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Avfall och återvinning
Vileda Professional är marknadsledande i 
att utveckla och tillverka effektiva städ-
system och skräddarsydda städlösningar. 
Vi har tagit på oss ledartröjan genom att 
lyssna på dem som städar professionellt 
för att förstå vilka krav och behov som 
finns för att sedan utveckla kreativa och 
effektiva lösningar som möter behoven.

På samma sätt har vi närmat oss avfall 
och återvinning där vi erbjuder en serie 
produkter som är överlägsna traditionella 
lösningar. 

Geo
Innovativ, stark och motståndskraftig – 
Geo är den flexibla lösningen för både 
avfall och återvinning.

Det innovativa kombinationsmaterialet 
med plastens motståndskraft och metallens 
snygga finish ger kärl som är enkla att hålla 
rena, som står emot fingeravtryck, rost och 
småskador. Geo smälter dessutom in i den 
mest futuristiskt formgivna interiören.

Geo finns i två storlekar och med olika 
typer av lock. Färgkodade för effektiv åter-
vinning av papper, burkar och annat samt 
heltäckande lock med handtag.

För enkel förflyttning finns Geo hjulset 
som beställs separat.

Användarfördelar
 Tuff och slitstark plast med metallfinish
 Kompakt design, passar också i små 
utrymmen

 Motståndskraftig mot rost, fingeravtryck 
och småskador

 Avspolningsbar, enkel att hålla ren
 Integrerade bärhandtag (över- och  
underkant), lätt att lyfta och bära

 Integrerad hållare för sopsäck - för enkel 
fästning av sopsäcken

 Gummifötter håller kärlet på plats, 
skyddar golvet och dämpar ljudet

 Två storlekar, 55 L och 70 L
 Färgkodade lock för enkel sortering av 
papper, burkar etc. samt ett heltäckande 
lock med handtag

 Hjulset som underlättar förflyttning av 
Geo beställs separat

Art. nr. Namn B x L x H (cm) St/Fp Fp/Kart

137660 Geo Återvinningskärl 55 L Metallic/Svart 29 x 49 x 61 1 4

137661 Geo Återvinningskärl 70 L Metallic/Svart 29 x 49 x 73 1 4

137662 Geo Lock stängt, Svart/Grå 29 x 49 x 9 1 4

137663 Geo Lock för papper, Svart/Blå 29 x 49 x 9 1 4

137664 Geo Lock, rund öppning, Svart/Röd 29 x 49 x 9 1 4

137665 Geo Lock, rund öppning, Svart/Gul 29 x 49 x 9 1 4

137666 Geo Lock, rund öppning, Svart/Grön 29 x 49 x 9 1 4

138490 Geo Lock, stor öppning inkl. väggupphängning 29 x 49 x 9 1 4

142391 Geo vagn / hjulset 29 x 49 x 9 1 2


