
Vassouras Naturals 

Ecológicas e eficientes, compostas por material 100% 
reciclado 

Como utilizar 
• Enroscar o cabo no Corpo da Vassoura  
• Proceder ao varrimento seccionando a área a limpar, e 

consoante a quantidade de resíduos, formar pequenos 
montes  

• Empurrar os resíduos com a Vassoura para o interior da 
pá  

• Manutenção: Deve lavar as cerdas após cada uso e 
guardar a vassoura em posição invertida ou pendurada, 
para evitar a deformação das cerdas.  
 

Benefícios para o utilizador 
Elevado rendimento: dimensão e posição das cerdas 
garantem um contacto homogéneo com o solo e 
permitem um varrimento rápido e cómodo. A estrutura 
interna das cerdas, aberta, impede a acumulação de 
sujidade e facilita a limpeza.  
Valor acrescentado - Sustentabilidade: Mais uma vez a 
Vileda Professional dá um passo à frente no mercado ao 
oferecer uma gama de vassouras procedentes de 
materiais reciclados, convertendo-os em produtos 
profissionais sustentáveis, eficientes e amigos do 
ambiente.  

 

Área de aplicação 
 As Vassouras Naturals são indicadas para utilização em 
conjunto com o Cabo Vassoura Profissional, nas tarefas 
de varrer e de recolha resíduos para a pá (não devem ser 
utilizadas para esfregar). Aplicam-se no varrimento de 
qualquer tipo de pavimento de áreas em geral.  
 
Descrição de produto 
 Produzida s com material 100% reciclado, estão 
disponíveis em duas versões, uma para interiores e 
outra para exteriores.  

 Vassoura Macia 2 em1 Naturals –. É composta por dois 
tipos de cerdas, as despontadas com 85% *PETr e 15% 
*PPr e as fechadas com 95% *PETr e 5% *PP e o corpo 
100% *PPr, ambas de 0,3mm de espessura e 75mm de 
comprimento indicada para interiores ou para 
superfícies mais delicadas, como madeira, envernizados, 
encerados, etc.  
Vassoura Rija Naturals – com cerdas de 0,6mm 
espessura e 85mm comprimento, é composta por 95% 
*PETr e 5% *PPr. Ideal para exteriores ou para 
varrimento de alcatifas e tapetes  
 
*PETr = Polietileno reciclado  
*PPr = Polipropileno reciclado  

TSU Descrição                Medidas Cor       Uds / Caixa 

131.924 Vassoura Macia 2 em 1 Naturals 34 cm Preto/Verde 12 

133.785 Vassoura Rija Naturals 34 cm Preto/Verde 12 
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