deskę  przed przypadkowym złożeniem / rozłożeniem np. przez dzieci
• konstrukcja blatu: metalowa siatka, odporna na korozję
• konstrukcja podstawy: 2 skrzyżowane nogi z regulacją wysokości (max: 96 cm)

EAN 4023103207721
Ilość sztuk w kartonie 1  

STAR PLUS

Vileda Star Plus to uniwersalna, w pełni wyposażona deska do prasowania z optymalną powierzchną              
blatu i w przystępnej cenie.

• stalowa bigowana siatka odporna na korozję 
• regulacja wysokości  75 – 96 cm
• pokrowiec 100% bawełna + pianka (7mm)
• blat o wymiarze 120x38
• podstawka na żelazko z silikonowymi wypustkami oraz szczelinami - miejscem na wieszaki
• przesuwane gniazdko
• antena podtrzymująca przewód żelazka
• system zapobiegający niekontrolowanemu rozłożeniu się deski
• doskonała jakość do ceny
• nowy atrakcyjny design  
• 3 lata gwarancji
• certyfikat TUV GS

EAN 4023103218970
Ilość sztuk w kartonie 1  

STAR 

Vileda Star to uniwersalna deska do prasowania z optymalną powierzchną blatu i w przystępnej cenie.

• stalowa bigowana siatka odporna na korozję 
• regulacja wysokości  75 – 96 cm
• pokrowiec 100% bawełna + pianka (7mm)
• blat o wymiarze 120x38
• podstawka na żelazko z silikonowymi wypustkami oraz szczelinami - miejscem na wieszaki
• system zapobiegający niekontrolowanemu rozłożeniu się deski
• doskonała jakość do ceny
• nowy atrakcyjny design  
• 3 lata gwarancji
• certyfikat TUV GS

EAN 4023103218932
Ilość sztuk w kartonie 1  

TOTAL REFLECT PLUS M

Deska Total Reflect Plus M to deska wyposażona w trójwarstwowy pokrowec ze 100% warstwą metaliczną, 
całkowicie odbijającą parę. Technologia ta zapobiega skraplaniu się pary pod deską jak i przyspiesza prasowanie. 
Już jednostronne prasowanie pozwala na osiągniecie satysfakcjonującego efektu. Deska Total Reflect znajdzie 
uznanie użytkowników tradycyjnych żelazek, ale przede wszystkim posiadaczy stacji parowych. Total Reflect to 
bardzo stabilna deska, z dużą powierzchnią do prasowania.

• powierzchnia do prasowania: 120 cm x 38 cm
• duża podstawka o wymiarach 37,5 x 26,5 cm na żelazko lub generator pary 
• wyposażona w gniazdko elektryczne i antenkę podtrzymującą kabel żelazka
• wyposażona w system (KID SAFE with CLICK & STOP) zabezpieczający deskę  przed przypadkowym złożeniem /
     rozłożeniem np. przez dzieci 
• konstrukcja blatu: metalowa siatka, odporna na korozję
• konstrukcja podstawy: 2 skrzyżowane nogi z regulacją wysokości (max: 96 cm)
• nowy atrakcyjny design

EAN 4023103225770
Ilość sztuk w kartonie 1  
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Trzywarstwowa
struktura pokrowca 
zwiększa komfort 

prasowania

W 100% metaliczna 
warstwa odbija parę, 
ciepło i skraca proces 

prasowania

100% bawełna zapewnia 
dłuższą trwałość pokrowca

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA – 
JEDYNY POKROWIEC
ZE 100%, NIEPRZEPUSZCZALNĄ
WARSTWĄ METALICZNĄ



WINDOMATIC POWER SET 

W zestawie znajduje się:

• windomatic
• myjka ze spryskiwaczem
• nakładka na myjkę z mikrofibry – możliwość
    prania mechanicznego do 60°C

EAN 4023103212848
Ilość sztuk w kartonie 3   

WINDOMATIC POWER 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Vileda 
dokonuje modyfikacji Windomatica dodając guzik POWER, który 
zwiększa o 50% moc ssącą urządzenia pozwalając na jeszcze 
skuteczniejsze czyszczenie okien. Urządzenie pracuje 40 minut 
w trybie podstawowym.
Idealnie czyste szyby bez smug, bez żadnego wysiłku.
Czysta i sucha podłoga oraz inne miejsca narażone na 
zabrudzenie lub zawilgocenie podczas mycia okien jedną 
z tradycyjnych metod.
Dane techniczne:

