TIPY NA ČIŠTĚNÍ

Účinné metody čištění pro slavnostní sály a lobby s
kobercem resp. podlahovou krytinou!
Slavnostní sály a lobby slouží k reprezentaci, zde se odehrávají různé příležitosti a oslavy jako, uvítání, firemní
akce, svatby a podobně. V těchto prostorech chcete svým hostům připravit nezapomenutelné okamžiky. Proto zde
musí být atmosféra jednoduše perfektní – k tomu patří také čistá podlaha. Před a po každé akci jsou zapotřebí
nejrůznější práce čištění. Především podlaha vyžaduje po oslavě s velkým počtem hostů důkladné čištění. Ovšem
péče o velké kobercové plochy je mimořádně časově náročná, a všichni víme: Čas jsou peníze. Jak lze tedy
takové velké plochy vyčistit za co možná nejkratší dobu?
Firma Kärcher Vám nabízí stroje na čištění koberců,
díky kterým je péče o koberce a podlahové krytiny
nejen snadná a ekonomická, které ale i u velkých
ploch zaručují čištění do hloubky vláken.
Jedním z těchto strojů je CV 66/2, který je vhodný
především pro důkladné a zároveň ekonomické
údržbové čištění středně velkých kobercových ploch.
Díky jeho systému proti sobě rotujících válcových
kartáčů, výkyvně uložené kartáčové hlavě a výškově
nastavitelnému držadlu je stroj ergonomický a tím i
snadná jeho obsluha.
Dalším modelem je Kärcher CV 85/2 RS Bp. Tento
vysavač s místem pro obsluhu nabízí rychle a vysoce
účinné čištění velkých prostor a koridorů s koberci
nebo podlahovou krytinou. Pro CV 85/2 RS Bp jsou
typické výborná ovladatelnost, pohodlná obsluha a
dlouhá doba provozu. Stroj je vybaven dvěma
výkonnými sacími motory ale i bezúdržbovými
gelovými bateriemi 36 V, a disponuje pracovní šířkou
850 mm.

Za pomoci držadla, jehož výšku lze individuálně
nastavit podle obsluhy, je možné CV 66/2 lehce tlačit
pouze jednou rukou a přesně manévrovat. Kromě
toho Vám sklápěcí rameno držadla umožňuje
snadnou přepravu a uložení nenáročné na místo. Pro
úschovu síťového kabelu v délce 20 m je CV 66/2
vybaven integrovaným navijákem, který také
usnadňuje navíjení kabelu. Navíc kryt filtru doširoka
otevřete, což usnadňuje přístup k systému filtru,
takže ani jeho výměna není problém.
I obě kolečka kartáče je možné díky vestavěnému
systému
západek
jednoduše
namontovat
i
demontovat.

Další výhody vysavače CV 35/2 RS Bp:
• Místo k stání pro obsluhu na stroji: dobrý přehled
resp. vyšší pozornost pro obsluhu při zároveň velmi
účinném procesu čištění
• Poloměr otáčení jen 1,3 m: umožňuje otáčení stroje
i v úzkých prostorech
• Kartáčový systém s plovoucím uložením: zajišťuje
stálý kontakt s kobercem
• Jednoduchá a čistá výměna sáčků přes klapku na
vrchní straně

Rádi Vám poradíme:
KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR
K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové
tel.: +420 495 263 615
email: info@karcher-centrum-chemiestar.cz

