A BIZTONSÁGOS VÁLASZTÁS
A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN.

A Diversey mindig is az élet segítője és annak úttörője volt és az is marad.
Folyamatosan forradalmi tisztítási és higiéniai technológiákat biztosítunk, melyek
ügyfeleinknek teljes magabiztosságot adnak minden globális szektorunkban.
Charlotte, Észak-Karolina, (Egyesült Államok) székhelyű Diversey mintegy 9000
embert foglalkoztat világszerte, és 2016-ban körülbelül 2,6 milliárd dollár nettó
árbevételt ért el.
További információk: www.diversey.com, vagy kövessen bennünket a közösségi
médiában.
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A természet ereje
Az SURE a növényi alapú, 100% -ban biológiailag lebomló * tisztítószerek átfogó
kínálatát nyújtja. Olyan termékek, amelyek professzionális eredményeket
biztosítanak, miközben biztonságosak a felhasználók számára és kímélik
a környezetet a környezetbarát összetevőknek köszönhetően. A megújuló
erőforrásokból származó SURE termékek megfelelnek minden követelménynek a
konyhákban, létesítményekben és személyi higiéniában egyaránt.

A biztonságos és fenntartható tisztításhoz
A SURE termékekben található növényi összetevők jellemzően az agráripar
melléktermékeiből származnak. Cukorrépából, kukoricából, búzakorpából
és kókuszdióból. A termékek nem tartalmaznak mesterséges színezékeket,
illatanyagot, kvatátokat, klórt, foszfátot vagy oxid vegyületeket. Ezen okok miatt
a legalacsonyabb veszélyességi szintbe tartoznak. Használatuk során nincs
szükség védőkesztyű vagy védőszemüveg használatára.

Megbízható szakértőktől.
A Diversey világvezető a higiéniai megoldások terén. Tisztában vagyunk
a tisztítási kihívásokkal, amelyekkel Ön is szembesül a mindennapokban,
és törődünk az emberek életkörülményeinek fenntartható és eredményes
javításával. Több, mint 90 éves tapasztalatunknak és 175 országban való
jelenlétünknek köszönhetően ismerjük és megértjük az Ön igényeit.

A SURE természetes alapanyagú termékek
használatakor biztos lehet abban, hogy óvja
a környezetet anélkül, hogy ez a tisztítóhatás
rovására menne.

Természetes és hatékony
Az SURE képviseli a Diversey globális elkötelezettségét a professzionális és
környezettudatos takarítás iránt, melynek középpontjában környezetvédelem és az
emberi egészség áll.
Minden termék növényi alapú összetevőket használ, hogy teljes körű választékot
biztosítson a környezetbarát tisztítószerek világában.
A kiemelkedő teljesítményt szigorú tesztelési eljárások biztosítják, emellett a
Diversey szakértelme és globális tapasztalata a piacvezető takarítási megoldások
fejlesztésében.
Az SURE termékek biztonságosak és könnyen használhatóak, és nem igényelnek
speciális felhasználói képzést.
A mini használati útmutatók és egyszerű, színkódolt címkék segítenek a megfelelő
termékhasználatban.
A SURE termékek elérhetőek Flakonos, dobozos, valamint Diversey adagoló
rendszerekben: Divermite ™, SmartDose ™, QuattroSelect ™, IntelliCare®. A
megbízható technológia és a termékek széles választéka biztosítja a tökéletes
eredményt.

Megbízható
Fenntartható és hatékony tisztítás
• Magasabb vendég és munkavállalói elégedettség
• Erősíti a márkát
• Egységes tisztítási teljesítmény
Hatékony eredmények elérése könnyedén
• Az adagolórendszerek használata biztosítja a költségek kontrollálását, túl- vagy
aluladagolás nélkül
• Minden, amire szüksége van a napi takarításban és személyi higiéniában.
• Színkódos címkézés
• Minimális képzés szükséges
Védje alkalmazottait és a környezetét
• Minden termék a legalacsonyabb veszélyességi besorolást kapta.
• A tisztítás során nincs szükség védőkesztyűre vagy védőszemüvegre **
• Nem tartalmaz veszélyes összetevőket
• Zárt és intuitív adagolási rendszerek
*OECD301B független értékelése alapján **Kivéve a sütőtisztás

