Naturmaterial värda att vårda!
Med god kunskap och rätt teknik får du ett vackert
stengolv i många år framöver.

Carrara marmor

Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck!
Hur ser dina stengolv ut? Är de trötta och matta eller skiner de av stolthet? Ajour Trading Sweden
AB har lång erfarenhet av stenytor, vi både renoverar och lär ut hur detta skall gå till! Tillsammans
med Vileda Professional har vi nu också ett komplett erbjudande – från renovering av stengolv till
hur de ska rengöras och underhållas för att behålla sin glans över lång tid!
Ajour Trading är ett företag med lång historia av golvrenovering!
Vi har under årens lopp samlat på oss erfarenheter och
stor kunskap. Vi kan erbjuda alla golvvårdsprodukter
som behövs för att renovera, installationsbehandla,
utföra periodiskt underhåll eller daglig städning av
stengolv. Vårt egna varumärke Perform Floor-Recond
System hittar du hos våra återförsäljare.
Vi utför också entreprenad. Vi renoverar, lagar och slipar
natursten såsom marmor-, kalksten-, sandsten-, granit- ,
terrazzo och betonggolv oavsett om det är i ett trångt
trapphus eller på stora ytor. Vi återskapar ytorna till sitt
ursprungliga utseende.

Två experter i samarbete. Bara för att hjälpa dig!
Ajour Trading Sweden AB och Vileda Professional har tillsammans tagit fram ett optimalt program av metoder,
redskap och verktyg för professionell vård av stengolv i
offentlig miljö.
Detta innebär att tillsammans med projektering, köp av
golv eller vid renovering av gamla golv får du inkluderat
professionell hjälp och support för att på bästa och det
mest kostnadseffektiva sättet underhålla och städa dina
golv under lång tid framöver.

Det lönar sig alltid att vårda på rätt sätt!
Vi startar alltid med inställningen:
Det ska inte behövas stora renoveringar. Genom att
löpande, efter installation eller renovering, säkerställa att
rätt metoder för skötsel används kan din investering
hållas vid liv under lång tid!
Har du tänk på vilka värden som ligger på ditt golv?
Har du tänkt på hur många gånger du sett golvytor som
inte varken fungerar eller är vackra, nästan så det känns
dags att byta till nytt?
Att vårda golven får din investering att växa.
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Kostnaden för att byta eller lägga in ett nytt stengolv
kan vara enorm, likaväl är det en stor investering att
renovera ett gammalt stengolv. Det kan handla om
några hundra kronor till flera tusentals kronor vid ett
byte. Att underhålla ett stengolv kostar inte mer än
att sköta ett annat ytmaterial på rätt sätt.
Vårt gemensamma erbjudande är att vägleda hur och
med vad stengolv skall skötas och samtidigt supporta/
utbilda personal som utför arbetet, allt för att hjälpa dig
att spara ner på onödiga kostnader och för att värna om
långsiktig hållbarhet!

Vad kan du om sten? Vi kan allt!
Innan man skall renovera eller underhålla ett golv av ”sten” bör man alltid ställa sig frågan; vad
är det för slags material?
Silikatbaserade, granitlika stenar samt skiffer:
(SiO2, Sura)
Granit
Diabas
Skiffer
Kvartsit

Karbonatbaserade, kalkhaltiga stenar:
(CO3, Basiska/Alkaliska)
Kalksten
Marmor
Terrazzo/Cementmosaik
Betong

Natursten – Granitlika stentyper (silikat stenar)
Silikatstenar är hårda tåliga stenar såsom Granit och
Skiffer som tål väder och vind samt de flesta kemikalier,
därför finner man dessa till största del utomhus.
Ordet Granit kommer från latinets ord för ”korn”
och kännetecknas just av att materialet har ett mer
eller mindre grovkornigt utseende. Granit bildas av att
magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess.
Skiffer är ett sugande material med (oftast) en oregelbunden/strukturerad yta, den är en sedimentär bergart
d.v.s. att den är uppbyggd i skikt. De nordiska skifferarterna brukar gå ifrån mörkgrå till ljus-silvergrå i färgen,
medans istället importer från ex. Brasilien kan ha ett
grönt eller rostfärgat utseende beroende på koppar och
järnhalten i materialet.

