
Egészséges szőnyegek, Egészséges 
létesítmények



Szakértők vagyunk 
a következőkben:

• Költséghatékonyság

• Egyszerűsített folttisztító rendszer

• Szőnyeggyártók általi jóváhagyás

• Szőnyeg életciklusának növelése

• Beltéri levegő minőségének
javítása

• Megjelenés állandó szintentartása

• Átfogó szőnyegápolási programok

• Green Seal® tanúsított kémiai
készítmények

• Carpet and Rug Institute
jóváhagyási pecsétje

• Megfelel az USGBC LEED EB
követelményeinek: O + M

Smart Care® Trio



Manapság az emberek egyre nagyobb szabadságot 
kapnak abban, hogy eldöntsék, hogy hol és mikor 
dolgoznak, és a munkahelyüktől egyre többet 
várnak a szolgáltatások és a pozitív élmény terén. 
Mindez azt jelenti, hogy a létesítmény üzemeltetés 
most a dolgozóik és ügyfelek változatos igényeinek 
kielégítésére koncentrál. A munkahelynek most 
egyensúlyba kell hoznia három generáció igényeit 
és azt, hogy miként érzékelik a létesítmény által 
nyújtott értéket. Ahogy az ipar fejlődik és egy új 
generáció belép egy munkahelyre, a cég 
sikerstratégiájának tükröznie kell a változó 
értékeket, amelyek átalakítják a létesítmény 
üzemeltetést.

Munkahelyi kényelem
Az előretekintő vezetők most arra használják  
a munkahelyet, hogy a legjobb embereket 
bevonzzák és megtartsák. A munkavállalók 
kényelme nélkülözhetetlen tényező a 
megtartásban és a toborzásban. Ez a beltéri 
levegő minőségének javítását, a 
fenntarthatósági követelmények teljesítését, 
a higiénia szintjének javítását és a 
létesítmény imázsának fejlesztését jelenti 
azáltal, hogy a fenntartó tisztasági 
előírásokat határoz meg az építőipari 
szolgáltatóval.

A tisztaság eredményei
Ez könnyen kimutatható egy felméréssel, 
amely összeveti a szőnyegek felépítését, a 
jótállási követelményeket, a közlekedés 
mértékét, a szennyeződés típusát és a 
megjelenési célokat. Miután összegyűjtötték 
a helyszínről származó adatokat, egy átfogó 
Spot Cleanic Smart Care® program 
felvázolja a megfelelő tisztítási gyakoriságot, 
a beazonosított terület típusokat, a 
fenntartható tisztítási folyamatokat és a 
szőnyeggyártók által jóváhagyott szabványos 
működési eljárásokat. Ezek a specifikációk 
egyértelműek és beépíthetők a takarítói 
szerződésbe a megfelelőség és tiszta 
eredmény elérése érdekében.

Egészséges szőnyegek, Egészséges létesítmények

Az ügyfélélmény fejlesztése
A szőnyeg és a padló megjelenése tükrözi az elkötelezettséget a létesítmény általános 
képével. A Spot Cleanic-nél elkötelezettek vagyunk a szőnyegek karbantartásával kapcsolatos 
tévhitek eloszlatásában és az egységes megjelenési szint biztosításában, amely megőrzi 
annak életciklusát a lehető legalacsonyabb költséggel.



 
 

Megelőző 
Karbantartás

Állítsa meg a szennyeződést beléptető 
szőnyegekkel az átmeneti pontoknál. Mivel 
a szennyeződések 85% -a az épületet 
látogatók és az ott dolgozók cipőjéről 
származik, a nagy teljesítményű szőnyegek 
szükségesek a tisztítási költségek és az 
épületek szennyeződésének csökkentése 
érdekében.

 
 

Napi 
Karbantartás

A nagy forgalmú területek gyakori 
porszívása eltávolítja a száraz 
szennyeződések felhalmozódásának 80–
90%-át. Előfordulhatnak a szokásostól 
eltérő foltok, melyek ronthatják a 
létesítmény megjelenését, azonban a 
SPOTTING TOOL® leegyszerűsíti a 
folyamatot egy folttisztító segítségével, 
amely eltávolítja a foltok 95% -át, mielőtt 
beszívódnak a szőnyegbe véglegesen. 
Intuitív folttisztító rendszerünk gyors és 
könnyen használható.

 
 

Ideiglenes 
Karbantartás

A Spot Cleanic alacsony 
nedvességtartalmú tisztító 
technológiájának célja a színvonalas 
megjelenés fenntartása, a szőnyegek 
életciklusának meghosszabbítása és az 
egészségesebb beltéri környezet 
biztosítása. Gépeink hengerkeféi 
alkalmazkodnak szőnyege stílusához és 
felépítéséhez, így biztonságosan frissíti fel 
azokat, felemelve a szőnyegszálakat, 
kristálykapszulába zárja a beivódott 
szennyeződéseket. Smart Care® 
Rendszerünk használata lehetővé teszi a 
létesítmények számára, hogy növeljék a 
tisztítási gyakoriságot és minden tisztítási 
ciklusban a gyárilag javasolt alacsony 
nedvességtartalmú szőnyerost-emelést 
alkalmazzák.

 
 

Helyreállító 
Karbantartás

A Spot Cleanic átfogó Smart Care® 
szőnyegrendszerének részeként a 
mélytisztítás 12-24 havonta ajánlott. Ez 
a gyakoriság a rossz időjárástól, a 
gyalogos forgalomtól és a szennyeződés 
mennyiségétől függ.

A sikeres szőnyegkarbantartás négy alappilére
A Spot Cleanic a sikeres szőnyegkarbantartáshoz négy alappillére segítségével egy 
átfogó, költséghatékony szőnyegkarbantartási programot biztosít.
Integrált négylépéses folyamatunk megakadályozza a ragadós maradványok és 
szennyeződések felhalmozódását, ezáltal védve a szőnyeg életciklusát és javítva a 
megjelenését.
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Fenntarthatósági nyilatkozat
A Spot Cleanic-nél hisszük, hogy a környezettudatosság iránti kompromisszumok nélküli 
elköteleződésünk tovább erősíti küldetésünket: az ipari innováció terjesztése, a 
munkavállalók és bérlők biztonságának biztosítása és a fenntartható tisztítórendszerek 
promotálása. Harmadik fél által ellenőrzött termékeink és rendszereink megfelelnek az 
iparág vezető szabványosító szervezeteire vonatkozó szigorú előírások követelményeinek. 
Zöld termékeink és rendszereink egy  széleskörű kutatás és fejlesztés előmozdítására 
irányuló együttműködés eredménye, melynek fő célja a fenntartható környezet 
támogatása ügyfeleink, közösségünk és bolygónk számára.

Ipari tagságok és tanúsítványok

Tel.: +36 30 6292952 
www.spotcleanic.hu
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