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Az eredeti használati útmutató fordítása

Jelmagyarázat

Tartalomjegyzék

Rendeltetésszerű használat
A gépek kisipari használatra készültek (pl. hotelekben, isko-

lákban, kórházakban, gyárakban, bevásárlóközpontokban, 
sportcsarnokokban, irodákban és hasonlókban).
Az ebben a kezelési útmutatóban foglaltak szigorú betartása 
mellett az egyes típusokra a(z) 98 oldalon megadott alkalma-

zási technikák vonatkoznak.
Ezeket a gépeket kizárólag beltéri használatra tervezték.

Biztonsági utasítások
A TASKI gépek tervezésükben és felépítésükben megfelel-
nek az EK-irányelvek vonatkozó alapvető biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek, így CE-jelöléssel vannak el-
látva.

VIGYÁZAT!
Az első használatba vétel előtt feltétlenül 
olvassa el a használati útmutatót és a 
biztonsági utasításokat.
A használati útmutatót gondosan őrizze 
meg, és tartsa elérhető helyen, hogy bár-
mikor elő tudja venni.

Vigyázat:
Olyan fontos adatokat tartalmaz, amelyek 
be nem tartása miatt személyek kerülhet-
nek veszélybe, és/vagy jelentős anyagi 
kár keletkezhet!

Figyelem:
Olyan fontos információkat tartalmaz, 
amelyek be nem tartása üzemzavarokat 
és anyagi károkat okozhat!

Megjegyzés:
A gazdaságos használatra vonatkozó fon-

tos adatokat tartalmaz, amelyek be nem 
tartása üzemzavarokat okozhat!

Olyan műveleteket jelöl, amelyeket egymás 
után kell elvégezni.

Figyelem:
Ezt a gépet tilos kemény padlóburkolatok 
mélytisztítására használni. 
Ezzel a géppel parketta és laminált padlók 
nedvestisztítása saját felelősségre végez-

hető.

Vigyázat:
Ha a Diversey által nem engedélyezett 
módosításokat hajt végre a gépen, akkor 
az a biztonsági jelek és a CE-megfelelő-

ség megszűnését vonja maga után. 
Amennyiben a gépet nem a rendelte-

tésszerű használatnak megfelelően hasz-

nálják, akkor az személyi sérülést, a gép 
és a munkakörnyezet rongálódását okoz-

hatja. Az ilyen esetekben érvényét veszti a 
garancia és az esetleges szavatossági 
igények.

Vigyázat:
A gépet csak olyan személyek használhat-
ják, akiket kellően betanítottak annak 
használatára, vagy akik igazolták, hogy 
képesek a gépet kezelni, és kifejezetten 
őket bízták meg a használattal.

Vigyázat:
A gépet nem használhatják korlátozott fizi-
kai, érzékelési és mentális képességekkel 
rendelkező személyek, sem pedig gyere-

kek, továbbá olyan személyek, akik ehhez 
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalat-
tal és tudással.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játs-

szanak a géppel.

Vigyázat:
A gépet nem szabad olyan helyiségekben 
használni, amelyekben robbanásveszé-

lyes és gyúlékony anyagokat (pl. benzint, 
oldószert, fűtőolajat, porokat stb.) tárolnak 
vagy dolgoznak fel. 
Az elektromos vagy mechanikus kompo-

nensek begyújthatják ezeket az anyago-

kat.

Vigyázat:
A gépet nem szabad mérgező, egészség-

re káros, maró hatású vagy ingerlő anya-

gok (pl. veszélyes porok stb.) felszívására 
használni. A szűrőrendszer az ilyen típusú 
anyagokat nem fogja fel kellőképpen. 
Nem lehet kizárni a felhasználó vagy har-
madik személyek egészségének lehetsé-

ges károsodását.

Vigyázat:
Munka közben ügyeljen a helyi adottsá-

gokra, valamint harmadik személyekre és 
gyermekekre! Különösen a nem belátható 
helyek közelében, mint pl. ajtók vagy ka-

nyarok előtt, csökkenteni kell a sebessé-

get.

Vigyázat:
Ezzel a géppel nem szabad személyeket 
és tárgyakat szállítani.