Natursten – Kalkhaltiga stenar (karbonatstenar)
Kalciumkarbonatsten är kalkbaserad organisk sten från
gamla havsbottnar. Dessa stenar är extremt känsliga för
syror och sura miljöer och bör därför inte underhållas
med kemikalier som har ett pH värde under 7.
En tumregel för att känna igen en kalkstensyta är att
man kan finna fossiler i stenen då den består av gammal
sedimenterad havsbotten.
Marmor har också en gång varit kalksten men ”tumlats” och rörts runt genom jordens rörelser så att det
istället bara finns ”marmoreringar” kvar.
Terrazzo (cementmosaik) tillhör också de kalkbaserade materialen och ballasten består oftast av krossad
marmor och kalksten blandat i cement i olika kulörer.
Terrazzo är ett av de vanligaste materialen i trapphus i
efterkrigstid, och på stormarknader i plattor eller helgjutna avsnitt.
Betong räknar vi till de kalkbaserade materialen då den
till största delen är cementbaserad även om ballasten,
mindre och större stenar som varierande syns i betongens yta, oftast består av granit eller kvartsit.

Övriga stentyper
Tegel, terrakotta (lergolv), oglaserad klinker, och vissa typer av kakel är olika material baserade på bränd lera vilka
ofta är poröppna, ofta starkt sugande material.
Även sjösten (kalksten eller marmorbaserad) faller inom
området porösa och starkt sugande material.
Glaserad klinker och granitkeramik, är istället täta
hårda och tåliga material motsvarande granitytorna.

Värt att tänka på!
Även om ditt stengolv är av typen hårt och tåligt förekommer nästan alltid någon typ av fog mellan stenavsnitt,
plattor eller motsvarande. Fogen är cementbaserad och därmed inom typen känsliga material, med andra ord gäller
nästan alltid anvisningen för känsliga material så snart det handlar om skötsel av stengolv – använd aldrig eller
endast i nödfall sura rengöröringsmedel vid vård av sten.
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Bra underhåll förlänger livet på dina golv

Bohus granit

Skiffer

Granit keramik

Glaserad klinker

Byggstädning

Dosera Perform Deep Stone Cleaner i rent vatten (1:5 till 1:10 beroende på smutsgrad), Fördela/skura ut
rengörings vätska på ditt golv med Vileda Swep Safety mopp eller skurmaskin/kombinationsmaskin med
röd eller blå rondell och borste. Låt verka 5-10 minuter och skura ytan igen, komplettera vid behov med
mer rengöringsvätska. Vid lodräta ytor t.ex. sättsteg i trappor kan istället Vertical Stone Cleaner användas.
Våtsug eller moppa upp all rengöringsvätska med rent vatten lätt fuktad - Vileda Swep MicroTech mopp,
moppa minst två gånger även om du har använt våtsug/kombinationsmaskin.
Förekommer polish på ditt stengolv använd Polishbort istället för Deep Stone Cleaner – metod enligt
Nollställning. Eventuellt så måste behandlingen upprepas.

Daglig
städning

Impregnering/
grundimpregnering

Efter avtäckning och grovstädning skall golvet rengöras noggrant, skura med skurmaskin och våtsug
alternativt kombinationsmaskin, använd röd rondell Ajour Trading AJT-rondell. Dosera svagt med pH-surt
rengörings-medel (pH 3-5) i skurvattnet för att neutralisera byggdamm (gipsdamm), eftermoppa alltid
med Vileda MicroTech preparerad med rent vatten, byt mopp regelbundet.

