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TREND Megoldások | Fertőtlenítő takarítás Ingyenes adagoló kihelyezéssel
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!

MINDENNAPI PROBLÉMA:
FERTŐTLENÍTŐ MOSOGATÁS, FELMOSÁS ÉS EGYÉB MUNKAFELÜLETEK LEMOSÁSA.
Hagyományos ROSSZ módszer: szemmérték alapján (jobb esetben mérő edénnyel) a tisztítószer
koncentrátumot hozzákeverjük a kiengedett vízhez mosogatáshoz, felmosáshoz stb.
Az eredmény: ingadozó minőségű általában pazarló, gazdaságtalan takarítás, aminek csak a
tisztítószer gyártó örül!

TREND MEGOLDÁS:
A pazarlásmentes és állandó, jó minőségű munkaoldatot CSAK A PONTOS TISZTÍTÓSZER
ADAGOLÁSSAL lehet elérni!
Ezt az alábbi ábrán látható speciális falra szerelhető tisztítószer adagolóval érjük el, mely MÁR
KÉSZ, BEKEVERT MUNKAOLDATOT enged a mosogató tálcába, felmosó vödörbe, szórófejes
flakonba. NEM IGÉNYEL ÁRAMELLÁTÁST, működtetéséhez csak a hálózati víz szükséges!
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2. Fertőtlenítő tisztítószer
3. Víz rákötés
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4. Kifolyó cső
5. Vegyszer-szívó cső
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MEGOLDÁS ELŐNYEI:








Megszűnik a pazarlás, felesleges költekezés
1 tisztítószerrel (KIM) mosogathat, felmoshat, felületeket lemoshat!
Ingyenes adagoló kihelyezés
Az elérhető leggazdaságosabb konstrukció
Gyors telepítés
Alkalmazottak oktatása
HACCP előírás szerinti dokumentumok

TUDTA? Az adagoló segítségével a KIM fertőtlenítő mosogatószert felmosáshoz és munkapultok,
felületek fertőtlenítő takarításához is használhatja! Így jelentősen csökken a felhasznált vegyszerek
száma!

SZOLGÁLTATÁSI CSOMAG LEÍRÁSA:





Térítésmentesen felszereljük épületét szintenként egy tisztítószer adagolóval
(nincs kiszállási költség, beüzemelési díj stb.)
Megmutatjuk az adagoló egyszerű használatát a dolgozóknak
Igény esetén leplombáljuk a tisztítószert (lopásvédelem)
Rendszeresen biztosítjuk a tisztítószert az épület megfelelő higiéniájához
KIM fertőtlenítő takarítószer 22 liter








Kombinált mosogatószer (folyékony)
Baktericid, yeasticid
Gyors fertőtlenítő hatás (5 perc)
Alacsony felhasználási koncentráció (1:200)
Klór-és oldószermentes
Friss citrus illat (citrom)
Foszfátmentes

BÜSZKE REFERENCIÁNK:
A
üzletlánc már 6 éve elégedetten használja szolgáltatásunkat fertőtlenítő
mosogatáshoz, felmosáshoz és munkafelületek takarításához!
TÚL SZÉP, HOGY IGAZ LEGYEN? MIÉRT CSINÁLJUK?
Bízunk abban, hogy ha segítünk Önnek egy mindennapi probléma megoldásában, mint például a
fertőtlenítő mosogatás, takarítás 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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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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