
Stofwisdoekhouder 

Voordelen
 Ideaal voor het onderhoud van harde vloeren
 Duurzame, rubberen lamellenzool voor een optimaal vloercon- 

 tact
 Trapeziumvorm om hoeken gemakkelijk te bereiken
 Universele steelbevestiging
 Hygiënisch, de rubberen zool kan gemakkelijk verwijderd wor 

 den en onder de kraan schoongespoeld worden
 Stickers met pijl ter aanduiding van de werkrichting Wisser- 

 frame
 Te combineren met de stofwisdoeken uit het Vileda

 Professional assortiment, werkt ook met andere stofwisdoeken  
 Autoclaveerbaar

Specificaties
  Samenstelling: polypropyleen, polyethyleen, thermoplastisch 

elastomeer
 Breedte: 60 cm
 Gewicht: 1130gram

Productomschrijving
Vlakke, harde vloeren kunnen snel en efficiënt stofvrij gemaakt 

worden door middel van stofwissen. Stofwissen met disposable-
doeken is de snelste en meest hygiënische oplossing. Vileda biedt 
een breed assortiment wegwerp vloerwisdoeken gecombineerd 
met een duurzaam kunststof wisserframe.

De Stofwisdoekhouder is trapeziumvormig en heeft een synthe-
tisch rubberen lamellenzool. Daardoor is het eenvoudig schoon te 
maken en volgt het de vloer perfect. De steelbevestiging is uni-
verseel. We bevelen Vileda telescoopsteel aan voor een optimale 
ergonomie.

Toepassing
De Stofwisdoekhouder kan gebruikt worden in combinatie met 

de Single Use vloerwisdoeken. Voor een optimale ergonomie is de 
combinatie met een Vileda Professional telescoopsteel aan te be-
velen. 

TSU nr. Omschrijving Kleur Formaat Stuk/pak Pak/doos BCU nr.

122783 Stofwisdoekhouder Zwart 60cm 1 10 122784

111380 Telescoopsteel lang Blauw-Alu 100-180 cm 1 10 111385
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Opslag, transport en afvalverwerking
Sla het product koel en droog op. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht. Product  valt niet onder Europese transport wetgeving voor 
gevaarlijke stoffen of chemicaliën. Afvalverwerking door storting of verbranding, volg de lokale voorschriften.

Kwaliteitsgarantie
Dit product is geproduceerd overeenkomstig het FHCS Quality System. 

Alle hierboven weergegeven informatie wordt met u gedeeld volgens eigen specificaties en kennis. Productinformatie kan gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. 

De geschiktheid en gebruiksvoorwaarden worden bepaald door klanten en eindgebruikers zelf. Gebruikers zijn niet ontheven van hun plicht de relevante gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van de 

geleverde producten te controleren op basis van door de gebruiker bepaalde gebruiksomstandigheden. 
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