
Proč nemyslet pozitivně? 
Pořádné zametání zabrání vzniku 66% nečistot! (ISSA) 

       Zlepšení čištění exteriérů pomocí správného vybavení snižuje náklady na                
čištění v interiérech. 

Trvale udržitelný proces čištění:  
Menší spotřeba el. energie a čisticích prostředků při čištění interiérů    
Zvyšte přednosti preventivního pravidelného úklidu tím, že nainstalujete do 

vstupních prostor rohože 

Čištění exteriérů Vám zajistí méně nečistot v interiéru… 

Tip měsíce   

Další informace obdržíte: 
    

  
  

     
 

Čištění venkovních ploch u hotelů je nutný, i když ne často prováděný úkol –
od hostů je ale jeho plnění očekáváno. A je o to důležitější, pokud se v okolí 
nachází rostlinný porost, pláže či po dobu větrného nebo deštivého počasí. 
 
 
Studie provedená organizací ISSA* ukazuje, že… 
– až 94% nečistot v hotelu je do něj zaneseno zvenčí  
– 1000 lidí denně v průběhu 20 dní způsobí 11kg nečistot 
– Odstranění 1kg nečistot stojí více než 1000€ 
 

I přes tato působivá a děsivá čísla lze něco podniknout. Zavedení rutinního 
preventivního čištění  má mnoho výhod a šetří náklady. 

Nová hvězda na nebi zametacích strojů 
Zametací stroj KM 90/60 R Adv je vyvinut pro jednoduché používání a 
zajišťuje komfortní obsluhu díky konceptu „EASY Operation“. Stroj je 
vybaven přehlednými ovládacími prvky a dobře se s ním manipuluje. 
Koncept se dvěma zásuvkami se postará o pohodlné vyprazdňování nádrže 
na zametené nečistoty. 

Vyberte si model, který je přizpůsoben Vašim požadavkům:  
Každý model má své výhody. Zatímco je tichá bateriová verze, která neprodukuje škodliviny, velmi vhodná pro 
interiérové čištění, nabízí verze s benzinovým motorem vyšší výkon, dobu provozu a schopnost stoupání pro velké 
plochy. (Stoupání kolmo ke směru jízdy by nemělo překročit 15%.) 
Oba modely jsou použitelné na asfaltu, betonu, potěru, průmyslových podlahách a na chodnících. 

Stroj pracuje na principu zametání přehazování přes hlavu: 
– Postranní kartáče (3) čistí rohy a okraje a vedou nečistoty do oblasti účinnosti 
hlavního zametacího kartáče. 
– Rotující hlavní zametací válec (4) dopraví nečistoty přímo do nádrže na nečistoty 
(5). 
– Prach je sbírán ve filtru  (2) a vyfiltrovaný bezprašný vzduch je vyveden sacím 
ventilátorem (1). 
– Čištění filtru probíhá zcela automaticky (2). 1        
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