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Divermite™
Alacsonyabb tisztítási költségeket tálalunk Önnek

Alacsonyabb tisztítási költségeket tálalunk
Mit garantál Önnek a Divermite?
• Csillogóan tiszta konyhát
• Alacsonyabb és előreláthatóbb tisztítási költségeket
• Nincsenek költséges alkalmazási hibák
• Tiszta és biztonságos munkakörnyezetet

Csillogóan tiszta konyha

Nincsenek költséges alkalmazási hibák

A Divermite rendszer maximális gazdaságosságot
biztosít a magas teljesítményű koncentrált konyhai
tisztítószerekkel.

A Divermite egyszerűen használható, elkerülve a drága
meghibásodásokat.

A magas minőségű termékeink a Divermite adagolóból
adagolva garantálják a csillogóan tiszta konyhát.
Megtisztítják az élelmiszerekkel érintkező és nem
érintkező felületeket egyaránt.
Minden újrahasznosítható 1.5 literes zacskó 100-300
flakont képes megtölteni.

Alacsonyabb és előreláthatóbb
tisztítási költségek
A terméket adagolja egy színkóddal ellátott
ergonomikus flakonba.
• A rendszer a magas koncentrációjú termékeket
pontos adagolással egyesíti. Ez a megoldás
jelentősen javítja a konyhai tisztítás
költséghatékonyságát.
• A szabadalmaztatott késleltetett ismétlésű falra szerelt
adagolók megakadályozzák a véletlen túladagolást.
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• A 1.5 literes színkóddal ellátott tasakok behelyezése
és cseréje csupán néhány perc, amelyet ezután egy
színkóddal ellátott permetező flakonba adagolhat.
• Az újrahasznosítható tasakok speciális nyak
kialakítással rendelkeznek, ami biztosítja, hogy a
helyes terméket tegye az adagolóba, majd a
flakonba.
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• Két Divermite verzió létezik: A Divermite S
amelyből a permetezős flakonokba és vödrökbe
lehet adagolni, utóbbiak esetében adagolókanál
segítségével. A másik pedig a Divermite Plus amely
közvetlenül a mosási felületre adagol közvetlen
adagolócső segítségével.
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• A Divermite telepítése egyszerű; nincs szükség
vízvezetékre vagy elektromos csatlakozásra.

Tiszta és biztonságos
munkakörnyezet
A Divermite gyors, tiszta és biztonságos.
Kellemes munkakörnyezetet biztosít az
alkalmazottai részére.
• A kis kiszerelések tárolása és kezelése egyszerű, ezáltal
elkerülheti a szétszórt kannákat.
• A szuperkoncentrátumú kis tasak használat után
könnyen összenyomható és összehajtható, 92% -kal
kevesebb műanyag hulladékot tartalmaz, mint a
hagyományos csomagolások. Így minimalizálja a
környezetre gyakorolt hatást, miközben maximalizálja a
hulladék ártalmatlanítási költségeit.
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Felépítés:
1

Zárható fedél

2

Gyors tasakcsere

3

Adagolás visszajelzés

4

Nyomógomb

5

Flakon csatlakozás

Termék

Leírás

Suma Star-Plus D1 plus

Kézi mosogatószer
szuperkoncentrátum

Suma Multi-Conc D2 conc

Általános tisztító
szuperkoncentrátum

Suma Bac-Conc D10 conc

Általános tisztító- és
fertőtlenítőszer koncentrátum