Nollställning/grundlig
rengöring av äldre golv

Granit, Skiffer, Granitkeramik, Glaserad Klinker
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När golvet är rent och torrt är det en fördel att impregnera detsamma med Stentvålsimpregnering,
en engångsbehandling som inte syns men märks genom att smutsen inte sätter sig lika hårt.
Stentvålsimpregnering fördelas ut med Swep Duo MicroPlus. Låt golvet torka. Om ytan blir flammig vid
impregneringen, jämna till ytan med samma mopp. Detta kan göras manuellt eller med en lågvarvsmaskin
(150-175 varv/min) med röd eller vit AJT-rondell.
OBS! Denna behandling är ej till för glaserad Klinker.
Fuktmoppa dina golv med Vileda Swep MicroTech mopp av typen Single eller Duo med rent vatten
doserat Perform Hulken Por-Rent (dosering 1:100 till 1:200), den högre doseringen gäller höst och
vintertid. Preparera dina moppar städklara i Vileda Professional moppback eller via tvättmaskin. Vid lätt
sugande, poröppna material såsom skiffer eller flammad granit kan Hulken Por-rent bytas ut var 4e gång
till Stentvål Special, med samma dosering.
Vid större ytor kan fuktmoppning kombineras med kombinationsmaskin försedd med mjuk borste eller
röd AJT-rondell från Ajour Trading eller liknande.
Komplettera gärna din dagliga städning med polering. Polering sker med högvarvsmaskin eller HighSpeed-rondell från Ajour Trading. Var noga med att golvet är rent före polering. OBS! Glaserad Klinker
behöver ej poleras med dessa rondeller.

Bra underhåll förlänger livet på dina golv

Kalksten Jämtland

Marmor Ekeberg

Terrazzo

Oglaserad klinker

Byggstädning/nollställning
av äldre golv

Efter avtäckning och grovstädning skall golvet rengöras noggrant. Dosera Perform Deep Stone Cleaner i
rent vatten (1:5 till 1:10 beroende på smutsgrad), fördela/skura ut rengörings vätska på ditt golv med
Vileda Swep Safety mopp eller skurmaskin/kombinationsmaskin med röd eller blå AJT-rondell och borste.
Låt verka 5-10 minuter och skura ytan igen, komplettera vid behov med mer rengöringsvätska.
Våtsug eller moppa upp all rengöringsvätska med rent vatten lätt fuktad - Vileda Swep MicroTech mopp,
moppa minst två gånger även om du har använt våtsug/kombinationsmaskin.
Förekommer polish på ditt stengolv använd Polishbort istället för Deep Stone Cleaner – metod enligt
Nollställning. Möjligt är att metoden måste upprepas.

Återställning äldre golv

Vid tillfällen av större och kraftigare rengöring enligt anvisning för Byggstäd/Nollställning, är det en fördel
att efteråt grundimpregnera golvet med Perform Stentvål Special Originalet. Dosera 1-2 liter Perform
Stentvål till 10 liter vatten, stryk sedan ut vätskan med hjälp av dina Swep MicroTech moppar eller Vileda
Multisqueegee raka och Squeegee mopp.
Låt golvet torka, polera med högvarvsmaskin och vit AJT-rondell. Önskas högre hållbarhet och ytterligare glans kan efter utförd polering ett tunt lager av Perfom Stone Gloss, dosering 1:5 – 1:10 strykas ut med
Vileda Multisqueegee raka och Squeegee mopp.
Efterpolera med High-Speed rondell från Ajour Trading.

Daglig
städning

Kalksten, Marmor, Terrazzo (Cementmosaik), Oglaserad Klinker

Fuktmoppa dina golv med Vileda Swep MicroTech mopp av typen Single eller Duo med rent vatten doserat
Perform Stentvål Special Original (dosering 1:100 till 1:200), den högre doseringen gäller höst och vintertid. Preparera dina moppar städklara (2-2,5dl vätska/mopp) i Vileda Professional moppback eller via tvättmaskin. Beräkna att en till två gånger per vecka (vid daglig städning) byta till Perform Hulken Por-Rent för
att uppnå rätt balans i ditt städsystem (dosering enligt Perform Stentvål Special Original).
Vid tillfällen om ditt golv ser lite matt och torrt ut, dosera Perform Hulken Tvättglans i rent vatten
(1:100 till 1:200, högre doseringen vintertid). Preparera dina Vileda Swep MicroTech moppar i moppback
ca 2-2,5dl/mopp och moppstäda dina golvytor på sedvanligt sätt efterpolera gärna med högvarvsmaskin
och vit AJT-rondell.
Vid större ytor kan fuktmoppning kombineras med kombinationsmaskin försedd med mjuk borste eller
röd AJT-rondell från Ajour Trading.
Komplettera gärna din dagliga städning med polering. Polering sker med högvarvsmaskin eller HighSpeed-rondell från Ajour Trading. Var noga med att golvet är rent före polering.
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Kalksten Borghamn