SURE TERMÉKSKÁLA

SURE ADAGOLÓRENDSZEREK

SURE Hand Dishwash

SURE Washroom Cleaner

Koncentrált kézi mosogatószer, edények, üveg és
minden mosható edénytisztításához.
Elérhető:
Sure Hand Dishwash 6x1L 101100605
Sure Hand Dishwash 2x5L 100891817

Koncentrált napi tisztítószer minden fűrdőszobai
felületre.
Elérhető:
Sure Washroom Cleaner 6x1L 100893389
Sure Washroom Cleaner 2x5L 100951912
Sure Washroom Cleaner SD 1.4L 100920823
Sure Washroom Cleaner DvM 4x1.5L 100919507
Sure Washroom Cleaner QS 2X2.5L 100920822

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner & Descaler

Koncentrált tisztítószer, felületek, például padlók, falak,
ajtók, mennyezetek és eszközök tisztításához.
Elérhető:
Sure Interior&Surface Cleaner 6x1L 100892012
Sure Interior&Surface Cleaner 2x5L 100892011
Sure Interior&Surface C.DvM 4x1.5L 100918734
Sure Interior&Surface Cl.QS 2x2.5L 100920826
Sure Interior&Surface Cl.SD 1.4L 100920827

Koncentrált és nagy hatékonyságú termék a mindennapos vízálló
felületek tisztításához.
Elérhető:
Sure Washroom Cleaner&Desc. 6x1L 100893390
Sure Washroom Cleaner&Desc. 2x5L 100891585
Sure Washroom Cleaner&Desc. QS 2X2.5L 100920824
Sure Washroom Cleaner&Desc.SD 1.4L 100924870

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Toilet Cleaner

Koncentrált és erőteljes zsíroldószer minden erősen
szennyezett konyhai felülethez, eszközhöz.
Elérhető:
Sure Cleaner & Degreaser 6x1L 100894248
Sure Cleaner & Degreaser 2x5L 100894247
Sure Cleaner&Degreaser DvM 4x1.5L 100919219
Sure Cleaner & Degreaser QS 2x2.5L 100920830
Sure Cleaner & Degreaser SD 1.4L 100919510

Használatra kész, nagy teljesítményű tisztítószer a hatékony
vízkő és egyéb szennyeződések eltávolításához.
Elérhető:
Sure Toilet Cleaner 6x0.75L 100891590
Sure Toilet Cleaner 2x5L 100891611

SURE Descaler

SURE Floor Cleaner

Koncentrált savas tisztítószer vízkő eltávolításához konyhai
eszközökről.
Elérhető:
Sure Descaler 6x1L 100892016
Sure Descaler 2x5L 100892015

Koncentrált, alacsony habzású napi tisztítószer minden
vízálló kemény padlóhoz. Használható vödrös módszerrel és
súrológéppel is.
Elérhető:
Sure Floor Cleaner 6x1L 100891587
Sure Floor Cleaner 2x5L 100891588
Sure Floor Cleaner DvM 4x1.5L 100919506
Sure Floor Cleaner QS 2x2.5L 100920828
Sure Floor Cleaner SD 1.4L 100920829

SURE Glass Cleaner
Használatra kész szórófejes kivitel a csíkmentes
ablaktisztításhoz.
Elérhető:
Sure Glass Cleaner 6x0.75L 100891497
Sure Glass Cleaner 2x5L 100891498

SURE Hand Wash
Kíméletes és hatékony kézmosás 100%-ban természetes
illattal.
Elérhető:
Sure Hand Wash 6x0.8L 100922258
Sure Hand Wash IC 4 x 1,3 L 100938652

Divermite

QuattroSelect

A Divermite egy falra szerelhető adagoló,
amely biztonságosan és egyszerűen adagolja a
tisztítószereket és a legolcsóbb használati költségeket
biztosítja.

A QuattroSelect egy nagy hatékonyságú hígítóplatform. Közepes és
nagy méretű épülettisztítási műveletekhez. Melyet több felhasználó
számára terveztek és ahol különbözőek a termékkövetelmények.

