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TREND Megoldások | Dugulás megelőzés
A „TREND Megoldások” sorozat mindennapi higiéniai, takarítással kapcsolatos problémáinkra ad
egyszerű és gazdaságos megoldást. PROBLÉMA-MEGOLDÁS koncepcióink gyorsan, hatékonyan
és nem utolsó sorban gazdaságosan szünteti meg a mindennapi kellemetlenséget okozó
problémát!

PROBLÉMA:
EGY ELDUGULT CSŐRENDSZER NAGY KELLEMETLENSÉGET TUD OKOZNI!

Nem is gondolnánk milyen nagy igénybevételnek vannak kitéve láthatatlan csőrendszereink,
melyeken óriási mennyiségű szennyvíz folyik át naponta!
Amikor láthatóvá válik a baj, már csak költséges eszközökkel tudjuk orvosolni azt!
Az eredmény: üzemeltetés leállása, kellemetlen szagok, presztizs veszteség, vevő vesztés!

TREND MEGOLDÁS:
A CSŐRENDSZERBEN LERAKÓDÓ SZENNYEZŐDÉSEKET FOLYAMATOSAN TÁVOLÍTJUK EL,
MEGAKADÁLYOZVA ÍGY A DUGULÁST!
Munkatársunk rendszeres időközönként Ön helyett elvégzi a csatornarendszer karbantartását a
kritikus területeken.
A lefolyótisztító ára tartalmazza a dugulás megelőző szolgáltatásunkat.

MEGOLDÁS ELŐNYEI:





Folyamatos felügyelet
Gazdaságos felhasználás
Váratlan problémák kiküszöbölése
Megfelelő termékhasználat
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:
Használható padlóösszefolyók, mosogatók, WC-csészék, mosdók tisztítására az alábbi helyeken:







Éttermek
Szállodák
Középületek
Irodaépületek
Iskolák
Ipari épületek

TOTAL lefolyótisztító:


Extra erős bontó hatás
Mind karbantartáskor, mind duguláskor használva lebont minden
szerves (zsír, olaj, fehérje, hajszál, stb) okozta szennyeződést.



Megszünteti a dugulást
A Total nagy hatóanyag-tartalmú, hatékony formula, melynek
használatával dugulás után hamar újra használatba vehető a
lefolyórendszer.



Megelőzi a dugulás kialakulását
A dugulást a szennyeződések folyamatos egymásra rakódása
eredményezi. A Total lefolyótisztítóval karbantartva a lefolyót,
megakadályozható ez a folyamat, így nem alakulhat ki dugulás.

BÜSZKE REFERENCIÁNK:
A

üzletlánc már 6 éve elégedetten használja dugulás megelőző szolgáltatásunkat!
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TÚL SZÉP, HOGY IGAZ LEGYEN? MIÉRT CSINÁLJUK?
Bízunk abban, hogy ha segítünk Önnek egy mindennapi probléma megoldásában és ezzel még
jelentős összegeket is megtakarítunk, akkor elnyerjük cégünkbe vetett bizalmát és egy
hosszú távú kölcsönösen hasznos partnerkapcsolat épülhet ki higiéniai termékek kapcsán!
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