
12-17

Vileda Professional / 
FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Tel. + 45 70 21 00 52 
www.vileda-professional.dk • vileda.professional.dk@fhp-ww.com

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 behov 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  
traditionelle løsninger.

Produktbeskrivelse
Bredt anvendelsesområde, udviklet til  
krævende miljøer både ude og inde –
det er Titan i en nøddeskal!

Både beholder og låg er nemme at ren-
gøre og forsynet med en række innovative  
løsninger som for eksempel bløde greb, som 
giver smidig, smertefri og ergonomisk korrekt 
håndtering af tungt lastede beholdere.

Titan fås i to størrelser (85 L og 120 L)
og i tre farver. Desuden findes et låg med 
tragtformet åbning til 120 L beholderen.
Titan vognen passer til begge størrelser, og 
kan både anvendes inden og udendørs - et 
af de 4 hjul er forsynet med brems.

Kundefordele
 Bløde greb letter håndtering af tunge 

beholdere
 Meget kraftigt låg med afløbskanaler til 

skylle- eller regnvand
 Nem at holde ren med afskylning
 Integreret håndtag i bunden – nem at 

løfte og tømme
.  Hvid beholder er godkendt til håndte-

ring af fødevarer
 To størrelser – 85 L og 120 L
 To typer af låg – standardlåg (til 85L 

og 120 L) i tre farver (sort, grå og hvit) 
samt et sort låg med stor åbning, tragt 
(120 L)

 Posestr. til 85 L: min. 80x90 cm  
til 120 L: 90x130 cm

 Vognen er forsynet med gummibumper, 
og kan belastes op til 100 kg.

Titan
Beholder til ude og inde

Navn Sort Grå Hvid Strrelse cm Vægt gram Antal stk/pk Antal pk/krt

Titan Beholder 85 L 137703 137705 137708 49 x 56 x 63 2100 1 5

Titan Låg 85 L 137709 137711 50 x 53 x 7 650 1 4

Titan Beholder 120 L 137715 137717 137720 55 x 63 x 72 3100 1 4

TItan Låg 120 L 137721 137723 57 x 61 x 7 800 1 3

Titan Låg m/stor rund åbning (tragt) 120 L 137727 57 x 61 x 11 850 1 2

Titan Vogn (til 85 L + 120 L) 141947 47 x 47 x21,5 330 1 1