Marmor Kolmården

Terrazzo

Oglaserad klinker

Specialbehandlingar Skyddsimpregnering

Specialbehandlinga Fläckborttagning

Högglanspolering – Kristallisering
(endast för Marmor – Kalksten –
Terrazzo)

Kalksten, Marmor, Terrazzo (Cementmosaik), Oglaserad Klinker
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Innan behandlingen: se till att stenen är ren och fri från polish.
Är ytorna lätt slitna eller önskas högsta nivå av lyster kan man använda Perform MPC (Marble Polishing
Compound) – pulver för att våtkristallisera ytan. Fukta golvet med vatten med förpreparerad Vileda Swep
MicroTech på större yta eller Vileda Dänkflaska på mindre ytor, fördela 3-4 dl pulver över en 6-8m² yta.
Bearbeta ytan med singelsnurra (150-300 varv/min) och röd rondell. Upprepa sidogående rörelser.
Dra bort pastan med Vileda Multisqueegee gummiraka och kontrollera resultatet. Om nödvändigt –
fortsätt bearbetningen.
Skölj med vatten, våtsug och moppa med fuktpreparerad Vileda Swep MicroTech Duo eller Single. Ytan
är nu färdig att beträda.
Är ytan mycket sliten kan sliprondeller, Performance Pad från Ajour Trading användas för att jämna till
ytan innan kristallisering.

Lägg ut Perform A-Jas (avfettning - bra miljöval) eller Perform Stone Cleaner HD (starkt djuprengörande)
Blandning 1:3, låt verka 5-10 min. Använd skyddshandskar, skrubba med gul-vit svamp eller MiraClean
svamp. Torka upp med fuktpreparerad Vileda Swep MicroTech mopp.
Vid svårare fläckar se rekommendationer i Svenska Stenindustriförbundet – SSF (www.sten.se) eller i
Svenska Golvrådets Handbok (www.golvradet.se).

Om man har ett känsligt eller poröst material på en utsatt yta (ex. kalksten i kök och dusch, fogar i köket
och dusch), eller där materialet suger åt sig smuts lätt kan man impregnera det med stenimpregnering.
Golvet måste vara helt rent och torrt innan applicering. Lägg ut 1-3 tunna strykningar i koncentrat med
Vileda Swep Duo MicroPlusmopp eller Vileda MultiSqueegee (gummiraka) med MicroMulti2 (moppduk)
eller Squeegeemop. Låt torka mellan varje strykning. Golvet kan beträdas efter att sista strykningen torkat.
Full impregnerings effekt efter ca: 24 timmar - försiktig trafik och inga vätskor på golvet under denna tid.

Förvara redskapen på ditt sätt!
Att välja rätt städvagn är idag avgörande för att klara de ständigt ökade kraven på
förbättrad effektivitet.

Origo HX
• Skräddarsydd lösning för alla sorters rengöring.
• Bygg om, bygg till, återanvänd! Välj en standardvagn
och anpassa vagnen efter dina behov
• Obegränsade möjligheter! Boxar, hinkar, lock, krokar
och hållare kan enkelt läggas till eller flyttas om.

Micro Ready-to-go Premium
• En liten städvagn anpassad till de
minsta utrymmena.
• En fast vagn som är enkel att montera.
• Ny Premiumdesign med flera nya
funktioner.

Fastighetsvagnen Premium
• Robust, rymlig och rejäl
• Fast konstruktion och gott om utrymme
• Utvecklad det tuffa nordiska klimatet så väl ute och inne
• Rullar lätt i alla väder

Innovation, ergonomi och design!
Det är med stolthet som vi kan presentera att
både Origo Städvagnar och Swep Duo moppsystem har vunnit ett flertal design- och ergonomipriser.

Hur mycket material behövs?
I beräkningen nedan ser du vilka och hur mycket av de olika produkterna som behövs för att rengöra och lätt underhålla ett objekt motsvarande 1000 kvm.

