
CE UltraSpeed Pro™
Łatwiejsze utrzymanie czystości w 
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pomocą mopa
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Najłatwiejszy i najbardziej efektywny sposób utrzymania czystości posadzek, ścian i sufitów w 

środowiskach kontrolowanych.

Kompaktowe, łatwe w użyciu i 

bardziej wydajne rozwiązanie!

Wymagania względem efektywności, obniżania kosztów,

łatwości użycia i szkoleń pracowniczych nieustannie rosną .

Niezależnie od potrzeb w zakresie utrzymania czystości

system CE UltraSpeed Pro™ znacząco przyspieszy sprzątanie i

poprawi jego efektywność dzięki wszechstronnemu i

ergonomicznemu rozwiązaniu pozwalającemu obniżyć koszty.

Niezrównana skuteczność

Zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach typu

cleanroom klasy ISO 4-9/GMP A/B, C/D w branży

farmaceutycznej, producentów sprzętu medycznego, w branży

biofarmaceutycznej, opieki zdrowotnej, mikroelektronicznej i

półprzewodników system CE UltraSpeed Pro™ przewyższa

systemy wiadrowe z wyciskarką pod każdym względem.

Wszystkie elementy systemu można sterylizować w autoklawie,

a mopy z poliestrowych mikrowłókien prawie się nie strzępią i

zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia. Bezdotykowe

wyciskanie mopów znacznie zmniejsza ryzyko przenoszenia

zanieczyszczeń, a użytkownik kontroluje wilgotność mopa na

potrzeby dezynfekowania i usuwania zanieczyszczeń. Ponadto

kompaktowe podwozie doskonale nadaje się do obiektów o

ograniczonej przestrzeni magazynowej, jest lekkie,

ergonomiczne i łatwe w użyciu.

Łatwy w użyciu

• Wysoce intuicyjny system wiadrowy z mopem i prasą 

• Gotowe do użycia wstępnie przygotowane mopy

MicroIntensive™ jednorazowego użytku

• Wysoko chłonne mopy, które równomiernie uwalniają wodę i łatwo 

się spłukują

Wydajny

• Wysoko skuteczne trwałe mopy jedno i i wielorazowego użytku z

poliestrowych mikrowłókien zapewniają doskonałe rezultaty

czyszczenia. Usuwają do 99,97% bakterii, co zostało potwierdzone

przez niezależny zewnętrzny instytut.

• Prasa umożliwia kontrolowane uwalnianie wody.

• Kompaktowe podwozie nie zajmuje dużo miejsca

Czystość

• Trwałe mopy jednorazowego użytku, które prawie się nie 

strzępią

• Bezdotykowe wyciskanie mopów

• Cały system można sterylizować w autoklawie

Ergonomiczny

• Lekki system bez konieczności schylania się w celu 

wyciśnięcia mopa

• Mopy łatwo i płynnie przesuwają się po powierzchni

Obszary zastosowań

• Do utrzymania w czystości posadzek, ścian i sufitów zgodnie z ISO 4-
9/GMP A/B, C/D

Opcjonalne 

mocowanie do 

rączki do 

popychania

Prasa – łatwy 

montaż i 

demontaż

Łatwa w użyciu, 

opatentowana 

prasa
Łatwe wkładanie 

mopa

Kompaktowe 
podwozie

Zintegrowany uchwyt

MicroStrong™ - mop pętelkowy 

wielorazowego użytku

MicroIntensive™ L – mop

jednorazowego użytku

Pętlone

mikrowłókna

poliestrowe 

(100%)

Wstępnie uprane, 

tkane, mopy z 

wytłoczeniami:

100% mieszanka

poliestru/mikrowłó

kien poliestrowych

CE UltraSpeed Pro™ Uchwyt do mopa

Elementy ze 

stali 

nierdzewnej

Duży pedał 

nożny do 

łatwego 

otwierania

CE UltraSpeed Pro™ System dwuwiadrowy



Wysoko wydajne i łatwe w użyciu mopy płaskie

Koncentrujemy się na badaniach i rozwoju, by dostarczać najbardziej 

innowacyjnych i skutecznych systemów utrzymania czystości na rynku. 

System CE UltraSpeed Pro™ został zaprojektowany tak, by był prosty w

użyciu, dość elastyczny, by czyścić trudnodostępne obszary i zapewniać

najwyższą skuteczność czyszczenia w pomieszczeniach typu cleanroom.

