Tip měsíce na čištění

Umíte si udržet „zdravé“ sportovní studio?
Vítáme Vás u nového dílu “Strašidelných příběhů ve světě čištění”. Skončí ovšem Happy endem – zaručeně!
Raději si ani nepředstavujte, co byste mohli vidět pod mikroskopem na podlahách a površích ve sportovních
studiích…
Poznámka: v hollywoodském filmu byste nyní slyšeli hrát hrůzostrašnou hudbu…
Sportovní studia s Fitnes prostorami, plaveckým bazénem, saunou a jinými speciálně zaměřenými prostorami jsou
výbornou živnou půdou pro baktérie. Všechny možné povrchy přicházejí do úzkého kontaktu s lidskou pokožkou
a přímo na těchto plochách se zachytává nepředstavitelné množství nečistot.
Při čištění těchto míst je třeba nečistoty zcela a hygienicky odstranit a ne je jen rovnoměrně rozetírat.
Proto je velmi důležité používat správné stroje, metody popř. čisticí prostředky pro vyčištění povrchů*.
Příklad:
 Vysoká mycí síla pro tvrdé podlahy/dlažbu je zesílená vhodnými chemikáliemi.
 V kombinaci s vysokou sací silou se špína jen neuvolní, ale je kompletně a hygienicky odstraněná.
 Pára pro čištění přístrojů a stěn v prostorách bazénu/toalet a sauny = ekologický způsob čištění bez použití
chemikálií, a to i na těžce přístupných místech.
S těmito metodami a po důkladném umytí a vytření prostor „ošetřených parou“ vypadají podlahy a ostatní plochy
jednotně, působí na Vás i Vaše hosty pocitem důkladné čistoty a starostlivé péče.

Podlahový mycí stroj s
odsáváním,
BR 30/4 C nebo BR 40/10 C

Parní čistič
DE 4002 + suchá utěrka

Stroje BR 30/4 C, BR 40/10 C nebo DE 4002 eliminují bezpečnostní rizika, která jsou spojena s manuálním
umýváním podlah. Jsou výbornými pomocníky pro všechny druhy tvrdých podlah a ostatních povrchů.
Integrovaná nádrž na čistou a špinavou vodu
o objemu 4l popř. 10l je vyjímatelná a dá se
snadno čistit a doplnit i z nízkých armatur
nebo umyvadel.
Kartáče a stěrky lze
vyměňovat a čistit
bez použití nářadí.

Při jednoduché
obsluze porovnatelné s
obsluhou ručního
vysavače, čistí a suší
BR 30/4 C podlahy v
jednom jediném
pracovním kroku.
*S výjimkou fintes strojů, které se
musí čistit ručně.

Důkladné čištění: Kartáče z
mikrovlákna nabízí zesílený
efekt čištění, především na
velmi jemných povrchových
strukturách (tzn. jemná
kamenná dlažba atd.).
Proti sobě rotující kartáče
přístroje BR 40/10 C se
postarají i o vyčištění spár.

Ekologické a důkladné,
Čištění a údržba horkou párou.
Systém se dvěma nádržkami
(k naplnění bojleru během
provozu) umožňuje dlouhou
pracovní dobu bez přerušení;
se systémem VapoHydro
můžete přepínat mezi párou a
horkou vodou.
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