1 st
1 st
30 st
15 st
2 st
4 st
1 st
10 st
1 pkt
5 st

Städvagn Origo 500HX
Moppsil till förpreparering av moppar och dukar
Swep Duo r-MicroTechmopp 50 cm
Swep Duo Plusmopp 50 cm
Swep Duo Moppstativ 50 cm
Vario Teleskopskaft 100 - 180 cm
MultiSqueegee 50 cm
Mop’n Dry - mikrofibergolvduk
Miraclean
MicronQuick

Perform Floor-Recond System
Produkt och faktablad finns att ladda ner på
www.ajourtrading.com
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1. Låt mattorna göra grovjobbet!
Formeln är enkel: ju mindre smuts som kommer in utifrån, desto enklare blir städningen.
Därför är entrémattor så självklara. De fångar ju smutsen, utan att ett finger lyfts.
Men har du tänkt på att även valet av entrélösning, städmetod och
utrustning är viktigt både för rengöringsresultatet, men framför allt
för golvet? För valet av mattor och städmetoder är avgörande,
rätt lösning är en garanti för ett bättre städresultat med mindre slitage på
Entréns
tre gör
smutszoner
material.
Helheten
en skillnad!
Boven i dramat!

Det är ett känt fenomen att 80% av smutsen kommer in genom
entrén. Och det blir ännu värre när vädret är sämre. Dessutom är det
lika välkänt att halkrisken ökar dramatiskt om golvet blir vått.

SKRAP- OCH SLÄPPZON

TORKZON

TRAFIKZON

Produktsortiment - entrélösningar

Bästa sättet att minimera städningen och ta tillvara på en dyrbar investering är att satsa på en bra entrélösning!
Som proffs på städning och golvmaterial vet vi vad som krävs. Gå ett steg längre - låt oss redan i starten hjälpa er
att skapa en effektiv och snygg entrélösning.
V-Mat - Marknadens effektivaste och stabilaste skrapmatta
Det unika mönstret rengör effektivt i båda riktningar. Den öppna strukturen tar även
hand om grövre smuts. Dessutom är V-Mat, till skillnad från många andra skrapmattor,
formstabil även i längdled, vilket gör den lämplig även för större ytor.
Lätt att rengöra. Lätt att montera.
V-Mat har inga hålrum där smuts och grus kan fastna. Den är enkel att rulla ihop, vilket
underlättar rengöring under mattan. Tack vare moduluppbyggnaden är V-Mat enkel
att montera. Det är även lätt att flytta om modulerna för jämnare slitage, och därmed
ännu bättre livslängd!
Textilmattan utgör den sista länken i mattsystemet
Här absorberas vätan och här fångas den sista, finkorniga smutsen in. Med T-Mat Smart
får du högsta kvalitet och effektivitet. Ett välkomnande och ombonat intryck får du på
köpet.
T-Mat Smart - Snabbtorkande, slitstark och effektiv
T-Mat Smart är tillverkad av 100 % twistad polyamid (klippt), ett material med suveräna egenskaper vad gäller slitstyrka, absorptionsförmåga och färgbeständighet. Den är
perfekt för det nordiska klimatet, utmärkt till högtrafikerade områden.
Visste du att...
En twistad fiber blir extra stabil och klarar av att stå upp. Tack vare det, klarar fibrerna
att släppa igenom den fina smutsen och ge en ren och snygg matta - hela tiden. Med
regelbunden dammsugning och tvättning vid behov, bibehåller T-Mat Smart formen och
sina goda egenskaper över mycket lång tid. Nu vet du.
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2. Rengöring börjar uppifrån
Om smutsen väl är inne gäller det att ta hand om den på bästa sätt. Vi erbjuder effektiva lösningar för
rengöring av alla tänkbara invändiga ytor ovan golv inklusive interiörmoppar för bord och väggar. Med våra
produkter kan du städa med gott samvete. Vi tar ansvar för miljöpåverkan i form av de resurser som används
i samband med råvaror, tillverkning, transport och återvinning av våra produkter.
MicronQuick
100 % mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber
• Säker, snabb och garanterar bästa rengöringsresultat. Svanenmärkt licens 483006.
• 50% tunnare fibrer ger ännu bättre bakterieupptagning.
• Reducerar upp till 99,99& bakterier och 99,99% corona virus i ett enda drag 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.

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.

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
• Svanenmärkt licens 483006.