• przycisk POWER zwiększający moc ssącą 
    o 50% zapewnia
    jeszcze skuteczniejsze czyszczenie
• jedyna z ruchomą głowicą
• pracuje w każdym położeniu (pion, poziom, 
    pozycja odwrócona)
• bateria litowo-jonowa
• długość pracy przy jednym naładowaniu 
    baterii: 40 min. 
    (w trybie podstawowym), pozwala na umycie 
    około 80-120 m2 powierzchni – najdłużej 
    w swojej klasie
• łatwa w demontażu i utrzymaniu czystości
• bardzo lekka: waga – 640 g

EAN 4023103200548
Ilość sztuk w kartonie 3 

POKROWIEC NA DESKĘ PREMIUM 2 W 1

Pokrowiec dzięki zastosowaniu metalizowanej 
warstwy odbija ciepło i parę do tkanin skracając tym 
samym proces prasowania.

• trzy warstwy wysokogatunkowych materiałów 
    (bawełna z warstwą metalizowaną, pianka, gąbka)
• metalizowana warstwa pozwala na maksymalne 
    wykorzystanie ciepła, dzięki czemu pranie nie 
    wymaga prasowania dwustronnego
• idealne dopasowanie do deski
• rozmiar uniwersalny do max: 130 cm x 45 cm

EAN 4023103169043
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC NA DESKĘ PARK & GO

Pokrowiec posiada metalizowaną część, którą 
można wykorzystywać do tymczasowego, 
bezpiecznego odstawienia żelazka. 
Doskonały dla osób, które cenią sobie 
funkcjonalne rozwiązania. 

• dwuwarstwowy pokrowiec uniwersalny
    z warstwą gąbki i pianki zwiększających 
    komfort prasowania
• idealne dopasowanie do deski
• rozmiar uniwersalny do max: 130 cm x 45 cm

EAN 4023103093768
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC NA DESKĘ RAPID

Pokrowiec pokryty metalizowaną warstwą dla 
bardziej efektywnego i szybszego prasowania.

• metalizowana warstwa pozwala na maksymalne 
    wykorzystanie ciepła, dzięki czemu skraca się czas 
    prasowania (nie wymaga prasowania 
    dwustronnego)
• idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania
• rozmiar uniwersalny do max: 130 cm x 45 cm
• dodatkowa warstwa pianki zwiększająca komfort 
    prasowania

EAN 8001940001494
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC NA DESKĘ COMFORT PLUS

Comfort Plus to trzywarstwowy pokrowiec 
uniwersalny. Zapewnia wygodę prasowania. 
Estetyczny i trwały 

• trzywarstwowa struktura pokrowca 
    (bawełna, pianka, gąbka)
• idealne dopasowanie do deski, zapewniające 
    wygodę prasowania
• rozmiar uniwersalny do max: 130 cm x 45 cm

EAN 8001940006314
Ilość sztuk w kartonie 6   

POKROWIEC NA DESKĘ TOTAL REFLECT

Pokrowiec Total Reflect ze 100% warstwą metaliczną, 
całkowicie odbijającą parę. Technologia ta zapobiega 
skraplaniu się pary pod deską jak i przyśpiesza prasowa-
nie. Już jednostronne prasowanie pozwala na osiągniecie 
satysfakcjonującego efektu.

