
Koncept för kontorsrengöring
En ren arbetsmiljö hjälper dig att lyckas!



En ren arbetsmiljö är en hälsosam arbetsmiljö.  
Dagens kontorsmiljöer kräver en hygien  

med en betydligt större roll.  
Dessutom en ren miljö positiva effekter på  

personalens produktivitet, säkerhet  
och arbetsmoral. 

Oavsett kontorstyp arbetar vi tillsammans med dig och  
ditt team för att skapa en anpassad rengöringsprocess som  

säkerställer en hälsosam arbetsmiljö. Nya, glänsande och känsliga 
material används i kontorsmiljöer. Städning under dagtid integreras i 

de dagliga arbetsrutinerna. Samtidigt ökar kraven på effektivitet, 
kostnad per kvadratmeter, användarvänlighet och personal-

utbildning. Det innebär större investeringar för din del, 
både i tid och i pengar.   

Alla vill ha en 
ren arbetsmiljö

Här har vi satt samman ett kompakt sortiment med produkter som är både ergonomiska, ekonomiska och lätta att 
använda. Allt för att städningen ska vara så effektiv, snabb och hygienisk som möjligt.

1+2+3
Tre enkla steg till effektiv rengöring
Med bra produkter kommer du långt. Men för att nå ända fram krävs riktigt smarta 
lösningar. Därför har vi på Vileda utvecklat en trestegsmetod som gör din städning 
både enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv.

1. Stoppa smutsen redan i entrén
Det är ett känt fenomen att 80% av smutsen kommer in via entrén. Därför ser vi mattor 
som en naturlig och viktig del i vårt städsystem. Den smuts som inte kommer in behöver 
aldrig städas bort!

2. Rengör interiören snabbt och bekvämt
Om smutsen väl är inne gäller det att ta hand om den på bästa sätt. För rengöring av alla tänkbara 
invändiga ytor ovan golv, erbjuder Vileda ett brett utbud av dukar, skurredskap och interiörmoppar.

3. Sist men inte minst: golvet
Valet är ditt - BRA / BÄTTRE / BÄST. Hjärtat i vårt golvsystem är Swep Duo men till vissa objekt med  
kortare kontrakt så har vi även andra golovsystem - Express Karborremoppar eller till de mindre enheterna - 
UltraSpeed Pro, Mini eller SuperMochio. Till detta väljer du rakor, sopset, eller vad som än passar dina behov.

 Vi erbjuder gedigen och hållbar städning

 Vi erbjuder professionella produkter för högre kostnadseffektivitet

 Du kan lita på ett högt rengöringsresultat som syns med blotta ögat

 Våra mikrofiberprodukter klarar högsta hygienstandard

 Produkter som är enkla att använda och uppfyller högsta ergonomiska standard

 Vi utbildar er personal i användarvänliga och effektiva rengöringsmetoder



Förutom att möjliggöra en god arbetsmiljö för städpersonalen arbetar vi även hårt för att göra våra  
lösningar så hållbara som möjligt. Vi gör det inte bara för att hållbarhet är en växande trend inom  
branschen, utan vi har sedan länge ett stort ansvar för att minimera våra fotavtryck och maximera  
era handavtryck. 
   Vi gör det enkelt för dig att investera hållbart när det gäller städmetoder i din dagliga verksamhet.  
Genom att välja Vileda Professionals koncept stöder du dessutom en miljövänlig produktion i din närhet.

Hållbarhet inom kontorsrengöring
- inte bara en god sak utan även en god affär

Hiss
1. MicronQuick/ MicronSolo
2. Swep Duo Interiör Handmopp
3. Duo Glas- & Interiör mopp
4. Swep Duo MicroCombi mopp
5. MultiSteel Plus / Origo 2 CX
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Entré
1. V-Mat Eco, skrapmatta utan-

för eller direkt innanför entrén
2. T-Mat Smart inomhus till 

gångstråken
3. MicronQuick / MicronSolo
4. Duo Interiör- och glasmopp
5. MultiDuster mopp & stativ
6. Iris eller Geo avfallskärl
7. Swep Duo MicroCombi på  

vår/sommar.  
Swep Duo MicroTech på  
höst/vinter.