HU
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Tisztítószerek

Kibővített dokumentumok

Vigyázat:
Amennyiben hibás működés, defekt lép 
fel, valamint ütközés vagy leesés után a 
gépet az újbóli üzembe helyezés előtt egy 
feljogosított szakembernek kell ellenőriz-

nie. Ugyanez érvényes, ha a gépet a sza-

badban hagyták, vízbe merült, ill. 
nedvességnek volt kitéve.

Vigyázat:
Amennyiben a biztonsággal kapcsolatos 
alkatrészek megsérülnek, pl. szerszám-

gép burkolat, hálózati kábel vagy olyan 
burkolatok, amelyek az áramot vezető ré-

szekhez engednek hozzáférést, akkor a 
gép üzemeltetését azonnal meg kell szakí-
tani!

Vigyázat:
A gépet ne helyezze lejtős területekre, és 
ne parkoltassa vagy tárolja ilyen helyeken. 

Vigyázat:
A gépen végzett bárminemű munka során 
a gépet ki kell kapcsolni.

Vigyázat:
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati 
kábelen nem látható-e valamilyen sérülés-

re vagy öregedésre utaló jel; ha a gép 
nincs kifogástalan állapotban, akkor ne 
helyezze üzembe, hanem javíttassa meg 
egy arra feljogosított szakemberrel!

Figyelem:
Óvja a gépet az illetéktelen használattól. 
Mielőtt magára hagyná a gépet, helyezze 
el azt egy zárt helyiségben.

Figyelem:
A gépet csak száraz, porszegény környe-

zetben, +10 és +35 fok közötti hőmérsék-

leten szabad működtetni és tárolni.

Figyelem:
A gép mechanikus vagy elektromos alkat-
részein csak olyan feljogosított szakembe-

rek végezhetnek javítási munkákat, akik 
minden releváns biztonsági előírást ismer-
nek.

Figyelem:
Kizárólag olyan szerszámokat (kefék, le-

húzók és hasonlók) szabad használni, 
amelyek a jelen használati útmutatóban a 
tartozékok alatt fel vannak sorolva, vagy 
amelyeket a TASKI tanácsadója javasolt. 
Más szerszámok hátrányosan befolyásol-
hatják a gép biztonságát és működését.

Figyelem:
A nemzeti személyvédelmi és balesetvé-

delmi előírásokat, valamint a gyártó tisztí-
tószerek használatára vonatkozó 
utasításait konzekvensen figyelembe kell 
venni.

Figyelem:
Tilos a hálózati csatlakozót nedves kézzel 
csatlakoztatni és kihúzni!

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott 
névleges feszültség megegyezik-e az Ön 
felhasználási helyén lévő hálózati feszült-
séggel!

Figyelem:
Ügyeljen arra, hogy a forgó szerszámok 
nehogy összenyomják vagy rángassák a 
hálózati kábelt, továbbá, hogy a forróság, 
olaj és az éles peremek se károsítsák azt!

Figyelem:
A kiegészítő aljzat csak a kezelési útmuta-

tó 102 oldalán felsorolt kiegészítő készülé-

kekhez használható

Figyelem:
A TASKI gépeket úgy tervezték, hogy a tu-

domány jelenlegi állása szerint a fellépő 
zajkibocsátás és vibráció egészségkárosí-
tó hatása kizárható. 
Lásd a Műszaki adatokat a(z) 101. olda-

lon.

Megjegyzés:
A TASKI gépeket úgy tervezték, hogy a 
TASKI tisztítószerekkel optimális tisztítási 
eredményt érnek el.
Más tisztítószerek üzemzavarokat és ká-

rokat okozhatnak a gépben vagy a munka-

környezetben.
Ezért javasoljuk, hogy kizárólag a TASKI 
tisztítószereit használják.
A nem megfelelő tisztítószerek miatt fellé-

pő zavarokra a garancia nem vonatkozik.

Kérjük, pontosabb információk érdekében 
vegye fel a kapcsolatot az egyik TASKI 
szervizpartnerünkkel.