• trzywarstwowa struktura pokrowca
   • warstwa wierzchnia: 100% bawełna
   • warstwa metaliczna: w 100% nieprzepuszczalna, 
        w pełni odbijająca parę i ciepło
   • warstwa spodnia: gruba pianka zwiększająca 
        komfort i efekt końcowy prasowania
• idealne dopasowanie do deski
• łatwe zakładanie
• rozmiar uniwersalny do max: 130 cm x 45 cm

EAN 4023103207424
Ilość sztuk w kartonie 5   
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Trzywarstwowa
struktura pokrowca 
zwiększa komfort 

prasowania

W 100% metaliczna 
warstwa odbija parę, 
ciepło i skraca proces 

prasowania

100% bawełna zapewnia 
dłuższą trwałość pokrowca

Nowy system QuickFix 
ułatwiający zakładanie 

pokrowca



MOP PAROWY VILEDA STEAM PLUS 

• czystość i bezpieczeństwo Twojej rodziny dzięki 
     dezynfekującej właściwości pary – usuwa 99,9% bakterii
• perfekcyjna czystość dzięki nakładce czyszczącej – 100% 
     Microfibre 
• ergonomiczny, łatwo dociera w każde miejsce –
     przegub 180°
• możliwość stosowania na każdym rodzaju 
     powierzchni 
Dane techniczne:
• cykl podgrzewania:15 s – gotowy do pracy 
• pojemność zbiornika na wodę: 400 ml
• wyposażony w regulator poziomu wydzielanej pary
• wyposażony w nakładkę do czyszczenia dywanów 
• długość przewodu zasilającego – 6 m
• moc – 1550 W
• waga – 2,3 kg

EAN 4023103229716
Ilość sztuk w kartonie 1   

WKŁAD DO MOPA 
STEAM 2 SZT.

EAN 4023103181281
Ilość sztuk w kartonie 6   

WKŁAD DO MOPA 
STEAM XXL 2 SZT.

EAN 4023103213579
Ilość sztuk w kartonie 6   

MOP PAROWY VILEDA STEAM  PLUS XXL

• czystość i bezpieczeństwo Twojej rodziny dzięki 
    dezynfekującej właściwości pary – usuwa 99,9% bakterii
• szeroka, 40 cm nakładka dzięki, której szybko 
    posprzątasz nawet duże powierzchnie
• perfekcyjna czystość dzięki nakładce czyszczącej – 
    100% Mikrofibre
• ergonomiczny,  łatwo dociera w każde miejsce – przegub 180°
• możliwość stosowania na każdym rodzaju powierzchni 
    nielakierowanej
Dane techniczne:
• cykl podgrzewania: 15 s – gotowy do pracy
• pojemność zbiornika na wodę: 400 ml
• wyposażony w regulator poziomu wydzielanej pary
• wyposażony w nakładkę do czyszczenia dywanów
• długość przewodu zasilającego – 7 m
• moc – 1550 W
• waga – 2,3 kg

EAN 4023103229754
Ilość sztuk w kartonie 1   

ODKURZACZ MYJĄCY JET CLEAN

JetClean - odkurzacz myjący – urządzenie do odkurzania 
i mycia podłóg na mokro w jednym cyklu.
Oszczędzaj czas na sprzątaniu, żeby przeznaczyć go na to, 
co najbardziej lubisz!

Z nowym Vileda JetClean możesz dokładnie wyczyścić podłogi. Ten 
poręczny elektryczny odkurzacz myjący zbiera kurz i drobiny, myje 
podłogi na mokro i osusza je za jednym zamachem.

• JetClean może być używany do różnego rodzaju twardych podłóg, 
     takich jak drewno, laminat lub płytki 
• rolka z mikrofibry skutecznie czyści i usuwa 99% bakterii
• dzięki dwóm zbiornikom podłoga jest zawsze myta czystą wodą,
     a urządzenie zużywa do pięciu razy mniej wody niż przy użyciu 
     mopa i wiaderka
• wyposażony jest w podstawkę, która umożliwia jego łatwe 
     czyszczenie oraz służy również do wygodnego przechowywania 
     urządzenia, gdy nie jest ono używane
• przewód zasilający o długości 7 m pozwala na szybkie i efektywne  
     czyszczenie dużych powierzchni
• kształt urządzenia umożliwia łatwe czyszczenie podłóg nawet pod 
     meblami

EAN 4023103219670 
Ilość sztuk w kartonie 1   
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1
Wlej wodę i włącz

