Morgen wordt anders.
Bereid u alvast voor.
Nieuwe contracten, nieuwe methodes, nieuwe medewerkers en veranderende behoeften ...
Eén ding is zeker in de schoonmaak: de behoeften en omstandigheden veranderen
voortdurend. Met deze gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Vileda de nieuwe Origo
range schoonmaaktrolleys. Kies voor één van onze vijf Benelux standaardsamenstellingen of
laat uw trolley helemaal op uw behoeften afstemmen. Uw behoeften veranderen? Uw trolley
verandert eenvoudig mee! In theorie zijn er 1,2 miljoen mogelijke combinaties. Met de Origotrolleys legt u de basis voor een alomvattend schoonmaaksysteem dat klaar is voor de
toekomst.

Een geweldig idee

Een legio mogelijkheden

Het basisidee achter de Origo range is: een trolley creëren die
voorziet in elke schoonmaakbehoefte. Voor nu en voor de toekomst. We hebben daarom geen nieuwe trolley ontwikkeld,
maar een range van flexibele trolleys die aan te passen zijn aan
toekomstige evoluties. Maak kennis met de Origo 100, 300 en
500 series.

Eens u beslist heeft welke Origo-serie het meest aan uw wensen
tegemoet komt, begint de pret pas echt! Er zijn meer dan 1,2
miljoen configuratiemogelijkheden voor uw Origo-trolley. Op
www.origo.vileda.com vindt u de ‘OrigoCreator’, een gebruiksvriendelijke en tegelijk leuke configuratietool. Samenstellen
en combineren, slepen en plakken, uitbreiden en uitrusten. De
OrigoCreator maakt uw ideeën en wensen waar. Wanneer u
eenmaal de trolley van uw dromen uitgekozen heeft, kan u hem
zelfs na de levering eenvoudig aanpassen aan uw gewijzigde
behoefte.

Drie verschillende series
De Origo 100, 300 en 500 series zijn allemaal ontwikkeld met
het oog op een levenslange prestatie. Met welke trolley u begint,
hangt af van uw behoeften. De Origo 100 is het basismodel met
een vaste samenstelling. Eenvoudig en zonder gereedschap in
elkaar te zetten.
De Origo 300 is het configureerbare alternatief van de Origo
100. Deze trolley kan u steeds opnieuw aanpassen en op uw
wensen afstemmen.
De Origo 500 serie is voorzien van een metalen onderstel dat
onbeperkte mogelijkheden biedt en garant staat voor betrouwbaarheid en duurzaamheid in de meest veeleisende omstandigheden.

Origo 100 serie

Gebruiksvriendelijk en ergonomisch, dus economisch
Het bekroonde ontwerpteam achter de Origo range heeft er
uiteraard alles aan gedaan om een hypermoderne trolley te ontwikkelen. Aanpasbare duwbeugels, in de hoogte verstelbare legschalen, zwenkwielen in vrij te bepalen afmetingen, soepele
wendbaarheid en een doordachte architectuur staan garant voor
een schoonmaaktrolley die uw hoogste verwachtingen overtreft.
U mag dan ook rekenen op betere resultaten, een hogere efficiëntie
en meer gemotiveerd schoonmaakpersoneel. Gemotiveerd personeel alleen al verzekert u een positieve return on investment.
Bovendien kan u uw trolley aanpassen indien de behoeften van
uw werkzaamheden veranderen. We zijn er zeker van dat u van
die mogelijkheid gebruik zal maken.

Origo 300 serie

Origo 500 serie

Wat weten we van de toekomst?
‘Niets’, zegt u?.
Wel, wij geloven dat één ding zeker is.
Alles wordt anders. Alles zal veranderen.

De Origo range. Right now. Right tomorrow.

FHP Vileda Professional
Avenue André Ernst 3B - B-4800 Verviers - Belgium
Tel. : +32 (0)87 32 21 54 - 57 • Fax. : +32 (0)87 32 21 58

De Benelux Origo range.
Right now. Right tomorrow.

De basis voor een alomvattend
Het woord Origo betekent ‘startpunt’. En inderdaad, de nieuwe Origo range vormt de basis
en is het vertrekpunt van een innovatief schoonmaaksysteem. Uiteraard is er op de
Origo-trolleys plaats voor alle Vileda Professional schoonmaakmaterialen. Afwisselen tussen
verschillende schoonmaakmethoden en -systemen is hierdoor perfect mogelijk.

Origo 300 H
Voor iedere methode het juiste
systeem
De Origo range werd ontwikkeld om aan
uw specifieke wensen tegemoet te
komen. De Benelux-trolleys zijn op maat
gemaakt voor ons uitgebreid assortiment
professionele schoonmaakmaterialen. En
met het unieke en ingenieuze ‘click on’
kleurcoderingssysteem, met de vier kleurcodes, zijn uw materialen eenvoudig aan
te passen aan de correcte methode.
De 100, 300 en 500 series bieden
ontelbare mogelijkheden. Er is een
ruime keuze aan accessoires: pre-boxen
voor moppen en doeken, emmers, deksels, legschalen, displays voor het werkprogramma, impregnatiezeef, haken,
steelhouders, mopsteunen en moppersen. In de toekomst zullen de beschikbare accessoires voor de Origo range
alleen nog maar toenemen.

Compacte trolley ontworpen voor kleine werkkasten
en taken met minimale reiniging van harde vloeren.
De Origo 300 H staat op een klein kunststof
onderstel met vier 100 mm-wielen. Het metalen
U-frame heeft 12 in de hoogte verstelbare posities
voor de rails. Deze trolley kan gebruikt worden
met zowel de emmermethode als de pre-preparedmethode.