Megjegyzés:
A géphez tartozó kapcsolási rajzot a pótal-
katrészlistában találja.
További információkért lépjen kapcsolatba 
az ügyfélszolgálattal.
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Szerkezeti áttekintés

1 Kábelfeszülés-mentesítő
2 Max. 700 W-os aljzat  Ehhez az aljzathoz csak az 

ajánlott tartozékok használhatóak!
3 Hálózati kábel
4 Vezetőrúd
5 Kábelkampó
6 Kiegészítő készülék tartója 
7 Szállítókerekek
8 Kefe fedél 
9 Párnatartó 
10 Terelőgörgő/elforduló görgő
11 Gépház
12 Motorszellőztető
13 Állítókar a vezetőrúd dőlésének állításához
14 Biztonsági kapcsoló
15 Jobb oldali irányítókar (motor BE/KI)
16 Gépkar
17 A hálózati aljzat kijelzője (dugasz bedugva)
18 Szerszámtartó (kefékhez és párnákhoz)
19 Az elektromos adagolóegység nyomógombja
20 Bal oldali irányítókar (motor BE/KI)

13141520 19 161718

 1

3
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4

5

2

7 8 9 10

11

12

HU



98

Üzembe helyezés előtt

Párna behelyezése
A behelyezés előtt ellenőrizze a következőket:
• a párnát elhasználódás és tisztaság szempontjából.

Alkalmazási technikák

Adagolás

Figyelem:
Ne használjon elhasználódott vagy szen-

nyezett párnákat. Kizárólag eredeti TASKI 
szerszámokat használjon. Ennek be nem 
tartása nem megfelelő tisztítási eredmé-

nyekhez és a padlózat károsodásaihoz ve-

zethet.
• Álljon a gép mögött.

• Működtesse a gépkaron lévő állító-

kart, majd emelje fel lassan a ve-

zetőrudat egészen addig, amíg el 
nem éri a függőleges helyzetet.

• Engedje el az állítókart, a vezetőrúd 
ekkor reteszelődik.

Megjegyzés:
Vegye ki a terméktartályt, mielőtt a gépet 
hátradöntené.

• Döntse hátrafelé a gépet egészen 
addig, amíg a gépkar a földön nem 
fekszik.

• Csavarozza le a rögzítőtárcsát a pár-
natartóról.

• Helyezze fel középpontosan a párnát 
a vezetőkorongra, és csavarozza fel 
ismét a rögzítőtárcsát.
Mindig teljesen húzza meg a rögzítő-

csavart, különben a kiálló rögzítőtár-
csa károsíthatja a padlót.

• Lassan újra állítsa fel a gépet.

Gép ergodisc 1200

Nedves tisztítás és alaptisztítás nem

Szórófejes tisztítás nem

Nedves samponozás nem

Száraz samponozás nem

Fényezés igen

Szóró polírozás igen

Márvány csiszolás nem

Kristályosítás nem

Figyelem:
Vegyszerek kezelésénél kesztyűt, védő-

szemüveget és megfelelő (védő-) munka-

ruhát kell viselni!

Megjegyzés:
Csak a Diversey által javasolt vegyszere-

ket használja, és feltétlenül vegye figye-

lembe a termékinformációkat.

Vigyázat:
A nem megfelelő termékek használata (pl. 
klór-, sav- vagy oldószertartalmú termé-

kek) egészségkárosodáshoz, valamint a 
gép súlyos károsodásához vezethet.

Megjegyzés:
A megfelelő adagolást a termékek csoma-

golásán, valamint a TASKI termékadatla-

pon  találja.
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Munka megkezdése

Tisztítás kezdete

Szállítás lépcsőkön

A munka befejezése

Figyelem:
Ha ezzel a géppel dolgozik, akkor mindig 
lépésbiztos cipőt és megfelelő munkaru-

hát kell viselni!

Figyelem:
Először ismerkedjen meg a géppel úgy, 
hogy tesz néhány próbamenetet egy sza-

bad helyen!

• Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati 
aljzatba.
A kijelző felvillan.

• Vezesse a hálózati kábelt a kezében.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a szer-
számhoz.

• A gépet fogja szilárdan mindkét kezével.
• Nyomja meg a biztonsági kapcsolót 

és ezzel egyidejűleg működtesse a 
kapcsolókart.
Ezzel működésbe lép a szerszám.

• A felületet átlapoló pályákon járja be.

Megjegyzés:
A gép lépcsőn való szállítását alapesetben 
kettesével kell végezni.

