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O novo Origo 2  
  O carro de limpeza mais inovador que já desenvolvemos

Descobre mais detalhes em: 
origo2.vileda-professional.com

https://origo2.vileda-professional.com/pt/
https://origo2.vileda-professional.com/pt/


Origo 2 - Vídeo Introdução

Origo 2 - Vídeo Centros de Saúde

Origo 2 - Vídeo de Limpeza Geral

Origo 2 - Guia Prático - Manuseamento e Uso Origo 2 - Guia Prático - Abertura, fechar e bloquear

Origo 2 - Guia Prático - Colocação de baldes e caixas Origo 2 - Guia Prático - Conectando o satélite

Origo 2 - Guia Prático - Transporte do satélite Origo 2 - Guia Prático - Sacos de lona e Extensões

Origo 2 - Guia Prático - Tablets e planos de limpeza

https://youtu.be/bbkf4in5OVA
https://youtu.be/gEGRMDqyy8s
https://youtu.be/8uTtjFsUDIA
https://youtu.be/IukSeGgbfac
https://youtu.be/iV1dJrw_ilo
https://youtu.be/qJbYA9AWcBU
https://youtu.be/ckTfvsxsAz8
https://youtu.be/JUOcKvYYwOI
https://youtu.be/DaHi94SSzsU
https://youtu.be/sBUUyKkABmg
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O novo Origo 2

OriGO CLEANER OriGO GREENER

OriGO FASTER OriGO FLEXIBLE

OriGO SMARTEROriGO SAFER

Hoje, espera-se que os sistemas de carros façam mais 
do que carregar produtos de limpeza. O Origo 2 surge 
com novos recursos inovadores e integração digital 
integrada - todos desenvolvidos para oferecer maior 
segurança e conectividade, melhor higiene e maior 
eficiência. Em resumo: resultados de limpeza perfeitos 
e validados.

Conheça o novo Origo 2.
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OriGO  
FURTHER

Eficiência

Higiene 

Seguridad

Conectividade

Sustentável

Flexível

Limpeza intuitiva e mais rápida

 Carros satélites para resíduos ou sistemas de limpeza

 Novas caixas de recipientes e baldes de armazenamento, 
ideais para os equipamentos pré-impregnados

 O divisor permite limitar a dosagem de um recipiente 
completo de mopas e, assim, economizar produtos 
químicos e lavanderia

 Armazenamento vertical até quatro suportes (de 25 
cm a 75 cm)

 Opção E-Drive motorizada para movimentos rápidos 
e fáceis em grandes locais

Processos de limpeza e tarefas de forma mais limpa

 Abertura da tampa, mãos livres para garantir um 
funcionamento higiênico

 Seção de resíduos afastada da barra de empurrar

 Tampas protetoras nos baldes, tabuleiros e recipientes

 Possibilidade de código de cores

 Separação clara das seções: Limpo - Usado - Resíduo

Desenho inovador que reduz riscos

 Segurança para produtos e clientes

 Fechos para portas e coberturas

 Compartimento de segurança pessoal

 Para-choques incorporados

 Portasaco plegable. Para un almacenaje más práctico

Integração e conectividade digital

 Suporte para tablets, e-drives, rastreadores RFID….

 Primeiro fabricante mundial em integrar a tablet na 
própria tampa

 Veja e responda às notificações sem abrir a tampa

 Compatível com qualquer Tablet e software de 
controle

 Seguro. Discreto e invisível. Fechado.

Responsável com o cuidado do meio ambiente

 Cumpre especificações internacionais (50% 
reciclado)

 Todos os componentes são recicláveis

 Cor de grafite - fácil reconhecimento

 Logística inovadora reduz as emissões de CO2 do 
transporte

Cada necessidade de limpeza é única.

