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A Diversey-nél mindig az élet úttörői 
és segítői voltunk, vagyunk, és mindig is 
azok leszünk. Folyamatosan bocsátjuk 
rendelkezésre azokat a forradalmian új 
tisztítási és higiéniai technológiákat, 
amelyekben ügyfeleink világszerte teljes 
mértékben megbízhatnak.

A Diversey székhelye az Egyesült 
Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. 
További információkért látogasson el a 
www.diversey.com weboldalra, illetve 
kövessen minket a közösségi médiában 
elérhető csatornáinkon.



Termék név CIKK szám Leírás Kiszerelés

Room Care R1 Plus Pur Eco 100974095 WC tisztító koncentrátum 2x1.5L

Room Care R2 Plus 100941402 Általános felülettisztító koncentrátum 2x1.5L

Room Care R3 Plus Pur Eco 101100172 Üvegtisztító          
szuperkoncentrátum 2x1.5L

Room Care R5 Plus 100987454 Légfrissítő 2x1.5L

• A vendégszobák hatékony tisztítása és illatosítása
• Egyszerű és biztonságosan használható napi tisztítószerek

• Optimalizált és kiszámítható tisztítási költségek

A vendégszobák hatékony tisztítása és illatosítása

A TASKI szobaápolási program olyan rendszerekből és 
rendkívül hatékony termékekből áll, amelyeket minden 
vendégszoba tisztítási feladatának gyors és egyszerű 
kezelésére terveztek. A fő termékek ugyanolyan friss illatúak, 
amelyek minden vendég számára kellemes első benyomást 
biztosít.

Egyszerű és biztonságosan használható napi 
tisztítószerek

Csak néhány rendkívül hatékony termékkel lehet a 
vendégszobák mindennapi takarítását biztosítani. Optimális 
eredményt adnak, miközben egyszerű és biztonságos a 
használatuk. Az erősen koncentrált termékek újratöltésekor 
minimális a bőrrel való érintkezés kockázata. A termékek és a 
címkék mindegyike színkóddal rendelkezik, hogy könnyebben 
azonosíthatók és felhasználhatók legyenek, és ezzel elkerüljék 
a összekeverést és a költséges alkalmazáshibákat.

Optimalizált és kiszámítható tisztítási költségek

A nagy teljesítményű készítmények, a pontos adagolás és a 
speciális csomagolás jelentősen csökkentik a 
termékfogyasztást és a hulladékot.

Divermite adagoló rendszer

• • Könnyen telepíthető falra szerelhető Divermite adagoló
• • Nincs szükség vízcsatlakozásra vagy elektromos áramra
• • Egyedi palackzár rendszer, amely biztosítja, hogy csak a

megfelelő palackot lehessen újratölteni

Termékskála:

• A leggyakrabban használt termékek erősen koncentrált
folyadékokként készülnek 1,5 l tasakokban

•
•

Egy tasak 15 liter felhasználásra kész tisztító oldatot eredményez. A 
tasakok könnyen kezelhetőek, tárolhatóak és minimális hulladékot 
eredményeznek.

• A 1.5L-es színkódos zacskóból az adagoló pontosan és
gyorsan adagol minden alkalommal.

Palack újratöltés

• A speciális újrahasznosítható 300ml-
es palackokat egyedi nyakkal láttuk el, 
annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjon, a megfelelő 
terméket adagolta a palackba.

• Az újratölthető palackok színkódos 
címkével rendelkeznek a könnyű 
termékazonosítás érdekében és 
elkerülendő drága alkalmazási hibák 
miatt.

• A palackok teteje az alkalmazásra 
jellemző, például spray-s, flip-top vagy 
irányított kifolyós

Divermite 
Room Care
Teljes körű tisztítási megoldás az összes takarítási, 
fertőtlenítési és polírozási problémára. Az üvegtől a wc 
tisztításon át mindent felölel. 
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Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.




