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Hera
Pedalspand som opfylder HACCP-krav

Navn Sort Beige Hvid Størrelse cm Vægt gram Ant stk/pk Ant pk/Krt
Hera Pedalspand 35 L 137681 137682 137683 39 x 39 x 44 2100 1 1

Hera Pedalspand 60 L 137687 137689 39 x 39 x 69 2750 1 1

Hera Pedalspand 85 L 137693 137695 49 x 39 x 79 3400 1 1

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.

Hera Pedalspande
Hera er en komplet serie af pedalspande, 
som opfylder HACCP-krav. Hera har håndfri 
betjening og er velegnet til en række  
anvendelsesområder – fra patientstuer i 
sundhedsvæsenet til tilberedning af mad, 
hvor det er vigtigt at undgå krydskonta-
minering.

Låget har lydsvag lukkemekanisme, 
hvilket gør Hera velegnet til omgivelser, 
som kræver ro. Den integrerede holder til 
affaldsposer og gummifødder i skridsikkert 
materiale er eksempler på det funktionelle 
design.

Vigtige funktioner:
 Fodbetjent – opfylder HACCP-krav
 Lydsvag lukkemekanisme - velegnet til 

sundhedsvæsenet
 Stor fodpedal – ideelt, når man bruger 

beskyttelsessko og skoovertræk
 Tætte låg – eventuel lugt bliver inde i 

beholderen
 Integreret holder til affaldspose – garan-

terer at affaldsposen bliver siddende på 
plads

 Enkelt design – nem at holde ren
 Gummifødder – holder spanden på plads 

og beskytter gulvet.
 Tre størrelser – 35L, 60L og 85L
 Hera findes i 3 farver. Sammen med 

fodbetjeningen minimeres risikoen for 
bakteriespredning

 Posestr. til 35L: 70x55 cm, till 60L: 70x80 
cm og til 85L: 80x90 cm 