• Kapcsolja ki a gépet.
• Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

Figyelem:
A gép minden felemelése veszélyes!
A nem megfelelő kezelés személyi sérülé-

sekhez és a gép károsodásához vezethet.
• A felemeléshez fogja meg a gépet a 

gép házánál, a másik személy pedig 
a gépkarnál.

• Engedje el a kapcsolókart.
• Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

Figyelem:
A leürítés és a tisztítás következő lépései 
során a gépnek végig (a főkapcsolóval) ki-
kapcsolt állapotban kell lennie, a dugaszt 
pedig ki kell húzni a hálózati aljzatból.

• Álljon a gép mögött.

• Működtesse a gépkaron lévő állító-

kart, majd emelje fel lassan a ve-

zetőrudat egészen addig, amíg el 
nem éri a függőleges helyzetet.

• Engedje el az állítókart, a vezetőrúd 
ekkor reteszelődik.

Megjegyzés:
Vegye ki a terméktartályt, mielőtt a gépet 
hátradöntené.

• Döntse hátrafelé a gépet egészen 
addig, amíg a gépkar a földön nem 
fekszik.

• Csavarozza le a rögzítőtárcsát a pár-
natartóról.

• Távolítsa el a párnát.

• Csavarozza vissza ismét a rögzítő-

tárcsát.
Mindig teljesen húzza meg a rögzítő-

csavart, különben a kiálló rögzítőtár-
csa károsíthatja a padlót.

• Lassan újra állítsa fel a gépet.

HU



100

A tisztítóoldat leeresztése

A lehúzó tisztítása

A gép tisztítása

A gép tárolása / parkolása (üzemen kívül)

Szerviz, karbantartás és ápolás
A kifogástalan működés és a hosszú élettartam feltétele a gép 
karbantartása.

Szervizintervallumok
A TASKI gépek olyan kiváló minőségű gépek, amelyeknek 
biztonságát a gyárban ellenőr ellenőrizte. Az elektromos és 
mechanikus alkatrészek hosszabb használati idő után kopás-

nak és elöregedésnek vannak kitéve.

Szervizközpont
Ha egy üzemzavar vagy megrendelés kapcsán felveszi ve-

lünk a kapcsolatot, akkor adja meg a típusmegjelölést és a 
gép számát.
Ezeket az adatokat a gép típustábláján találja. A jelen hasz-

nálati útmutató végén találja az Önhöz legközelebbi TASKI 
szerviz partner címét.

• Tisztítsa meg a hálózati kábelt egy 
nedves ronggyal, majd tekerje fel la-

zán a gépkarra és a kábelkampóra.

Megjegyzés:
A szennyvíz vagy tisztítóoldat ártalmatla-

nítását a nemzeti előírásoknak megfelelő-

en kell elvégezni.

Megjegyzés:
A szennyvíztartály kiürítésekor vegye fi-
gyelembe a gyártó egyéni védőfelszere-

lésre vonatkozó előírásait a 
tisztítószerekkel kapcsolatban.

• Vegye ki a víztartályt a gépből, majd ürítse ki.
• Ürítse ki az adagolóegység terméktartályát.

• Helyezze a lehúzót néhány órára valamilyen tisztítószeres 
oldatba, majd ezt követően alaposan öblítse le.

Megjegyzés:
A lehúzót mosógépben is ki lehet mosni, 
40 °C-on.

• Hagyja a lehúzót megszáradni.

Figyelem:
Ne szárítsa a lehúzót szárítógépben!

Figyelem:
A gépet soha ne tisztítsa magas nyomású 
tisztítóval vagy vízsugárral.
A gépbe kerülő víz a mechanikus és elekt-
romos alkatrészeket jelentősen megron-

gálhatja.
• Törölje le a gépet egy nedves ruhával.

Megjegyzés:
A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie, 
és a dugaszát ki kell húzni a hálózati al-
jzatból.

Megjegyzés:
A gépet felemelt szerszámmal tárolja.

Figyelem:
A gépen végzett bárminemű karbantartási 
munkához húzza ki a hálózati dugaszt az 
aljzatból!

Figyelem:
Csak eredi TASKI alkatrészeket szabad 
használni, különben érvényét veszti min-

den garancia- és jótállási igény!

