
Avfall og kildesortering
Vileda Professional er markedsleder 
i utvikling og produksjon av effektive 
rengjøringssystemer. Og vi har skaffet 
oss ledertrøyen ved å lytte til dem som 
rengjør profesjonelt, for å forstå deres 
krav og behov og deretter utvikle 
kreative og effektive løsninger som 
dekker behovene.
 På samme måte har vi tilnærmet 
oss avfall og kildesortering, og derfor 
kan vi nå tilby en serie produkter som 
er suverene i forhold til tradisjonelle 
løsninger. 

Iris
Innovativ, solid og motstandsdyktig. 
– To avfallsbeholdere som kombinerer 
funksjon og design. Utviklet først og 
fremst for innendørs bruk ved stor eller 
veldig stor besøkstrafikk.

Det innovative kombinasjonsmaterialet, 
med plastens motstandsdyktighet og 
metallets flotte finish, gir beholdere  
som er enkle å holde rene, som 
motstår fingeravtrykk, rust og små- 
skader – samt harmonerer med det 
mest futuristisk utformede interiøret.

Iris fås i rund (50 l) eller firkantet (60 l) 
utførelse, med stor åpning i lokket for å 
slippe berøring. Eller med fjærbelastet 
vippelokk (kun firkantet).

Viktige funksjoner
•	 Motstandsdyktig plast, med metallfinish
•	 Motstandsdyktig mot rust, 

fingeravtrykk og småskader
•	 Kan spyles – enkel å holde ren
•	 Integrert bærehåndtak – enkel å løfte 

og bære
•	 Gummiføtter – holder beholderen på 

plass og beskytter gulvet
•	 To utførelser – rund (50 l) eller 

firkantet (60 l)
•	 To ulike firkantede lokk – stor åpning 

eller fjærbelastet vippelokk (blått, 
svart)

•	 Runde, fargekodede lokk – 50 l med 
stor åpning (sort, rødt, blått, grønt, 
gult)

Iris
Moderne design for alle miljøer

Navn
Metallic/
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Størrelse cm Antall stk/pk Antall pk/krt

Iris rund avfallsbeholder 50 l 137667 38 x 73 1 4

Iris lokk, stor rund åpning 137668 137669 137670 137671 137672 38 x 15 1 4

Iris firkantet avfalllsbeholder 60 l 137673 39 x 39 x 73 1 4

Iris firkantet lokk 137674 137675 39 x 39 x 15 1 4

Iris firkantet vippelokk 137675 137677 39 x 39 x 15 1 4
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