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Ki használ hulladékkezelő rendszereket 

Az új hulladékkezelő rendszerünk megoldásai széles körben alkalmazhatóak 

 

Egészségügy 
 

 Korházak (konyha/étkező, nyilvános területek, betegszobák/kórtermek, ételkiadó   

 helységek) 

 Idősek otthona (recepció, kezelők, betegszobák, közösségi területek) 

 Klinikák (recepció, kezelők, közösségi területek, ételkiadó helységek) 
   

 

HoReCa  

 Hotelek (recepció, előcsarnok, tárgyalótermek, konyhák, hálószobák, illemhelyek) 

 Éttermek (konyhák, illemhelyek, kültéri szelektív hulladékgyűjtés) 

 Gyárak étkezdéi (étel előkészítő területek, szelektív hulladékgyűjtés) 

 Élelmezés (kültéri rendezvények) 

 Gyógyfürdők/Fittnestermek (recepció, kezelők, közösségi területek, illemhelyek, törülközők 

 gyűjtése) 

 

 

http://marco.vileda.com/pb_showlarge.asp?ASSETID=FHP_04595
http://marco.vileda.com/pb_showlarge.asp?ASSETID=FHP_04591
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Ki használ hulladékkezelő rendszereket 

Az új hulladékkezelő rendszerünk megoldásai széles körben alkalmazhatóak 

 

Iparvállalatok 
 Gyárak (raktárak, termelő csarnokok, étkezők/konyhák, recepciók) 

 Kisebb irodák Egyetemek 

 Irodák (recepció, tárgyalók, étkezde/konyhák, fénymásoló helységek) 

 

Nagy forgalmú területek 
 Repülőterek (szelektív hulladékgyűjtés, poggyászkiadó helységek, illemhelyek, 

 étkező helyek) 

 Kiállítások (recepciók, illemhelyek, szelektív hulladékgyűjtés) 

 Kültéri nyilvános rendezvények (szelektív hulladékgyűjtés) 
 

Iskolák/Egyetemek 
 Iskolák / Egyetemek (konyhák, illemhelyek, osztálytermek/előadótermek, 

 étkezők, irodák) 

  

   

 

 

  

 

http://marco.vileda.com/pb_showlarge.asp?ASSETID=FHP_04589
http://marco.vileda.com/pb_showlarge.asp?ASSETID=FHP_04589
http://marco.vileda.com/pb_showlarge.asp?ASSETID=FHP_04589
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A Vileda Professional termék kínálat 
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2011 kínálat áttekintése 
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Geo Tárolók 
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 Az innovatív és tartós Geo fém hulladéktároló 

sorozat a központja az Ön szelektív hulladékgyűjtő 

rendszerének. 

 

 A „kombinált anyag” technológia biztosítja a műanyag 

tartósságát, könnyű tisztítani, ujjlenyomat-, rozsda- és 

horpadásmentes, a rozsdamentes acéllal megegyező 

esztétikus megjelenéssel. 

 

A Geo sorozat: 

•2 méret   – 55l és70l (fémes) 

•3 fedő típus – Nyél (fekete/szürke betét) 

   – Papír (fekete/kék betét) 

   – Palack(fekete/piros, fekete/sárga, 

   fekete/zöld)  

Geo tárolók 
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Geo tárolók 

 

• Speciális tulajdonságok 

• Tartós műanyag konstrukció külső fém réteggel 

• Kompakt, karcsú megjelenés –szűk helyen is használható 

• Rozsda-, horpadás- és ujjlenyomatmentes 

• Könnyű tisztítani, mosható 

• Beépített nyél –könnyű szállítani és megemelni 

• Beépített szemeteszsák rögzítő –biztosítja a szemeteszsák 

megfelelő rögzítését 

• Csúszásmentes gumi láb –megakadályozza a használat közben 

az elcsúszást és védi a padlót 

• 2 méret -55l és 70l 

• 3 fedél típus –nyél, papír vagy színkódolt palack 
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Iris kerek és szögletes tárolók 
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 Az Iris fém hulladéktároló sorozat forgalmas helyeken 

beltéri használatra lett kialakítva. 

 

 Geo sorozathoz hasonlóan a „kombinált anyag” 

technológia biztosítja a műanyag tartósságát, könnyű 

tisztítani, ujjlenyomat-, rozsda- és horpadásmentes, a 

rozsdamentes acéllal megegyező esztétikus 

megjelenéssel. 

 

The Iris sorozat : 

•2 kivitel  – 50l kerekor 60l szögletes 

•2 fedő változat – tölcséres (kerek és szögletes) 

          – billenő(csak szögletes) 

•Színkódolt fedők – 50l tölcséres (fekete, kék, zöld, sárga  

  vagy piros)  

   – 60l tölcsér vagy billenő (fekete és kék) 

 

 

Iris kerek és szögletes tárolók 



Vileda Professional presentation 11 

Az Iris fém hulladéktároló sorozat forgalmas helyeken  beltéri 

használatra lett kialakítva. 