8. MultiSteel Plus / Origo 2 CX
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Konferensrum
1. MicronQuick
2. Swep Duo MicroCombi
3. Swep Duo Vägg & Interiör
4. Swep Duo Interiör Handmopp
5. MultiSteel Plus / Origo 2 CX
6. Sweeper & DustPan
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Korridor
1. MicronQuick / MicronSolo
2. Duo Interiör & Glasmopp
3. Duo Vägg & Interiörmopp
4. MiraClean
5. Swep Duo MicroCombi 
6. MultiSteel Plus / Origo 2 CX
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Kontor
1. MicronQuick
2. Swep Duo Vägg & Interiörmopp
3. MultiDuster 
4. Swep Duo Handmopp
5. Duo Interiör & glasmopp
6. Swep Duo MicroCombi
7. Origo 2 CX
8. Sweeper & DustPan
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Personalmatsal
1. MicronQuick
2. MicronSolo
3. PurActive
4. MultiDuster mopp & stativ
5. Swep Duo Interiör Handmopp
6. Swep Duo MicroCombi
7. MultiSteel Plus / Origo 2 CX
8. Sweeper & DustPan
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V-Mat 
Marknadens stabilaste och effektivaste matta
• V-mönstret rengör i alla riktningar och den öppna strukturen tar den grova smutsen
• Formstabil även i längdled vilket gör den lämpad för större ytor
• Lätt att rengöra och lätt att rulla ihop, vilket underlättar rengöringen under mattan
• Lätt att montera om för jämnare slitage, vilket ger ännu bättre livslängd
• 3 versioner V-Mat Standard, Duo med textil och Eco som klara de tyngsta vagnarna

Höjd/Tjocklek Färg Storlek cm Moduler/fp m2/krt V-Mat V-Mat Duo V-Mat Eco Delningslist HeavyDuty

14 mm Grafit 25 x 25 32 ca 2m2 110457 121070 160375 517229

20 mm Grafit 25 x 25 32 ca 2m2 110458 121071 155767 516092

En entré ska vara välkomnande och effektiv!
Blöta skor. Sandiga skor. Leriga skor. Snö och slask. 80% av smutsen kommer in genom entrén och  
det blir ännu värre när vädret är sämre plus att halkrisken ökar dramatiskt när golvet är vått.  
Välj en effektiv entrélösning som underlättar din städning och välkomnar era gäster!

Entrématta T-Mat Smart 
Tar effektivt hand om smutsen samtidigt som den döljer den

• T-Mat Smart håller din entré snygg längre. Mer än 
80% av smutsen kommer in utifrån. En effektiv 
entrélösning stoppar smutsen i entrén.

• Öppen klippt lugg av 100% twistad polyamid.  
950 gr/m²

• Baksida av gummi & vinyl
• Höjd: totalt 8 mm varav lugg 6 mm
• Vikt (totalt): 3 800 gr/m²
• Vattenbindning: Ca 5,1 l/m²
• Brandklassad: Euroclass Cfl/s

Färg 60 x 90 cm 5 st/krt 90 x 150 cm 1 st/kat 130 x 200 cm 1 st/krt 90 cm lpm. 135 cm lpm. 200cm lpm. Gummilist

Grafit 140495 137234 137235 521282 521271 521272 513821

Grå - 137237 137232 521275 521276 521277 513821

Avfall och återvinning - GEO & IRIS 
Toppklass i design, kvalitet och funktion!

• Tuff och slitstark plast med metallfinish
• Kompakt design – passar också i små utrymmen
• Motståndskraftig mot rost, fingeravtryck och 

småskador
• Avspolningsbar, enkel att hålla ren

• Återvinnare är vinnare - GEO med färgkodade lock 
– för enkel sortering av papper, burkar, mat, etc.

Färg Medium 55L Large 70L Grå - stängt Blå - papper Röd Gul Grön Vägg Vagn

GEO 137660 137661 137662 137663 137664 137665 137666 138490 142391

Färg Rund 50L Svart Glid Svart Blå Röd Grön Fyrkantig 60L Svart Vipp Svart öppet

IRIS 137667 138491 137668 137669 137670 137671 137673 138492 137674
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MicronQuick 
100 % mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber

Produktnamn Storlek cm st/fp fp/krt Blå Röd

MicronQuick 40 x 38 5 20 152105 152106

• Säker, snabb och garanterar bästa rengöringsresultat
• 50% tunnare fibrer ger ännu bättre bakterieupptagning.
• Reducerar 99,86% BoVine Corona virus i ett enda drag och med endast vatten.
• 200% bättre smutsupptagning.
• Tack vare att fibern splittras i 32 delar så dubblas ytan som binder smutsen i duken. 
• Den patenterade teknologin med ändlösa mikrofibrer lämnar endast mycket små  
  vattendroppar kvar på ytan. Mindre droppar dunstar snabbare.