Teleskopskaft Vario
Ett prisvinnande teleskopskaft som kombinerar design, funktion och ergonomi
• Grepp med rundad topp och ergonomisk
form i tvåkomponentsmaterial.
• Friktionsring 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.
• Finns som 100-18 cm samt 50-90 cm

Förpreparering - effektivt, ergonomiskt och bästa resultat
Förpreparering minimerar användning av vatten och rengöringsmedel. Det är bra både för materialet och miljön!
Förpreparering i tvättmaskin:
Tillsätt rengöringsmedel direkt i sköljmedelsfacket eller slutcentrifugeringsprogrammet.
1. Ta ur dukarna och lägg dom i hinken
2. Ta upp en duk
3. Vik duken, varje duk har upp till 16 rena ytor
4. Torka av
5. Lägg den smutsiga duken i tvättsäcken
6. Tvätta och förpreparera dukarna till nästa gång.
Förpreparering manuellt:
1. Vik dukarna och lägg dom i en hög
2. Häll vatten/brukslösning i botten på hinken
3. Sätt i dukarna i hinken, vänta 2-3 min
4. Vänd dukarna, vänta 1-2 min
5. Ta upp en duk och torka av
6. Lägg duken i tvättsäcken.
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3. Sist men inte minst - golvet!
Swep Duo System - dubbelsidiga moppar som dubblar städytan utan ansträngning. Vill du städa mer
ekonomiskt, ergonomiskt och hygieniskt väljer du Swep Duo System som passar alla städmiljöer - från
sjukhus och kontor till hotell och restauranger.
Den nya generationens moppsystem. Flippa runt och fortsätt städa!
Börja moppa, när moppen är smutsig flippar du runt och fortsätter moppa med
den rena ytan. Hälten så många moppbyten, moppar att bära och tvätta. Resultatet blir en effektivare och snabbare städning.

SAVES NATURAL
RESOURCES

Swep Duo r-MicroTech

Swep Duo MicroPlus

Swep Duo SafetyPlus

• Tar bort 99,99 % av bakterierna
• Glider lätt utan ansträngning
• Hållbar och tillverkad av delvis
återvunnet material

• En mopp för daglig rengöring.
• Problemlösning - rengör på djupet,
klarar även tuffa fläckar utan kem.

• Två olika moppar i en
• Safety är problemlösaren som
skrubbar upp smutsen
• MicroPlus torkar upp smutsen

Swep Duo Mopplatta
• Lätt men på samma gång slitstark
• Trapetsformad - kommer åt i alla hörn
• Dubbelsidig - flippa runt och fortsätt
moppa

Rent med rent samvete

Att städa med mikrofibermoppar är bra både för golvmaterialet och miljön. Förpreparerade mikrofibrermoppar minimerar
användning av vatten och kemikalier.

Tuffa krav från Svanen

Testprotokoll

Med stolthet kan vi berätta att MicroTech och MicroPlus var
bland de första att klara Svanens krav. Naturligtvis klarar
de många fler tvättar än vad Svanen ställer som krav. det är
även bra för ekonomin.

MultiSqueegee

Teleskopskaft Vario

• Nytt på gammalt vis - med två funktioner
• Gummiraka - tar både fukt och torr smuts
• MicroMulti2 - torkar torrt och rent
• Squeegeemopp - smal och smidig mopp

• Ergonomiskt grepp
• Långa 100-180 cm för moppning och tak
• Korta 50 - 90 cm - väggar

Städa säkert, rengör på djupet
St John’s Hospital i Livingston i Skottland har gått
över till Swepmoppar, MRSA bakterierna har sjunkit till
nästan 0. Läs mer på www.vileda-professional.se

Förpreparering - hjärtat i Swep Duo System
Enklast är att förpreparera mopparna i tvättmaskinen. Manuellt förpreparering med sil (vänster) eller moppbox (höger).
Moppbox och sil:
1. Vik mopparna
2. Ställ mopparna i moppboxen
3. Sätt silen ovanpå moppboxen
4. Häll vatten/brukslösning i silen
5. Vänta i 5-10 minuter
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Preparering i moppbox:
1. Häll vatten/brukslösning i botten på
moppboxen
2. Vik ihop mopparna
3. Ställ mopparna i moppboxen
4. Vänta i 5-10 minuter

