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A Föld lakosságának jólétének alapja a 
fenntartható világ. A Sealed Air Diversey Care 
részlege a fertőzés megelőzés, a 
konyhahigiénia, a textilhigiénia és az 
épülettisztítás területén kínál megoldásokat, 
valamint konzultációs csoportot is működtet. 

Megoldásaink biztos pontot jelentenek 
partnereink hírnevének javításában az 
egészségügy, élelmiszeripar, kiskereskedelem, 
vendéglátás és intézménytakarítás területén 
egyaránt. 

Szakértelmünknek köszönhetően a gyártási 
rendszerek, felszerelések, eszközök és 
szolgáltatások összehangolásával olyan 
innovatív megoldásokat hozunk létre, melyek 
csökkentik a víz- és energiafelhasználást, 
és növelik a teljesítményt. 

Kitűnő eredmények felmutatásával 
hozzájárulunk a vállalatok jövedelmező, 
fenntartható működéséhez, és egy 
tisztább, egészségesebb jövőhöz.

További információért kérjük 
látogasson a www.diversey.com
weboldara.

Teljeskörű tisztítási megoldások
Széleskörű épülettisztítási megoldásaink közé tartoznak a takarítógépek, tisztítószerek, takarítóeszközök és egyéb 
szolgáltatások. Ezen elemek kombinációjával megtalálható a hely adottságainak megfelelő, lehető legoptimálisabb és 
leghatékonyabb módszer a tisztításra.

TASKI procarpet nano trolley - takarítókocsi

Csökkentse a takarítás előkészületeinek idejét azzal, hogy minden szükséges terméket, 
kiegészítőt és eszközt egyszerre magával visz a takarítás helyére a TASKI procarpet nano 
trolley takarítókocsi segítségével.

TASKI kiegészítők

Kiegészítők széles köre biztosítja, hogy minden szükséges tisztítási feladat ellátható legyen a 
TASKI procarpet rendszerével.

Egyéb jellemzők és előnyök

©  2014 Sealed Air Corporation. Minden jog fenntartva. 23222LIT  hu  06/14

TASKI szőnyegtisztítószerek

Diversey injekciós-extrakciós tisztítószer Erőteljes extrakciós tisztítószer
Diversey extrakciós öblítőszer Tisztít és segít eltávolítani a szermaradványokat
Diversey magas hatékonyságú előtisztító spray Semleges tisztítószer, mely segít fellazítani az 

erősen szennyeződött szőnyegeket
Diversey napi folttisztítók Folttisztítószerek széles skálája áll rendelkezésre 

a teljeskörű szőnyegtisztítás érdekében. 



Erőteljes

A TASKI procarpet 30/45 napi takarításra lett 
kifejlesztve, kiváló teljesítményt nyújt minden 
körülmények között.

TASKI procarpet 30

Nagy teljesítmény, sokoldalúság és kényelmes használat párosul a 
TASKI procarpet 30 gépben, amely a fáradtságmentes működtetés 
mellett tökéletes tisztaságot is biztosít.

Hatékony munkavégzés és gyors száradási idő

A nagy víztartály és munkaszélesség biztosítja a hatékony 
takarítást, a TASKI tisztítószereit alkalmazva pedig a tökéletes 
tisztítási eredményeket. Az innovatív vízszívó technológiának 
köszönhetően csökken a száradási idő, így kevesebb ideig kell
a helyiséget elzárni a forgalom elől.

Innovatív szívófej-kialakítás

A mélytisztítás során hatékonyan szívja fel a nedvességet.
A lebegő fej biztosítja a padlófelülettel való folyamatos 
érintkezést, a könnyen állítható kefenyomásnak köszönhetően 
pedig a gép a legtöbb féle szőnyegfelületen használható.

TASKI procarpet 45

A nagy teljesítmény a tökéletesen 
ergonomikus kialakítással 
biztosítja a magas minőséget és 
a könnyű munkavégzést.

A tolókar magassága állítható, 
a gép pedig előremenetben és 
hátramenetben is használható.

Okos megoldásaink könnyebbé teszik a takarítást

Az egyszerűen irányítható és intuitív TASKI procarpet gépek 
minimális betanítási időt igényelnek. A használat után megtisztítandó 
alkatrészek sárga színnel vannak jelölve, így a gép napi 
kartbantartása egyszerű és egyértelmű, ami hosszú élettartamot és a 
megbízhatóságot eredményez. 

Masszív kialakítás és megbízhatóság

Az épülettisztítás területén a több mint 55 év során szerzett tapasztalatunknak 
köszönhetően gépeink hatékonyak és hosszú élettartamúak. Kiterjesztett 
szervizhálózatunk biztosítja a gyors és hatékony gépjavítást és támogatást.

Sokoldalú működtetés

Egy gombnyomással válthatunk a helyreállító (injekciós-extrakciós) és az 
időszakos takarítás (spray-tisztítás) között.

TASKI helyreállító 
takarítási eljárás

A TASKI procarpet segítségével magas 
minőségű injekciós-extrakciós mélytisztítás 
végezhető a szőnyegeken és kárpitokon, 
növelve a higiéniát és csökkentve a száradás 
időtartamát.

Sokoldalú Megbízható
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A szőnyegtisztítás
folyamata

Az extrakciós módszer egy magas 
minőségű, fenntartható megoldás 
a szőnyegek mélytisztítására. 

A beágyazásos, időszakos 
takarítás segítségével a helyiség 
könnyen felfrissíthető, és rövid 
időn belül újra megnyitható a 
forgalom számára. TASKI Tapi 
Shampooval, vagy egyéb Diversey 
beágyazásos tisztítószerrel a 
leghatékonyabb. 

TASKI időszakos
takarítási eljárás 

A helyreállító takarítások közötti időtartam 
növelésére kifejlesztett időszakos spray-
tisztítási módszer, mely beágyazásos 
technológia segítségével elválasztja a 
szennyeződéseket a szőnyeg szálaitól, és 
magába zárja egészen a porszívózásig. 
Nem hagy szermaradványokat és kellemes 
illatot biztosít.
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