
Hatékony adagolórendszerHatékony adagolórendszerHatékony adagolórendszerHatékony adagolórendszer
épülettisztításhozépülettisztításhozépülettisztításhozépülettisztításhoz
Egyszerű, biztonságos és gyors megoldást keres nagy terület
tisztítására? 

A QuattroSelect alkalmas szórófejes flakon, vödör és/vagy
súrológép feltöltésére különböző hígítási arányokhoz és
sebességhez.  

Az épülettisztítás soha nem volt ilyen könnyű, biztonságos és
gyors mint a QuattroSelect-tel!

Még hatékonyabbMég hatékonyabbMég hatékonyabbMég hatékonyabb

A QuattroSelect adagoló mindig a
megfelelő mennyiséget adagolja, ezért nincs szükség
utómunkára a túl vagy alul adagolás miatt. TASKI
QuattroSelect optimális töltősebességet biztosít
palacktöltéshez, vödör vagy súrológép töltéshez.

Még biztonságosabbMég biztonságosabbMég biztonságosabbMég biztonságosabb

A QuattroSelect egy zárt rendszer, ezért nincs
lehetőség arra, hogy a dolgozók a
tömény vegyszerekkel érintkezzenek. Ráadásul a
QuattroSelect teljesen lezárható.

Védje környezetétVédje környezetétVédje környezetétVédje környezetét

Két 2,5 literes QuattroSelect tasak 2500 liter
használatra kész tisztítószernek felel meg. Ezáltal
csökkennek a szállítási és raktározási költségek,
illetve kevesebb lesz a csomagolóanyag hulladék, így
óvjuk a környezetet. A napi tisztítószerekből
környezetbarát termékek is készültek.

Egyszerűsítse a munkájátEgyszerűsítse a munkájátEgyszerűsítse a munkájátEgyszerűsítse a munkáját

A QuattroSelect rendszerrel négyféle koncentrátum
adagolható négyféle hígítási arányban. A vegyszerek
és a kiegészítők színkódoltak, ezért könnyű használni
őket és teljesen megbízhatóak.

ElőnyeiElőnyeiElőnyeiElőnyei

• Pontos adagolás -Pontos adagolás -Pontos adagolás -Pontos adagolás - tervezhető, alacsony munkaoldat
költségekkel

• 100% biztonság -  100% biztonság -  100% biztonság -  100% biztonság -  hígítási rendszernek köszönhetően a
dolgozók nem érintkeznek a koncentrált vegyszerekkel



A QuattroSelect és a KoncentrátumokA QuattroSelect és a KoncentrátumokA QuattroSelect és a KoncentrátumokA QuattroSelect és a Koncentrátumok
TermékTermékTermékTermék LeírásLeírásLeírásLeírás KiszerelésKiszerelésKiszerelésKiszerelés CikkszámCikkszámCikkszámCikkszám

TASKI Quattro Select Adagolórendszer koncentrált vegyszerekkel Darab 1211419

Napi tisztítószerekNapi tisztítószerekNapi tisztítószerekNapi tisztítószerek

TASKI Sprint 200 QS
TASKI Jontec 300 QS

Semleges kémhatású, lemosható belső felületek
tisztítószere
Alacsony habzású, semleges kémhatású
padozattisztítószer

2x2.5L
2x2.5L

7517096
7517105

Termékkör erős szennyezettségreTermékkör erős szennyezettségreTermékkör erős szennyezettségreTermékkör erős szennyezettségre
Alapos napi tisztítás a rendszer összes előnyével

TASKI Sani Calc QS Savas tisztítószer saválló felületek vízkőtelenítésére 2 x 2.5L 7517093

További termékeinkTovábbi termékeinkTovábbi termékeinkTovábbi termékeink
A megoldás tökéletesítésére

TASKI Sani Cid QS Citromsav alapú napi tisztítószer 2 x 2.5L 7517092

Környezetbarát napi tisztítószerekKörnyezetbarát napi tisztítószerekKörnyezetbarát napi tisztítószerekKörnyezetbarát napi tisztítószerek
3 Termék amely a tisztítandó felületek 90%-át lefedi
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