Specificaties:
• 2 x 6l emmers (incl. kleurencodering: rood & blauw)
• 2 halve legschalen
• 1 pre-box met deksel
• 3 steelklemmen
• 2 bevestigingshaken
• 1 Origo 100/300 mopframesteun
• Geïntegreerde 70l afvalzakhouder
• 1 x 70l deksel (incl. kleurencodering rood) voor de afvalzakhouder
met geïntegreerde display voor werkprogramma’s

300 serie

Oplossingen op maat
Nog niet gevonden wat u zocht in onze
Benelux standaardrange? Bij aankoop
van een bepaald aantal trolleys (te
bespreken met uw salesverantwoordelijke) is het mogelijk om een trolley te laten
ontwerpen volgens uw wensen. Creëer
uw eigen trolley in vijf minuten met
behulp van de online ‘OrigoCreator’ via
www.origo.vileda.com en ontdek de
talloze mogelijkheden!

Origo 300 HX
Ergonomische trolley voor het reinigen volgens de Swep
pre-preparedmethode met afsluitbare pre-boxen, die
dankzij het gepatenteerde schuifrailmechanisme eenvoudig
naar voren te halen zijn. De Origo 300 HX staat op een klein
kunststof onderstel met vier 100 mm-wielen en een metalen
extensie met lekschaal ter ondersteuning van de
afvalzakken. Het metalen U-frame beschikt over 12 in
de hoogte verstelbare posities om de rails in te stellen
op de meest ergonomische werkhoogte.

Specificaties:
• 2 x 6l emmers (incl. kleurencodering: rood & blauw)
• 3 legschalen
• 3 pre-boxen met deksel (incl. kleurencodering: 2 blauw & 1 rood)
• 3 steelklemmen
• 3 bevestigingshaken
• 1 Origo 100/300 mopframesteun
• Kunststof 2 x 70l afvalzakhouder met geïntegreerde duwbeugel
• 2 x 70l deksels (incl. kleurcodering blauw & rood) voor de
afvalzakhouder met geïntegreerde display voor werkprogramma’s

schoonmaaksysteem

Origo 100 FX
Complete universele trolley voor het reinigen conform de
emmermethode met het UltraSpeed microvezel vlakmopsysteem. De Origo 100 FX heeft een metalen U-frame en staat
op een sterk kunststof onderstel met vier 100 mm-wielen.
Deze praktische trolley biedt u een oplossing voor al uw
standaard reinigingsbehoeften.

100 serie

Specificaties:
• 2 x 6l emmers (incl. kleurencodering: rood & blauw)
• 3 legschalen
• 3 steelklemmen
• 3 bevestigingshaken
• 25l UltraSpeed emmer rood
• 15l UltraSpeed emmer blauw
• Ultraspeed hendelpers
• Origo 100/300 mopframesteun
• Kunststof 120l afvalzakhouder met geïntegreerde duwbeugel
• 1 x 120l deksel (incl. kleurencodering rood) voor de afvalzakhouder met
geïntegreerde display voor werkprogramma’s

Origo 500 FX
De Origo 500 FX is volledig vervaardigd uit hoogwaardig metaal, behandeld met een antiroestbescherming en staat op vijf 100 mm-wielen. Het
metalen U-frame beschikt over 12 in de hoogte verstelbare posities om de
rails in te stellen op de meest ergonomische werkhoogte. De trolley heeft
een opklapbare afvalzakhouder en een extensie die het opbergen in kleine
werkkasten mogelijk maakt. Reiniging van het interieur/sanitair kan zowel
met de emmer- als met de pre-preparedmethode. Voor het vloeronderhoud
is deze trolley uitgerust met het UltraSpeed microvezel vlakmopsysteem.

Specificaties:
• 2 x 6l emmers (incl. kleurencodering: rood & blauw)
• 5 legschalen
• 1 pre-boxen met deksel (incl. kleurencodering: blauw)
• 2 bevestigingshaken
• 3 steelklemmen
• 25l UltraSpeed emmer rood
• 15l UltraSpeed emmer blauw
• Ultraspeed hendelpers
• 1 Origo 500/700 mopframesteun
• Metalen opklapbare 2 x 70l afvalzakhouder
• 2 x 70l deksels (incl. kleurcodering blauw & rood) voor de afvalzakhouder
met geïntegreerde display voor werkprogramma’s

500 serie
Origo 500 HX
Het absolute paradepaardje van de Origo range is de Origo 500 HX.
Deze zeer compacte trolley is op te bergen in elk type werkkast
dankzij de opklapbare afvalzakhouder en extensie.
De trolley is uitgerust met afsluitbare pre-boxen voor doeken en
moppen. Het metalen U-frame beschikt over 12 in de hoogte
verstelbare posities om de rails in te stellen op de meest ergonomische werkhoogte. De Origo 500 HX is volledig vervaardigd uit
hoogwaardig metaal, behandeld met een antiroestbescherming en
staat op vijf 100 mm-wielen. Deze trolley is volledig aangepast om
te werken met de Swep pre-preparedmethode.
Specificaties:
• 2 x 6l emmers (incl. kleurencodering: rood & blauw)
• 4 legschalen
• 3 pre-boxen met deksel (incl. kleurencodering: 2 blauw & 1 rood)
• 3 bevestigingshaken
• 3 steelklemmen
• 1 Origo 500/700 mopframesteun
• Metalen opklapbare 2 x 70l afvalzakhouder
• 2 x 70l deksels (incl. kleurcodering blauw & rood) voor de afvalzakhouder met
geïntegreerde display voor werkprogramma’s