Städdukar
Olika utmaningar kräver olika lösningar och vi har ett brett sortiment. Mikrofiberdukar för bästa  
bakterieupptagning och ett kristallklart resultat. För områden som kräver hög hygien och behöver 
rengöras ofta är engångsduken MicronSolo det perfekta valet. Används med fördel på hissknappar, 
strömbrytare och dörrhandtag. 

Produktnamn Storlek cm st/fp fp/krt Blå Röd Dispenser

MicronSolo 40 x 30 5 100 160069 160080 -

MicronSolo Roll / Dispenser 32 x 25 180 4 - 160084 129459

MicronSolo 
Engångsmikrofiberduk som kombinerar bästa rengöringsförmåga med absorption
• Kostar som ett papper, rengör som en mikrofiberduk! 
• Reducerar 99,51 Bovine Corona virus* och över 99.9% MRSA och Clostridium Difficile bakterier.
• Utmärkt att använda på objekt som saknar tvättmöjligheter, där det ställs höga krav på hygien
• Bra där det finns problem med svinn 
• Dispensern ger ordning och reda - rena dukar finns alltid nära till hands

U
SI

NG JUST WATER

EXTERNALLY TESTED

99,51% reduktion av 

BoVine Corona virus*

WITH BOVINE CORONA V
IR

U
S

*Bovine Corona Virus (BCoV) och SARS-CoV-2 tillhör samma biologiska familj och underfamilj/ generiska grupp som CoVid19 men är ofarligt för människor.



En mopp gör samma jobb som en duk, den gör det bara lite snabbare och mer ergonomiskt.  
Välj en mopp till större ytor - så som konferensbord, whiteboardtavlan, väggar och hissdörrar.

Interiörmoppar

Produktnamn Färg Maximopp 50 cm 20 x 1-p Stativ 66 cm 10 x 1-p

Swep MultiDuster Grå 151719 151612

Swep MultiDustermopp och stativ (OBS - anskaffningsvara) 
För trånga, höga och svåråtkomliga ställen  . Ledat och böjbart stativ.
• Lätt att byta form på stativet - böj i de olika lederna
• Stablit - håller formen under arbete - även under press
• Hygienisk - lätt att rengöra stativet
• Passar till teleskopskaft
• MicroPlusmopp - kortklippt mikrofibermopp för universell rengöring

Produktnamn Färg st/fp fp/krt Art.nr:

Swep Interiör Handmopp Blå/Grå 1 10 162258

Swep Interiör Handmopp, SafetyPlus, blå 
Expert på ledstänger, lister och svåråtkomliga ställen
• Snabb och effektiv rengöring med 2-i-1 funktionen. Den ”skrubbande” sidan klarar av både hårt sit-
tande smuts så väl som lös smuts och hårstrån medan mikrofiber ytan torkar torrt och rent.
• Kommer åt svåråtkomliga och välvda ytor såsom ledstänger, element, handfat, badkar och möbler.
• Säker - materialet skyddar handen vid torkning av möbler med vassa kanter
• Expert på hårupptagning i badkar och duschutrymmen

Produktnamn Färg Storlek cm st/fp fp/krt Mopp Stativ Skaft 50-90 cm

Swep Duo Vägg- och Interiörmopp Blå 35 1 10 162256 143062 111384

Swep Duo Vägg- och Interiörmopp 
Rengör whiteboard, väggar och interiör - snabbt, snyggt och enkelt
• Bästa moppen på whiteboard - fördelar fukt jämnare än någonsin - lämnar inga ränder eller spår
• Dubbelsidig - det gör att även riktigt stora whiteboards kan rengöras med en och samma mopp
• Tid är pengar! Med Swep Duo systemet går städningen snabbare och färre moppar behövs
• Tack vare moppens låga friktion så glider Swep Duo Vägg- & Interiörmopp lätt över ytan

