
Egészséges szőnyegek, Egészséges 
oktatási intézmények



Szakértők vagyunk 
a következőkben:

• Átfogó szőnyegkarbantartási 
programok

• Egyszerűsített foltisztító rendszer

• Biztonságos munkavégzés

• Gyors száradás - kevesebb, mint 
30 perc

• Egyszerűsített képzés

• Továbbfejlesztett APPA 
megjelenési szintek

• Megnövekedett szőnyeg életciklus

• Woolsafe® és Greenseal® 
tanúsítással ellátott kémiai 
készítmények

Smart Care® Trio



Mivel az egyetemi épületeket szinte mindig 
használják, a szőnyegezett területek hatékony és 
eredményes karbantartása kihívást jelenthet. A cél 
egy átfogó szőnyegkarbantartási rendszer 
megalkotása, amely egészséges, vonzó és 
fenntartható tanulási környezet biztosít.

A hallgatói élmények mindig jobbak, ha a 
szőnyegek tiszták. A Carpet and Rug Institute 
számos harmadik fél által végzett oktatási 
tanulmánnyal alátámasztotta, hogy azokban 
a létesítményekben, amelyekben a 
szőnyegeket megfelelően karbantartják, a 
beltéri levegő minősége javul, a hallgatók 
tanulása és kényelme pedig fejlődött.

Átfogó szőnyegápolási rendszerünk ideális 
osztálytermekhez, kollégiumokhoz, 
előadótermekhez, tornatermekhez, 
könyvtárakhoz, közös helyiségekhez, 
folyosókhoz és más szőnyeges területekhez. 
A Spot Cleanic Smart Care® Rendszert úgy 
tervezték, hogy optimalizálja a 
munkafolyamatot és egyszerűsítse a 
tisztasági eredményeket úgy, hogy minimális 
zavart okozzon a napi tevékenységekben.

A poduktivitás javítása
Harmadik fél által készített mérések igazolják 
a hatékonysági fokokat, amelyek 5-6-szor 
gyorsabbak, mint a hagyományos tisztítási 
módszerek. A munkavégzés az 
akadálymentes területeken  meghaladja az 
óránként 1100 m2-t. Smart Care® 
Rendszerünk 20-30 perc alatt szárad meg, 
lehetővé téve, hogy a területek rövid időn 
belül készen álljanak a hallgatók és oktatók 
számára. A gyors száradási idő csökkenti a 
csúszással és eséssel járó baleseteket, 
melyeket a túlzottan nedves szőnyegek 
okozhatják a szőnyeg és a kemény padló 
érintkezési pontjain..  

Segítünk abban, hogy a 
felsőoktatási 
intézmények tisztábbak 
és biztonságosabbak 
legyenek.
Megoldásunkat az Ön egyedi igényei szerint 
építjük fel a követelmények, költségvetés és 
APPA megjelenés szintek alapján. Tanácsot 
tudunk adni a legmegfelelőbb tisztítási 
gyakorisággal kapcsolatban, és mérlegeljük  
a drága helyreállítási eljárások halasztási 
lehetőségét. 

A Spot Cleanic Smart Care® rendszer és az 
innovatív tisztítási folyamat biztonságos, a 
három hengerkefe eltávolítja a beivódott 
szennyeződéseket e miatt hagyták jóvá a 
kristálykapszulás módszert a vezető 
kereskedelmi szőnyeggyártók. Nincs többé 
szükség képzett szőnyegápolási 
szakemberekre. A frontvonalban dolgozók 
percek alatt elsajátíthatják a Smart Care® 
rendszer használatát.

Tartalomban gazdag webhelyünk elég 
információval szolgál a munkaköltség 
kiszámításához egyszerű számológéppel. A 
szőnyeg négyzetmétere, a gép kölsége és a 
termékek fogyása megadják munkadíj és 
anyagköltségek alapdíját. Amint a  költségek 
kiszámításra kerülnek, könnyű profitábilis 
ajánlatot tenni és biztosítani a folyamatban 
lévő projektmunkákat, hogy növeljük a 
nyereségünket.

Egészséges szőnyegek, Egészséges oktatási intézmények



 
 

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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