Jelmagyarázat:
◊ = Minden tisztítás végén, ◊◊ = hetente,
◊◊◊ = havonta, ⊗ = szerviz lámpa

Tevékenység ◊ ◊◊ ◊◊
◊ ⊗

O
ld

al

Annak ellenőrzése, hogy a motorszel-
lőztetőnél nem gyűlt-e össze a por, és 
szükség esetén a tisztítása

●

Ürítse ki a szóróegységet, majd öblítse 
át meleg vízzel ●

Szerszám (kefék) megtisztítása ● 100

Párna megtisztítása, majd megszárítá-

sa ● 100

Gép tisztítása nedves ronggyal ●

• Az üzembiztonság és az üzemkészség megőrzéséhez 250 
munkaóra elteltével vagy legalább évente egyszer átvizs-

gálást kell végezni.

Megjegyzés:
Rendkívüli igénybevétel és/vagy nem ele-

gendő karbantartás esetén rövidebb inter-
vallumok szükségesek.
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Üzemzavarok

Műszaki információk

Üzemzavar Lehetséges ok Üzemzavar megszüntetése Oldal

A gép nem működik, nem lehet be-

kapcsolni

A gép ki van kapcsolva
• Kapcsolja be a főkapcsolót

97

A hálózati dugasz nincs csatlakoz-

tatva
• Csatlakoztassa a hálózati dugaszt 

a hálózati aljzatba
A hálózati kábel hibás • Cserélje ki a hálózati kábelt

A motor nem forog • Lépjen kapcsolatba a szervizpart-
nerrel

A biztonsági kapcsoló meghibáso-

dott
• Lépjen kapcsolatba a szervizpart-

nerrel

A szerszám nem forog
A motor forog, de a szerszám nem

• A hajtószíj elszakadt vagy megla-

zult

• Lépjen kapcsolatba a szervizpart-
nerrel

Az elektromos összetevők hibásak • Lépjen kapcsolatba a szervizpart-
nerrel

A gép nem működik, a jelzőlámpa vi-
lágít

A gép túl lett terhelve, ezért a túl-
áramkioldó kioldott

• Várjon egy kis ideig, majd próbál-
kozzon újra (a túláramkioldó auto-

matikusan visszaáll)

A gép nem éri el a névleges fordulat-
számot, a túláram jelez

A gép túl van terhelve • Ellenőrizze a munkamódszert

Túl alacsony feszültség: A hálózati 
kábel túl hosszú

• Távolítsa el a hálózati kábel hos-

szabbítóját

• Ellenőrizze a hálózati feszültséget

A gép nyugtalanul működik A párna deformálódott vagy károso-

dott
• Cserélje ki a párnát 100

A szórószivattyú működik, mégsem 
jut ki tisztítószer

A tisztítószer beszáradt a szóróegy-

ségbe vagy a tömlő eldugult
• Tisztítsa meg a szóróegységet

• Cserélje ki a szóróegységet

Gép 1200

Munkaszélesség 50 cm

Méretek (ho x szé x ma) 95 x 52 x 118 cm

Gép max. súlya üzemkész állapotban 44 kg

Névleges feszültség 230 240 V~ 220 V~ 120 V~ AC

Frekvencia 50 60 Hz

Névleges teljesítmény 1300 1200 W

Kiegészítő aljzat névleges teljesítménye 700 W

Az IEC 60335-2-67 alapján meghatározott értékek

Hangnyomásszint LpA 63 dB(A)

Bizonytalanság KpA 2,5 dB(A)

Vibráció teljes értéke < 2,5 m/s2

Bizonytalanság K 0,25 m/s2

Fröccsenő víz elleni védelem IPX0

Érintésvédelmi osztály I

HU
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Tartozékok

Szállítás

Ártalmatlanítás

Sz. Cikk

8504380 Szívóegység 230 V

8504620 Szívóegység 120 V

8505100 Dupla szűrős papír porzsákok az ergodisc szívóegységhez 
(10 darabos csomag)

8505110 Mikroszűrő az ergodisc szívóegységhez (5 darabos csomag)

8505180 HEPA szűrő az ergodisc szívóegységhez

Különböző párnák (rózsaszín, piros vagy speciális párnák) 

• Kapcsolja ki a gépet.
• Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.

Figyelem:
A gép minden felemelése veszélyes!
A nem megfelelő kezelés személyi sérülé-

sekhez és a gép károsodásához vezethet.
• Távolítsa el a szerszámot (98. oldal).