 Todos os baldes, caixas, bandejas… podem 
reposicionar-se

 Sistema integrado multi-calhas para várias alturas 
de armazenagem

 Sete configurações base para personalizar

 Compatibilidade com todos os sistemas de limpeza 
pré-impregnados ou de baldes com prensa da Vileda
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AX
O mais compacto. Desenvolvidos para lugares com espaço limitado de 
armazenamento.

 Porta-sacos dobráveis
 Barra para empurrar preparada para múltiplas alturas
 Suporte de cabos vertical
 Um compartimento interiores com calhas
 Podem ser completamente fechados. Portas com fechadura e tampas com botão 

C-C
Nosso maior carro, com um satélite maior para grandes espaços ou grandes 
volumes de resíduos.

 Permite uma clara diferenciação de funcionalidades
 Quatro compartimentos interiores com calhas ( limpo, resíduos e usados)
 Suporte de cabos vertical
 Pode ser totalmente fechado, com portas trancáveis   e tampas com botão de pressão
 Projetado para todos os sistemas de limpeza pré-impregnados

C
Compacto e ágil, mas com espaço para armazenar os utensílios de limpeza diários.

 Dois compartimentos interiores com calhas
 Pode ser totalmente fechado, com portas com fechadura   e tampas com botão de pressão
 Barra para empurrar preparada para múltiplas alturas
 Suporte de cabos vertical
 Até 6 baldes encaixam na parte superior 
 Projetado para todos os sistemas de limpeza pré-impregnados

C-B
Carro funcional com satélite para acelerar o processo de limpeza de solos.

 Dois compartimentos interiores com calhas multi-altura para caixas, bandejas, bolsas...
 Pode ser totalmente fechado, com portas trancáveis   e tampas com botão de pressão
 O satélite permite trabalhar como um carro de balde duplo
 Barra para empurrar preparada para múltiplas alturas
 Suporte de cabos vertical
 Também pode ser usado para transporte de mopas pré-impregandas

A-B
Carro compacto com satélite de limpeza em espaços limitados.

 Todos os benefícios do carro C-B mas com um único compartimento
 Pode ser totalmente fechado, com portas trancáveis   e tampas com botão de pressão
 O satélite permite trabalhar como um carro de balde duplo

CX
A solução mais versátil. Espaço generoso para armazenar e porta-sacos abatível.

 Todos os benefícios do carro C mas com porta-sacos extra
 Três compartimentos interiores com calhas ( limpo, resíduos e usados)
 Projetado para todos os sistemas de limpeza pré-impregnados
 Pode ser totalmente fechado, com portas trancáveis   e tampas com botão de 
pressão

C-A 
Carro compacto com prático satélite para transportar de forma separada.

 3 compartimentos separados (Limpo / usado / resíduos)
 Satélite com desconexão pedal
 Três compartimentos interiores com calhas ( limpo, resíduos e usados)
 Suporte de cabos vertical
 Pode ser totalmente fechado, com portas trancáveis   e tampas de botão de pressão
 Projetado para todos os sistemas de limpeza pré-impregnados

OriGO  
FLEXIBLE
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Vileda Professional - uma parte do Grupo Freudenberg
 A Vileda Professional oferece soluções e sistemas de limpeza inovadores para
utilizadores profissionais em diversas áreas de aplicação, como a Limpeza Geral de
Edifícios, setor hospitalar, HoReCa e Salas Brancas. Com escritórios de vendas em todos
os principais países europeus, na América do Norte e na Ásia, e com uma ampla rede
de representantes, estamos bem localizados em todo o mundo. Vileda Professional
pertence ao grupo Freudenberg, uma empresa global diversificada e familiar, com sede
na Alemanha.

Vileda Professional
Freudenberg Home and Cleaning Solutions Ibérica, S.L.U.
Av. Do Forte 3 - Ed. Suécia III, piso 0
2794-041 Carnaxide - Portugal
Telf: +34 93 573 99 00 Fax: +34 93 573 99 13
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
vileda-professional.com/pt-PT