• Speciális tulajdonságok 

• Tartós műanyag konstrukció külső fém réteggel 

• Rozsda-, horpadás- és ujjlenyomatmentes 

• Könnyű tisztítani, mosható 

• Beépített nyél –könnyű szállítani és megemelni 

• Beépített szemeteszsák rögzítő –biztosítja a szemeteszsák 

megfelelő rögzítését 

• Csúszásmentes gumi láb –megakadályozza a használat közben 

az elcsúszást és védi a padlót 

• 2 kivitel -50l kerek vagy 60l szögletes 

• 2 típusú fedél –érintésmentes tölcsér (kerek és szögletes) vagy 

billenő (csak a szögletes) 

• Színkódolt fedél -50l tölcsér (fekete, kék, zöld, sárga vagy piros) 

60l tölcsér vagy billenő (fekete és kék) 

Iris kerek és szögletes tárolók 
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Hera pedálos tároló 
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 A Hera pedálos hulladéktároló sorozat teljesíti a 

HACCP követelményeit. Kéz használata nélkül 

működtethető, ideálissá téve különböző 

alkalmazási területekre az egészségügy 

betegszobáitól az élelmiszer előkészítésig, ahol a 

keresztfertőzés elkerülése alapkövetelmény. 

 

A Hera sorozat: 

•3 méret- 35l, 60l és85l 

•6 szín- piros, kék, sárga, fekete, bézs és fehér 

•Minden kivitelt kompletten szállítunk 

 

Hera pedálos tároló 
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A Hera pedálos hulladéktároló sorozat teljesíti a HACCP 

követelményeit. Kéz használata nélkül működtethető, ideálissá téve 

különböző alkalmazási területekre. 

 

• Speciális tulajdonságok 

• Kéz nélküli működtetés –kielégíti a HACCP követelményeit 

• Nagyméretű pedál –professzionális környezetben, 

munkavédelmi cipővel ideális a használata 

• Átlapoló fedő –bent tartja a kellemetlen szagokat 

• Szemeteszsák rögzítő –biztosítja a szemeteszsák megfelelő 

rögzítését 

• Sima felület –könnyű tisztítani 

• Csúszásmentes gumitalpak –megakadályozza a használat 

során az elcsúszást és védi a padlót 

• 3 méret -35l, 60l és 85l 

• 6 szín –piros, kék, sárga, fekete, bézs és fehér 

Hera Pedal Bins 
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Atlas tároló és fedők 
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 A 100l Atlas mobil tároló beltéri és kültéri 

használatra is alkalmas, számos ipari 

környezetben. 

 

Atlas tároló: 

•1 méret– 100l 

•1 szín– fekete 

 

•Atlas fedők: 

•6 szín- fekete, zöld, szürke, sárga, piros és kék 

 

Atlas tároló és fedők 
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A 100l Atlas mobil tároló beltéri és kültéri használatra is 

alkalmas, számos ipari környezetben. 

 

• Speciális tulajdonságok 

• Zárásra alkalmassá tehető fedél 

• Extra széles nyithatóság - 270 o-ig 

• Nagy gumikerekek –könnyű mozgatni 

• Beépített szemeteszsák rögzítő –biztosítja a szemeteszsák 

megfelelő rögzítését 

• Magas nyél –könnyű mozgatni 

• 6 színkódolt fedél –fekete, zöld, szürke, sárga, piros és kék 

• A tároló csak fekete színben érhető el 

Atlas tároló és fedők 
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Titan tároló 
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Titan tárolók– 85l & 120l 

A Titán egy többfunkciós, rendkívül tartós tároló sorozat, amely 

kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. 

  

 

Titan tároló elérhető: 

•2 méret(85l és120l) 

•6 szín- fekete, zöld, szürke, sárga, piros és fehér 

 

Titan fedők elérhetőek: 

•2 kivitel, standard és tölcséres: 

Standard: 

•2 méret(85l és120l) 

•6 szín- fekete, zöld, szürke, sárga, piros és fehér 

Tölcséres: 

•1 méret(120l) 

•1 szín– sötét szürke 
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Titan tárolók– 85l & 120l 

A Titán egy többfunkciós, rendkívül tartós tároló sorozat, 

amely kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. 

 

• Speciális tulajdonságok 

• Puha markolat –könnyű megemelni a teli tárolót 

• Robosztus fedél, olyan kialakítással hogy a víz könnyen 

lefolyik róla 

• Könnyű tisztítani és mosni 

• Beépített fenéknyél- könnyű megemelni és kiönteni 

• 2 méret -85l és 120l 

• 2 fedél típus –standard fedél (85l és 120l) vagy tölcséres, 

érintés nélkül használható fedél (csak 120l) 

• 6 szín –fekete, zöld, szürke, sárga, piros és fehér 



Vileda Professional presentation 21 

ATLAS 
Nagy 100l 

kerekes tároló 

Kínálat összefoglalás 

5 fő termék kategória 

TITAN 
Nagy kerek 

tároló, 

rendkívül 

robosztus. 

GEO 
Fémes szelektív 

gyűjtő belső 

használatra– 

Innováció 

IRIS 
Fémes tároló 

belső 

használatra– 

Innováció 

HERA 
Pedálos tároló 
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Hol használható? 
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Hol használják 
Általános felhasználás minden területen 

Termékek Általános felhasználás minden területen 

Recepció, 

hall 

Közösségi 

terület 

Nyilvános 

terület 

Tárgyalók Illem-

helyek 

Étkezde Étkezésre 

kijelölt  

terület 

Konyha 
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Hol használják 
Vevőcsoportok szerint 

Termékek Oktatás HoReCa Egészségügy Ipar 

Osztály-

előadóte-

rem 

Önkiszol-

gáló 

étterem 

Hálószo-

ba 

Kültéri 

rendez-

vény 

Gyógy-

fürdő/ 

wellness 

Beteg-

szoba 

kórterem 

Kezelő Irodák Fénymá-

soló 

szoba 

Üzem-

csarnok 
Raktár 
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