• Álljon a gép mögött.

• Húzza meg az állítókart, majd döntse 
előre a vezetőrudat.

• Engedje el az állítókart, a vezetőrúd 
ekkor reteszelődik.

• A felemeléshez fogja meg a gépet a kagyló típusú fo-

gantyúnál, a másik személy pedig a gépkarnál.

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a gép a szállító jármű-

ben szorosan le legyen szíjazva, és rögzít-
ve legyen.

Megjegyzés:
A gépet és tartozékait leselejtezés után 
szakszerűen, a nemzeti előírásoknak 
megfelelően kell ártalmatlanítani. A Diver-
sey szervizpartner egyeztetés után segít-
ségére lehet ebben.



AT Diversey
Austria Trading GmbH
Guglgasse 7-9
1030 Wien
Tel (43) 1 605 57 0

BE Diversey Belgium BVBA
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel (32) 16 61 77 06

CH Diversey 
Europe B.V., Utrecht
Zweigniederlassung 
Münchwilen 
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel (41) 71 969 27 27

CZ Diversey
Ceska republika, s.r.o
K Hájum 1233/2
155 00 Praha 5
Tel (420) 296 357 460

DE Diversey
Deutschland 
GmbH & Co. OHG
Mallaustrasse 50-56
68219 Mannheim
Tel (49) 621 875 73 73

DK Diversey Danmark ApS
Teglbuen 10
2990 Nivaa
Tel (45) 70 10 66 11

ES Diversey España S.L.
C/Orense 4, 5 planta
28020 Madrid
Tel (34) 91 394 01 75

FI Diversey
Eliel Saarisentie 2
00400 Helsinki
Tel (358) 20 747 42 00

FR Diversey (France) S.A.S.
9/11, avenue du Val de 
Fontenay
94133 Fontenay sous 
Bois Cédex
Tel (33) 1 45 14 76 76

GB Diversey Limited
Weston Favell Centre
NN3 8PD Northampton
Tel (44) 1604 405 311

GR Diversey Hellas S.A.
5 Himaras St
15125 Marousi
Tel (30) 210 638 59 00

HU Diversey Ltd.
Puskás Tivadar u. 6.
2040 Budaors
Tel (36) 23 509 100

IE Diversey Hygiene Sales 
Limited
Ballyfermot office Westlink 
industrial estate Kylemore 
road
Dublin 10
Tel (353) 1 626 11 82

IT Diversey S.r.L.
Via Meucci 40
20128 Milano
Tel (39) 02 25 80 32 33

MT Forestals (Appliances) 
Ltd.
The Strand
SLM 07 Sliema
Tel (356) 21 344 700-7

NL Diversey B.V.
Maarssenbroeksedijk 2
P.O. Box: 40441
3542 DN Utrecht
Tel (31) 30 247 69 11

NO Lilleborg Profesjonell
Postboks 673 - Skøyen
0214 Oslo
Tel (47) 815 36 000

PL Diversey Polska Sp. z.o.o.
Ul. Fabryczna 5a
04-028 Warszawa
Tel (48) 22 516 30 00

PT Diversey Portugal-
Sistemas de Higiene e 
Limpeza Unipessoal Lda
Z. Ind. Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel (351) 2 191 57 000

RO Diversey Romania S.R.L.
Baneasa Business 
Center, Etaj 5
Sos. Bucuresti - Ploiesti 
17-21
Sector 1, Bucuresti
Tel (40) 21 233 3894

RU Diversey LLC
Zvenigorodskaya 2-aya 
ul.,13, bld. 15
123022 Moscow
Tel (7) 095 970 17 97

SV Diversey Sverige AB
Liljeholmsvägen 18
Box 47313
10074 Stockholm
Tel (46) 877 99 300

SK Diversey Slovensko s.r.o
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Tel (421) 2 4445 4895

SL Diversey d.o.o.
Trzaska cesta 37a
2000 Maribor
Tel (386) 2 320 7000

TR Diversey Sanayi ve 
Ticaret A.S.
İçerenköy Mahallesi, 
Bahçelerarası Sok. No:43
34752 Ata ehir / İstanbul, 
Türkiye
Tel (90) 216 57 86 400
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