Hatékony: Egyszerű termékadagolás a folyamatos,
állandó tisztaságért.
Hatékony: A lassú felengedésű adagoló gomb
biztosítja a pontos adagolást, túladagolás nélkül.
Biztonságos: A zárt rendszerű adagoló a csökkenti a
hibák lehetőségét és kiküszöböli a termékkel történő
érintkezést.
Egyszerű: Csak nyomja meg az adagológombot és a
Divermite a megfelelő mennyiségű terméket adagolja.
Fenntartható: A termékek tárolói teljesen kiürülnek és
újrahasznosíthatóak.

Elérhető termékek Divermite adagolóhoz 4x1.5L-es csomagolásban.

SURE Hand Wash Free

Mosószer a nagyon szennyezett felületek takarításához,
mint például sütők, grillek.
Elérhető:
Sure Grill Cleaner 6x0.75L 100943915
Sure Grill Cleaner 2x5L 100894371

Kímélő és hatékony folyékony szappan illat- és színezőanyag
mentes.
Elérhető:
Sure Hand Wash Free 6x500 ml 100895635
Sure Hand Wash Free 6x0.8L 100922259

Biztonságos: A teljesen zárt rendszer
megakadályozza, hogy a felhasználók
közvetlenül érintekezzenek a koncentrált vegyi
anyagokkal.
Egyszerű: Legfeljebb négy koncentrált
vegyszerből, négy különböző hígítást
állítanak elő, amely minden, napi
tisztítási igényt lefed.
Fenntartható: Egyetlen tasakból 2,500L
felhasználói oldatot állít elő. Ezzel szállítási,
tárolási és csomagolási helyet és költségeket
takarít meg.
Elérhető termékek QuattroSelect adagolóhoz 2X2.5L-es csomagolásban.

SURE Hand Dishwash

SURE Floor Cleaner

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Washroom Cleaner & Descaler

SURE Floor Cleaner

SmartDose

IntelliCare

A SmarDose rendkívül innovatív, hordozható és kénylemesen
adagolható kisüzemi rendszer, amely kielégít minden napi tisztítási
igényt. A SmartDose összehasonlítva szabványos adagolókkal és RTU
termékekkel, csökken a csomagolási,
tárolási, szállítási költség, ezáltal
méginkább környezetbarát.

Az innovatív IntelliCare adagolókból választhatja a hagyományos vagy
a hibrid kivitelt. A hibrid adagoló képes figyelmeztetést küldeni a benne
lévő termék kritikus szint alá csökkenéséről. Mindkét adagolóba tölthető
az IC kiszerelésű összes SURE termék.

Hatékony: Pontos adagolás, hatékony
tisztítási eredmények.
Hasznos: Minden napi takarítási igényt
lefed.
Biztonságos: A zárt rendszer
a legmagasabb biztonságot és
költséghatékonyságot biztosítja.
Egyszerű: Az intelligens pumpa a dózisok
változtatásával különböző felhasználási
módokat tesz lehetővé. Minimális
felhasználói képzés kell hozzá.

Felhasználóbarát: Folyamatosan látható a benne lévő
termék mennyisége.
Hatékony: 3250 dózist adagol, hulladék nélkül.
Biztonságos: A zárt rendszerű adagolás
megakadályozza a szennyeződést.
Egyszerű: Könnyen cserélhető termék és az
intuitív tervezés egyszerűvé teszi az
összeszerelést és a használatot.
Környezetbarát: Teljesen újrahasznosítható a termékek csomagolása.

Fenntarthatóság: Használatra kész
termékekkel szemben kevesebb csomagolási,
tárolási és szállítási költség.

Elérhető termékek SmartDose adagolóhoz 4x1.5L-es csomagolásban.

SURE Grill Cleaner

Hatékony: Mindig megfelelő hígítást biztosít, optimális töltési
sebességgel.

SURE Interior & Surface Cleaner

SURE Washroom Cleaner

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Cleaner & Degreaser

SURE Floor Cleaner

SURE Washroom Cleaner&Descaler

Elérhető termékek IntelliCare adagolóhoz 4x1.3L-es csomagolásban.

SURE Hand Wash