Odkurz i umyj

Osusz podlogę

Czyszczenie 3 w 1 
oszczędza czas 

Usuwa drobiny, kurz 
oraz mokre plamy

Usuwa ponad 99% 
bakterii przy użyciu 

samej wody

System dwóch
zbiorników na czystą 

i brudną wodę

Prosty i wygodny system 
samooczyszczenia 

System podwójnego 
filtrowania efektywnie 

wychwytuje drobiny i kurz

Czyści do 70 m² / 
poręczny w użyciu

Włókna czyszczące
z mikrofibry usuwają 

nawet tłuste i uporczywe 
zabrudzenia



70,5 cm

24,5 cm 30,5 cm

45 cm

90 cm

39 cm

KOSZ NA ŚCIERECZKI, 
ZMYWAKI, RĘKAWICE 

Nr katalogowy: MA0088 /
Kosz Vileda toper

MOP ELEKTRYCZNY LOOPER

• rotujące nakładki z mikrofibry, które poradzą sobie nawet z uporczywym brudem
• wbudowany spryskiwacz z możliwością regulacji wody
• bezprzewodowy! Zawsze gotowy do użycia po naładowaniu
• zdejmowany zbiornik na wodę, który wystarczy na 80m2 - brak konieczności noszenia ze sobą wiadra
• ergonomiczny – dotrze nawet pod meble
• nakładki wielorazowego użytku – można je prać do 60 razy! 
Wybór przyjazny środowisku 

EAN 4023103232082
Ilość sztuk w kartonie 1    
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TURBO 3 IN 1  

Zatowarowanie: 4 szt. 
Nr katalogowy: MA0197 /
DISPLAY NA BOXY TURBO 3 IN 1 Z PASKIEM

159,0 cm

31,0 cm
51,0 cm

STAND FLOOR CLEANING 

Zatowarowanie, zależne od wybranych produktów. 
Nr katalogowy: VILEDA DISPLAY / 
VILEDA DISPLAY 4P Z KIESZENIĄ NA DRĄŻKI

1-2 SPRAY MAX BOX 

Zatowarowanie: 10 szt.
Nr katalogowy: MOP VILEDA /
12SPRAYMAXGRUDZIEŃ2021

KOSZ NA ZMYWAKI                                
ALWAYS CLEAN

Zatowarowanie: 4 kartony 
Nr katalogowy: TPI0038519 /
MAŁY KOSZ NA ZMYWAKI ALWAYS CLEAN

55,0 cm
35,00 cm

152,00 cm

136,0 cm

37,0 cm60,0 cm

DYSPENSER NA ZMYWAKI              
ALWAYS CLEAN

Zatowarowanie: 1 karton 
Nr katalogowy: TPI0038520 /
DYSPENSER NA ZMYWAKI ALWAYS CLEAN

42,5 cm

14,5 cm
11,5 cm



MOPY PASKOWE

Zatowarowanie:
Mop paskowy: 12 szt
Wiaderko: 10 szt
Nr katalogowy: MA0059 / DISPLAY VILEDA MOCIO

ULTRAMAX BOX 

Zatowarowanie: 5 szt
Nr katalogowy: MA0168 /
STAND UMX BOX NEW

ULTRAMAX DUŻY 

Zatowarowanie:
Mop Ultramax: 16 szt
Wiadro Ultramax: 16 szt
Nr katalogowy: MA0103 /
NOWY STAND NA ULTRAMAXA

164,0 cm

80,0cm

40,0 cm

150,0 cm

30,0cm 43,0 cm

162,0 cm

55,5 cm
37,0 cm

98,0 cm

38,0 cm 56,0 cm

ULTRAMAX MAŁY 

Zatowarowanie :
Mop Ultramax: 12 szt
Wiadro Ultramax: 10 szt 
Nr katalogowy: MA0004 / STANDY ULTRAMAX
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ATF

Zatowarowanie zależne od 
wybranych produktów
Nr katalogowy: MA0171/
STAND ATF NOWY OD 02/2021

180 cm

40 cm 40 cm

LAUNDRY CARE

Zatowarowanie, zależne od 
wybranych produktów. 
Nr katalogowy: MA0128 /
Ekspozytor na suszarki VILEDA

60,0 cm 80,0 cm

50,0 cm
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FHP Vileda Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

02-670 WARSZAWA

Tel.: +48 22 543 28 91

Fax: +48 22 543 28 90

www.vileda.pl


