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Geo Sorteringsspand 55 L 137660 29 x 49 x 61 1600 1 4

Geo Sorteringsspand 70 L 137661 29 x 49 x 73 2000 1 4

Geo Låg - lukket 137662 29 x 49 x 9 570 1 4

Geo Låg - til papir 137663 29 x 49 x 9 420 1 4

Geo Låg - rund åbning 137664 137665 137666 29 x 49 x 9 420 1 4

Geo Vægmonteret Låg+Beslag 138490 29 x 49 x 9 690 1 4

Geo Vogn (til 55+70 L) 142391 1 2

Affaldshåndtering
Vileda Professional er førende påmarkedet 
for udvikling og fremstillingaf effektive 
rengøringssystemer. Og vi er trukket i 
førertrøjen ved at lytte til dem, som gør rent 
professionelt, for at forstå deres krav og be-
hov og derefter udvikle kreative og effektive 
løsninger, som opfylder behovene.

På samme måde har vi udviklet vores 
affaldshåndtering , så vi nu kan tilbyde en 
serie produkter, som langt overgår traditio-
nelle løsninger.

Geo Sorteringsspand
Innovativ, slidstærk og modstandsdygtig – 
Geo er den fleksible løsning til såvelaffalds- 
og genbrugssortering.

Det innovative kombinationsmateriale 
med plastens slidstyrke og metallets flotte 
finish giver spande, som er nemme at holde 
rene, som modstår fingeraftryk, rust og 
småskader, og som passer ind i selv det 
mest futuristisk designede interiør.

Geo fås i to størrelser og med forskellige 
typer af låg, som er farvekodede for effektiv 
genbrugssortering (til papir, dåser, etc., 
samt heldækkende låg med håndtag).

Spandene kan kobles sammen med de 
medfølgende beslag.

Anvend Geo vognen når det skalvære 
nemt at flytte Geo for at gøre gulvet rent – 
passer til begge str.

Posestr. til 55 og 70 L: 70x110 cm 

Vigtige funktioner:
 Slidstærk plast med metalfinish
 Kompakt design – passer også, hvorder  

er begrænset plads
 Modstandsdygtig over for rust,  

fingeraftryk og småskader
 Nem at holde ren med afskylning
 Integreret holder til affaldspose –  

garanterer at affaldsposen bliver  
siddende på plads

 Integreret ergonomisk bærehåndtag – 
nem at løfte og bære 

 Gummifødder – holder spanden på plads, 
beskytter gulvet og dæmper lyden

 To størrelser – 55L og 70L
 Farvekodede låg – til enkel sortering af 

papir, dåser, etc. samt et heldækkende 
låg med håndtag

 For vægmontage bestilles låg + beslag 
138490, passer til begge str., spanden 
kan let løftes af for tømning

Beslag

Geo
Førsteklasses design, kvalitet og funktion


