
SafePlus concept
Vertrouw op de Plus: Veilig        Effectief +



SafePlus dispenser concept  
Met SafePlus kunnen de microvezeldoeken per rol of per stuk 
bevochtigd worden en naast het reinigen van oppervlakken zijn de 
disposable doeken in combinatie met een desinfectieproduct ook 
zeer geschikt voor desinfectie toepassingen. SafePlus bestaat in 
twee varianten - SafePlus Mini en Maxi. 
SafePlus, veel plussen voor veilig reinigen en desinfecteren. 

De Plussen van Single Use
De SafePlus MicronRoll microvezeldoekjes zijn geschikt voor  
éénmalig gebruik. Single Use is om meerdere redenen een  
hygiënisch verantwoorde keuze:

  Wegwerpdoeken zijn makkelijk in gebruik  
en hygiënisch veilig.
  Geen distributie van vuile was, vermindert  
risico op kruisbesmetting. 
  Altijd een nieuwe, schone doek

De Plussen van Microvezel
Microvezel reinigt bewezen beter en bestrijdt de verspreiding van 
pathogene micro-organismen daarmee optimaler dan traditionele 
materialen:

  Optimale reiniging zelfs zonder  
reinigingsproduct, koud water volstaat.
  Bewezen virus- en bacterieverwijdering  
tot 99,99%.
  Voorkomt het overmatig gebruik van  
desinfectieproducten. Optimale reiniging  
voldoet in veel gevallen. 

De Plussen in Functionaliteit
SafePlus is een innovatief en veelzijdig dispenser concept met  
veel praktische voordelen:

  Eenvoudig gebruiksklaar te maken.
  Intuïtief in gebruik.
  Het verzegelde zakje met doeken past naadloos 

    in de dispenser en is na opening eenvoudig aan 
    de doorvoeropening vast te klikken: 
    eenvoudig, functioneel en hygiënisch.

 Deels doorzichtige dispenser, makkelijke  
    controle op bijvulling. 

 De keuze tussen de Mini en de Maxi variant  
    hangt voornamelijk af van de omloopsnelheid  
    en de beschikbare plaatsingsruimte.

De Plussen in Veiligheid
SafePlus Dispenser Maxi is het veiligste en meest innovatieve  
afsluitsysteem op de markt:

  Uniek zelfsluitende, flexibele klep.  
De dispenser is altijd hygiënisch dicht. 
 Klep met gecertificeerde antibacteriële  

    eigenschappen voor meer hygiënische  
    zekerheid. 

SafePlus is een dispenser concept ontwikkeld voor Vileda Professional Single Use microvezel  
reinigingsdoekjes. De dispensers zijn inzetbaar bij een breed scala van toepassingen en er is  
rekening gehouden met de eisen en wensen van verschillende doelgroepen.  
In de gezondheidszorg, horeca, kantoren en andere toepassingsgebieden kan het concept  
bijvoorbeeld ingezet worden voor tussendoor reiniging, reiniging van risico ruimtes zoals  
isolatiekamers en reiniging van frequente aanrakingsvlakken.  

SafePlus Concept



SafePlus Maxi concept
  5ltr dispenser met een transparante deksel
  Dispenser past op een Origo 2 materiaalwagen
  Doorzichtige deksel voorzien van een getande doorvoer en zelf-
sluitende klep
  120 MicronRoll microvezeldoeken per rol
  MicronRoll doekjes in een hermetisch gesloten zakje met be-
schrijfbaar registratie etiket
  Dispenser ook verkrijgbaar in donkergrijze recycled uitvoering

SafePlus Mini concept
  Mini dispenser met een transparante voorzijde
  Geschikt voor muurbevestiging of bevestiging aan de Origo 
materiaalwagens
 Compact model, neemt weinig ruimte in beslag
 30 MicronRoll microvezeldoeken per rol
  MicronRoll doekjes in een hermetisch gesloten zakje met be-
schrijfbaar registratie etiket
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SafePlus MicronRoll getest en 
beproefd op virusverwijdering.
Vileda Professional heeft de SafePlus MicronRoll  
microvezel doeken laten testen op virusverwijdering. 
De testen zijn uitgevoerd door een gerenommeerd 
Duits onderzoeksinstituut. Hiervoor is het bovine 
coronavirus (BCoV) gebruikt, een virus dat nauw ver-
want is aan het SARS-CoV-2 virus en daarmee sterke 
gelijkenissen vertoont. De resultaten lopen op tot 
99,99% virusverwijdering, zonder gebruik van een 
reinigingsproduct. Het SARS-CoV-2 virus veroorzaakte 
een wereldwijde hygiënecrisis met desinfectie als reflex. 
Desinfectie in het algemeen is niet altijd nodig en kan 
op termijn tot resistentie leiden. Daarom adviseren wij 
alleen desinfecteren als het moet en reinigen als het 
kan. Als desinfectie niet hoeft is een superieure reiniging 
met microvezel de beste optie. 



Vileda Professional biedt innovatieve schoonmaakoplossingen en –systemen 
voor verschillende professionele doelgroepen zoals gebouwenreiniging, gezond-
heidszorg, HoReCa en cleanroom reiniging. Met eigen verkoopkantoren en distri-
buteurs in en buiten Europa is Vileda Professional wereldwijd vertegenwoordigd. 
Vileda Professional maakt deel uit van de Freudenberg groep, een gediversi-
fieerd wereldwijd familiebedrijf met de hoofdvestiging in Weinheim-Duitsland.
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