Glas & Interiörmopp  
Experten på glas och rostfritt
• Rengör interiörer snabbt, snyggt och enkelt - bara spraya vatten på ytan eller på moppen,  
   torka därefter bort damm, fett eller annan lätt sittande smuts
• Strukturen lämnar små vattenpartiklar som dunstar snabbt och lämnar ett skinande rent resultat
• Två sidor med samma eller olika funktioner - första sidan rengör och andra sidan torkar torrt
• Expert på glas och rostfritt och är ett bra komplement till Swep Duo Vägg- och Interiörmopp

Produktnamn Färg Storlek cm st/fp fp/krt Mopp Stativ Skaft 50-90 cm

Duo Glas- och Interiörmopp Grå 35 1 10 146498 143062 111384

Tänk ergonomi!



En olycka händer så lätt. Då är det bra att ta till det där lilla extra. Produkter som enkelt löser  
uppgiften utan att skada ytan.

Problemlösare

Produktnamn Färg Medium 10x6x2,8 cm 12x12-p Big 12x7,5x2,8 cm 8x12-p

MiraClean Vit 102750 113034

MiraClean 
Fläcksuddaren. Den idealiska problemlösaren för svåra fläckar!
• Tar bort tuffa märken, fläckar, ingrodd smuts och kalk med ett minimum av ansträngning.
• Bara vanligt vatten behövs. Inga kemikalier.
• Tar enkelt bort pennmärken på bordsskivor, rengör smutsiga whiteboardtavlor, golv med klack 
  märken, väggar med fingeravtryck, handfat, kalkfäckar och andra ytor med ingrodd smuts.
• Upp till 26 ggr så effektiv jämfört med en mikrofiberduk. 

PurActive High 
Klarar tuff smuts utan att repa ytan!
• Lyfter enkelt bort fett och smuts. 
• Skonsam på alla hårda ytor
• High (med grepp) är färgkodad för att undvika bakteriespridning.
• Viskos med två-i-ett funktion - skrubbar och torkar. Svampduken ger extra uppsugning. 

Produktnamn Storlek St/Fp Fp/kart Grön Gul Blå Röd

 PurActive High 6,5 x 14 x 4,5 10 10 123111 123113 123114 123112

Praktiskt och effektivt

Produktnamn DustPan m behållare 5 x1-p Sweeper (raka) 5 x1-p Sweeper Refill blad 10 x1-p Golvborste 5 x1-p

Sopset - DustPan & Sweeper 119912 119908 114465 119916

• En olycka händer så lätt! Både glas och vätskan kan “rakas”  direkt in i plast behållaren  
  - lyft upp och gå och kasta allt - helt utan att spilla eller droppa på vägen. 
• Ergonomiskt grepp och lätt att rengöra.
• Reglerbar universalkrok för enkel upphängning.

Sweeper / DustPan / Brush 
Nya generationens sopskyffel och borste



Stoppa pengarna i fickan. Om du vill städa mer ekonomiskt, ergonomiskt och hygieniskt ska du välja 
Swep System från Vileda Professional. Swep är våra stjärnmoppar!
Swep Duo är ett innovativt moppsystem som rengör alla typer av 
golv. Passar in i alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till 
hotell och restauranger.  
   Swep System är i varje detalj utformat för effektiv, ergonomisk och 
ekonomisk städning. 
   Tack vare den höga kvaliteten på både hårdvara och moppar, blir 
Swep System en investering som lönar sig på både kort och lång sikt. 

Swep Duo fickmoppar har många fördelar: De sitter fast på mopplattan, 
utan att deformeras under städningen. De ger en tystare städning och 
minimerar risken att skada inventarier, tack vare att hela mopplattan 
täcks av moppen. 
   Men framför allt så är de snabbare - kapaciteten per mopp är mycket 
bättre än de flesta mopparna - det gör att färre moppar behövs. Lägg 
även till att moppen har två sidor så varannat moppbyte behövs inte. 
Det gör att du kan spara upp till 20 min per dag.