1. Låt mattorna göra grovjobbet
V-Mat skrapmatta av gummi

14 mm

20 mm

Storlek

St/Fp

Fp/Kart

160375
110457 (beställn. vara)
121070

155767
110458
121071

25 x 25 cm
25 x 25 cm
25 x 25 cm

1
1
1

32
32
32

Torkmattor - textilmattor

60 x 90

90 x 150

130 x 200

T-Mat Smart antracit
T-Mat Smart, grafit

140495
-

137234
137237

137235
137232

Namn

Art. nr

Storlek cm

St/Fp

Fp/Kart

MicronQuick, Blå mikrofiberduk
MiraClean, fläcksuddare
Swep Duo Vägg & Interiörmopp

152105
120750
162256

40 x 38
6 x 10
35

5
12
1

20
12
10

V-Mat Eco
V-Mat, grafit
V-Mat Duo Plus, grafit/antracit

2. Börja städa uppifrån

3. Sist men inte minst - golvet!
Swep Duo System
Swep Duo r-MicroTechmopp
Swep Duo MicroPlusmopp
Swep Duo SafetyPlusmopp
Swep Duo Mopplatta
Teleskopskaft Vario Kort 50-90 cm, Långt 100-180 cm
MultiSqueegee 50 cm gummiraka inkl. kardborrefäste
MicroMulti 2 golvduk i mikrofiber 35 x 60 cm

35 cm
Art.nr/Antal per kart.
169373/ 10 st
143813/ 10 st
147474/ 10 st

50 cm
Art.nr/Antal per kart.
169375/ 25 st
143815/ 30 st
147477/ 30 st

75 cm
Art.nr/Antal per kart.
169377/ 10 st
143817/ 10 st
-

143062/ 10 st
Kort 111384/10 st
114474
-

137878/ 10 st
Långt 111380/ 10 st
145840/ 10 st

116868/ 10 st
-

Använd rätt underhållsprodukter vid rengöring av dina golv!
Städ- och underhållsmedel PERFORM
Perform Hulken Por-Rent - Bra Miljöval
Perform Hulken Por-Rent oparfymerad
Perform Stentvål Special Originalet oparfymerad - Bra Miljöval
Perform Stentvål Special Original parfymerad - Bra Miljöval
Perform Hulken Tvättglans
Perform Stone Gloss
Perform Deep Stone Cleaner - Golv
Perform Vertical Stone Cleaner - Vägg
Perform Stone Cleaner HD
Perform A-Jas - Avfettning
Perform MPC

Artkel nr
12 x 1L
02-201 PM
02-201
02-701
02-701 PM
02-210
21-6500
02-2012
02-811
02-1000
-

Artikel nr
3 x 5L
02-202 PM
02-202
02-711
02-711 PM
02-220
21-6510
02-2010
02-810
02-209
02-100
-

Artikel nr
1 x 0,5 kg
03-1016

Artikel nr
1 x 2,5 kg
03-1018

Artikel nr
1 x 5 kg
03-1017

Tillsammans gör vi en skillnad!
Ett proffs på städning och ett proffs på stengolv ger en oslagbar helhet. Låt oss hjälpa dig att ta projekteringen ytterligare ett steg.

Ajour Trading Sweden AB

Huvudkontor:		
Kontor:
Snåkeredsvägen 2
Markörgatan 2
438 91 Landvetter		
136 44 Handen
Tel. 031- 87 05 40 		
Tel. 08- 604 30 00
info@ajourtrading.com • www.ajourtrading.com

Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com
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Vileda Professional - en del av Freudenberg-gruppen
Vileda Professional är en del av Freudenberg-gruppen, ett globalt familjeföretag med huvud-kontor 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.

Entrémattor

10-21

Mer än 80 % av all smuts kommer in genom din entré.
Innan du lämnar fastigheten: sänk blicken och kolla entrémattan - den
hjälper dig hålla rent, varje dag!
Om du har en effektiv skrapmatta lägger sig smutsen under mattan.
Rulla, vik eller dra ut mattan utanför dörren och rengör gropen där
mattan skall ligga!

Ajour Trading Sweden AB

Huvudkontor:		
Kontor:
Snåkeredsvägen 2
Markörgatan 2
438 91 Landvetter		
136 44 Handen
Tel. 031- 87 05 40		
Tel. 08- 604 30 00
www.ajourtrading.com • info@ajourtrading.com
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Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
Box 4013 • 203 11 Malmö
Tel. 040 669 50 50
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

