Bemutatjuk.....

….. a Diverflow®
Diverflow® with Sure Link™
Link™
adagoló
adagoló rendszert

A Diversey újdonsá
jdonsága

A Diverflow with Sure Link™ innovatív
adagoló rendszer állandó minőségben,
egyszerűen, biztonságosan és
fenntartható módon szabályozza a
hígítást. Fejlesztése során
felhasználtuk az alkalmazás területén
szerzett alapos ismereteinket, így ez a
rendszer, a nagyhatékonyságú
termékek teljes családjával együtt
olyan integrált megoldást alkot,
amelynek segítségével egyszerűen és
hatékonyan biztosíthatja a ragyogó
tisztaságot és a kiválóan higiéniás
körülményeket.
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 automatikusan a megfelelő
mennyiségű vegyszert keveri a
vízhez, így egyszerre biztosítja a
takarítás állandóan magas
színvonalát valamint a
vegyszerfogyasztás és a költségek
tökéletes szabályozását.
 nagyhatékonyságú termékek teljes
családját tartalmazza, amelyek
minden fontos takarítási feladatra
megoldást kínálnak az ügyfelek által
látogatott- és a kiszolgáló
területeken egyaránt, ragyogóan
tiszta konyhát és csillogó
vendégteret hagyva maguk után.
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 a tasakcseréhez és a palack
megtöltéséhez beépített,
szabadalmaztatott adagoló a nem
megfelelő vegyszer használatának
kockázatát szinte nullára csökkenti.
 kizárja a koncentrált vegyszerekkel
való érintkezés lehetőségét, így
biztonságossá teszi a rendszer
használatát az alkalmazottak
számára.
 falra szerelt rendszer, így a padló
szabadon marad: a rendezett
területen nem botlanak meg a
munkatársak, és nem lassítja le az
étterem munkamenetét.
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 színkóddal rendelkező adagolói,
tasak címkéi, termékei és flakonjai
biztosítják, hogy a munkatársak a
megfelelő terméket válasszák ki.
 az adagoló elején található betekintő
ablakon keresztül jelzi a terméktasak
tartalmának szintjét, így munkatársai
mindig tudják, mikor kell a tasakot
cserélni.
 egy kézzel működtethető rendszer, 2
külön adagolófajtával flakonhoz
illetve vödörhöz és mosogatóhoz,
valamint lehetőséget ad a részben
felhasznált tisztítóoldatok
feltöltésére, a megfelelő hígítási
arány megtartása mellett.
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 magasan koncentrált vegyszereket
tartalmazó tasakokkal működik, így a
hagyományos termékekhez képest
jelentősen csökkenti a szállítási
költségeket és a raktározáshoz szükséges
helyet.
 100%-ig újrahasznosítható tasakokkal
működik, amelyek veszteség nélkül,
teljesen kiüríthetők, és üresen könnyen
összehajthatók kicsire, így 92%-kal
csökken a csomagolásból származó
hulladék mennyisége.
 vezető vendéglátóipari vállalatok körében
kedvelt rendszer, például a McDonald’s az
egyik leginkább környezetbarát
rendszernek tartja
http://bestpractices.mcdonalds.com/sections/1/case_studies/99?q=diversey
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 Falra szerelhető adagoló rendszer, amely magasan
koncentrált vegyszereket tartalmazó környezetbarát
tasakokkal működik, a tasakok cseréjéhez és a flakonok
újratöltéséhez használatos adagolófejjel
 Pontos hígítás a költségek csökkentése és az optimális
tisztítási eredmények érdekében
 Használatra kész oldatok gyors és egyszerű elkészítése
 Flakon, vödör és mosogató egyszerű feltöltése
 Helyes használat a tasakok és flakonok adagolófejének
köszönhetően
 Kevesebb csomagolás- és vegyi hulladék, a magasan
koncentrált vegyszereket tartalmazó, környezetbarát,
teljesen kiüríthető tasakoknak köszönhetően
 Használata biztonságos, mivel a felhasználók nem
kerülnek kapcsolatba a koncentrált vegyszerekkel
 Nem foglal helyet a padlón, a falra szerelhető adagolóból
felszerelhet egyet, vagy a praktikus hátlap segítségével
többet is
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