Swep System

Swep Duo MicroTechmopp 
En mikrofibermopp med bästa rengöringsförmåga till lägsta friktion.
• Dubbelt så stor yta - flippa runt och moppa
• Mikrofibrer för bästa smutsupptagning
• Första valet på ojämna, mycket smutsiga  
  och/eller obehandlade ytor
• Glider lätt - rent utan ansträngning

• Bästa hållbarhet - tål kemikalier och tvätt- 
  medel med höga pH-värden
• 100% polyesterfiber, mikrofibergarn
• Svanenmärkt - licens 483 006

Produktnamn Färg 35 cm - 10 x 1-p 50 cm - 25 x 1-p 75 cm - 10 x 1-p

Swep Duo MicroTechmopp Grå 143820 127425 143823

Swep Duo MicroCombi mopp
Ergonomisk rengöring av stora ytor, väggar, whiteboard, bänkar och bord.
• Problemlösaren som rengör på djupet.
• Använd endast vatten - klarar tuffa fläckar  
  utan kemikalier
• 2-i-1 fransarna tar upp lös smuts och den
  klippta luggen fläckar ch ingrodd smuts

• Mycket slitstark mopp
• Använd kort Varioskaft för bästa ergonomi
• 100% polyester, luggklippt mikrofiber
• Svanenmärkt - licens 483 006

Produktnamn Färg 35 cm - 10 x 1-p 50 cm - 30 x 1-p 75 cm - 10 x 1-p

Swep Duo MicroPlusmopp Grå 143807 143809 143811

Produktnamn Färg 35 cm - 10 x 1-p 50 cm - 10 x 1-p 75 cm - 10 x 1-p

Swep Duo Mopplatta Grå/blå 143062 137878 116868

Swep Duo Mopplatta 
Dubbelsidig mopplatta - flippa runt och fortsätt moppa!
• 3D-koppling, lätt att manövrera i trånga  
  utrymmen, även bra till vertikala ytor.
• De trapetsformade ändarna är idealiska för  
  hörn, trappor och svåråtkomliga ytor. 
• Grepphålet ger ett stadigt grepp när moppen  

  träs på mopplattan. 
• Lätt men på samma gång stark konstruktion i  
  polypropylen.
• Passar även till Swep Single System.

Teleskopskaft Vario 
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
• Grepp med rundad topp och ergonomisk  
   form i tvåkomponentsmaterial.
• Friktionsrung gör att skaftet står kvar mot 
  en vägg.
• Långt mittgrepp för bästa ergonomi.

• Smidig och enkel längdjustering, öppna,  
  justera och lås.
• Färgkodningssystem för att lätt särskilja på  
   olika städområden.
• Tillverkat i lätt och hållbart aluminium. 

Produktnamn st/fp fp/krt 100-180 cm 100-180 cm - färgkodat 50-90 cm

Teleskopskaft Vario 1 10 111380 119966 111384

Produktnamn Dänkflaska 0,4L 24x1-p Gnuggis 30x1-p

Smarta tillbehör 114565 147480

• Dänkflaska - praktisk och ergonomisk flaska med perforerat lock - när du behöver tillföra  
  extra fukt till mopparna eller när du behöver extra vattten för att lösa upp en fläck
• Gnuggis - häng gnuggisen på skaftet så den alltid är med - spruta lite extra vatten på  
  den ingrodda fläcken - sätt foten på gnuggisen och gno lite - vips så är fläcken borta

Tillbehör - Dänkflaska och Gnuggis 
Små hjälpmedel som underlättar i vardagen! Först hjälpen mot tråkiga fläckar 



Vi kan städning och städredskap. Vi vet hur viktigt det är att förvara och transportera redskapen på ett 
bra och ergonomiskt riktigt sätt. Söker du en “traditionell” städvagn, en städvagn med extra mycket 
förvaring, vill du låsa in utrustningen eller vill du ha din logga på vagnen?  Oavsett vem du är eller vilka 
dina behov är så har vi en vagn som passar.

Städvagnar - där all städning börjar!