Mopy zostały przetestowane przez niezależne zewnętrzne laboratorium

pod względem skuteczności usuwania zanieczyszczeń (Laboratoria BMA) i

strzępienia się (RTI Labs Helmke Drum). Skuteczność czyszczenia mopem

okazała się większa niż 4-krotność wskaźnika redukcji log, a pod względem

strzępienia się mopy zostały zakwalifikowane do kategorii 1 zgodnie z

IEST-RP-CC-003.4. System CE UltraSpeed Pro™ został porównany z 

tradycyjnym systemem mopów, włącznie z mopami paskowymi, a 

przeprowadzone testy potwierdziły, że system jest najlepszym wyborem, 

jeśli zależy nam na skutecznym czyszczeniu i kontroli zanieczyszczeń !

System spełniający wszystkie potrzeby

System mopów CE UltraSpeed Pro™ oferuje opcje, które spełnią wszystkie potrzeby
Twojego obiektu. System można stosować do małych i dużych przestrzeni. Jest
wyposażony w opcjonalne mocowanie do ergonomicznej rączki do popychania.
Możesz wybrać albo trwałe i wysoko skuteczne mopy jednorazowego albo
wielorazowego użytku z poliestrowych mikrowłókien. Trwałe mopy wielorazowego
użytku składają się w 100% z poliestrowych pętlonych mikrowłókien, dzięki czemu
charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i wysoką chłonnością. Mopy
jednorazowego użytku składają się w 100% z mieszanki poliestru i poliestrowych
mikrowłókien, są wstępnie przygotowane i mają skuteczne właściwości czyszczące
dzięki wytłoczonemu wzorowi, który ma styczność z powierzchnią. Oba rodzaje
mopów łatwo i płynnie przesuwają się po powierzchni i mało się strzępią podczas
użycia, pozostawiając śladowe ilości cząsteczek na powierzchni.

Właściwości CE UltraSpeed Pro™:

Zestaw składa się z dwóch wiader z wyciskarką

do płaskich mopów i podwozia

Lekki, dwuwiadrowy system umożliwia

oddzielenie brudnej cieczy od czystej,

minimalizując ryzyko przenoszenia

zanieczyszczeń

Bezdotykowe wyciskanie mopów

Małe i kompaktowe podwozie wymagające

niewiele miejsca do przechowywania

Wymienne klipsy do kodowania

kolorystycznego wiader i uchwytów

Cały system można sterylizować w

autoklawie wraz ze wszystkimi częściami ze

stali nierdzewnej

Wysoko trwały, odporny na działanie

wszystkich popularnych środków

dezynfekujących i cykle w autoklawie.

Dostępne są trwałe mopy

wielorazowego użytku i mopy

jednorazowego użytku z poliestrowych

mikrowłókien

inernal



Vileda Professional

Freudenberg Household Products 

2188 Diehl Rd Aurora, IL 60502

Phone: 1-800-838-0151, Fax: 1-630-270-1697

http://ce.vileda-professional.com/

Vileda Professional jest częścią Grupy Freudenberga.

Vileda Professional oferuje innowacyjne produkty i systemy do profesjonalnego
sprzątania w strefach branżowych: dla firm sprzątających, obiektów służby
zdrowia, hoteli, restauracji i cateringu (HoReCa) oraz Stref Kontrolowanych.
Posiadamy biura sprzedaży we wszystkich głównych państwach europejskich, w
Ameryce Północnej i Azji – a dzięki szerokiej sieci przedstawicieli – jesteśmy
dobrze reprezentowani na całym świecie. Vileda Professional należy do Grupy
Freudenberga – zdywersyfikowanej rodzinnej firmy z siedzibą w Niemczech.

TSU Opis Wymiary Szt./opak. Karton

157775 CE UltraSpeed Pro™ System dwuwiadrowy 11 i 26 qt 1

157777 CE UltraSpeed Pro™ Uchwyt do mopa 16 in 10

111380 Rączkateleskopowa z nakładkami do kodowania 
kolorystycznego

40-71 in 10

157778 CE UltraSpeed Pro™ MicroStrong™ Mop (Wielorazowego 

użytku)

16 in 20

157779 CE UltraSpeed Pro™ MicroIntensive™ L Mop
(Jednorazowego użytku)

16 in 1 50

147412 Zestaw rączki do pchania (opcjonalny) 1
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