MultiSteel
Funktion. Förvaring. Design.
• Elegant och hållbar lack - enkel att hålla ren
• Stora valmöjligheter
• Smart upphängning av moppboxarna  
   – stannar kvar när moppparna tas ur
• Gott om plats för engångsmaterial
• Skafthållare - för säker förvaring av redskap
• Övre trådkorten har extra fack för kemflaskor
• Sopsäckshållare och körhandtag är justerbara

MultiSteel Plus är fullt utrustad från start:
Justerbart körhandtag / Sopsäckshållare för två 
stora påsar / Hjul 125 mm varav ett med broms / 
Fotpedal / Trådkorgar (2 st) /
Hinkar - färgkodade blå och röd (2 st) / Moppbox 
med lock, blå (1 st) och en utan lock, blå (1 st) / 
Skafthållare (4 st) / Mopphållare (2 st) / Tvätt-
säckar (2 st)

MultiSteel Tillbehör

158074 Läs mer på www.vileda-professional.se

Origo 2 CX
Smart. Säker. Snygg.
• Origo 2 är designad för att möta framtiden 
  - med innovativa funktioner och digital 
integration
• Säker - vagnen är helt låsbar, det håller   
  obehöriga borta så att engångsmaterial inte 
  försvinner
• Grön - brickor, hinkar och boxar är av  
  50 % återvunnen plast

Origo 2 CX Ready-to-Go utrustad med:
Körhandtag med två positioner / Vertikal mopp-
hållare för fem stativ / Toppbricka för kem / 
Hinkar med lock (2) /Moppboxar med lock (2) / 
Brickor (2) /Förvaringsbox med lock / Sopsäcks-
hållare med fyra metallklämmor / Sopsäcksskydd 
/Krokar (2) / Skafthållare (2) /Färgkodningsklips / 
Hjul 125 mm, varav ett med broms

Origo 2 CX Dörr  
C-Kit

Dörr 
A-Kit

Lock Lock  
m lås

Lock m
förvaring Surfplatta

Tillbehör

162773 160556 160558 160815 160550 160554 Läs mer på www.vileda-professional.se

Origo 2

Upptäck alla detaljer  
scanna koden och se video 

Vår mest innovativa städvagn någonsin,  
designad för att möta framtidens utmaningar



www.vileda-professional.se
På vår hemsida hittar du snabbt information om våra produkter och kan  
ladda ner produktdatablad, teknisk info och läsa om tips och tricks.  
Lär dig städa ergonomiskt och botanisera bland våra miljöcertifierade  
produkter. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss. 

02
-2

1

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö
Phone:  040 - 669 50 50 • Fax: 040 - 669 50 20
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Vileda Professional - en del av Freudenberg Group
Vileda Professional är en del av Freudenberg Group, ett globalt familjeföretag med huvudkontor i 
Tyskland. Vi har försäljningskontor runt om i Europa och är väl representerade i övriga världen.  
Vileda Professional tillhandahåller innovativa rengöringslösningar och system för professionella 
användare inom alla städmiljöer - från sjukhus, skolor och kontor till hotell och restauranger.

Lager: 
PostNord AB / FHCS AB 
Mäklaregatan 
602 28 NORRKÖPING

Marknadskontor:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013, Skeppsbron 3, 211 20 Malmö 
Tel. 040 - 669 50 50

Huvudkontor:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 608 
601 14 Norrköping
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Malmö

Umeå

Kalmar

Luleå

Östersund

Härnösand

GävleFalun

Uppsala

Jönköping

Örebro
Karlstad

Västerås

Stockholm

Halmstad

Linköping

Karlskrona

Visby

Nyköping

Växjö

Order
Ninna Tönning, Malmö
Tfn: 040 - 669 50 65
Fax: 040 - 669 50 20
ninna.tonning@fhp-ww.com
orders.se@fhp-ww.com       

Marknadschef
Liselott Andersson, Malmö/Norrköping
Tfn: 011 -19 79 22
Mobil: 070 - 461 79 22
liselott.andersson@fhp-ww.com

Distrikschef Öst
Andreas Widén
Tfn: 070 - 190 79 70
andreas.widen@fhp-ww.com

Distrikschef Stockholm
Lawrence Lundbom
Tfn: 070 - 190 79 41
lawrence.lundbom@fhp-ww.com

Distrikschef Väst 
Susann Andresen 
Tfn: 070-190 03 86 
susann.andresen@fhp-ww.com

Distrikschef  Syd
Krister Örn
Tfn: 070 - 535 53 30
krister.orn@fhp-ww.com

Commercial Manager Sverige
Ola Sarvik
Tfn: 070 - 70 461 77 18
ola.sarvik@fhp-ww.com

Vi är dina experter på rengöring
Välkommen att kontakta oss!

Marknadskoordinator
Johanna Härd
Mobil: 072 - 300 11 37
johanna.hard@fhp-ww.com


