Egészséges szőnyegek, Egészséges
szállodák és vendéglátó egységek

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
®

Egészséges szőnyegek, Egészséges szállodák és vendéglátó egységek

A vendégek elégedettségének három legfontosabb
mozgatórugója az épület tisztasága és megjelenése.
A közös helyiségekben, a vendégszobákban, a
konferenciaközpontokban és egyéb helyszíneken
tapasztalható pozitív vásárlói élmény alapja a
létesítmény és a szőnyeg átfogó képe.
A vendéglátóhelyek tisztítása igényes, nagy
kihívást jelentő munka. Számos létesítmény a
nap 24 órájában nyitva tart, és
elengedhetetlen, hogy a szőnyegek tisztítása
után a szobák és a közös helyiségek minél
hamarabb járhatóak legyenek. A Spot
Cleanic-nél egy átfogó szőnyegápolási
program összeállításával segítünk Önnek
elérni ezt a célt, amely javítja a létesítmény
megjelenését anélkül, hogy megzavarná a
napi folyamatokat. A Smart Care® Rendszer
segítségével a szőnyeg 20-30 perc alatt
szárad meg, így a területek tisztítás után
készen állnak a vendégek fogadására. A
gyors száradási idő csökkenti a csúszással és
eséssel járó kockázatokat is, amelyeket a túl
nedves szőnyeg okozhat a szőnyeg és a
hidegburkolat közötti átmeneti területeken.
Az érzékeny gyapjúszőnyegek és hasonló
típusú textíliák fenntartása a
vendéglátásban bonyolult lehet. A
szőnyeggyártók szabványai megkövetelik a
környezetbarát kémiai anyagok megfelelő
kiválasztását, a jóváhagyott tisztítási
módszereket, valamint a forgalom és a
folttípusok alapján meghatározott tisztítási
gyakoriságot. A Spot Cleanic alkalmazza ezt
a műszaki tudást, hogy növelje a szőnyegek
életciklusát, és egységes megjelenési szintet
biztosítson egész évben.

Növelje a bevételt azáltal, hogy
növeli a kihasználtsági arányt és
csökkenti a szobák takarítási
költségeit.

A Spot Cleanic-nél szakértõk vagyunk egy
átfogó, hatékony és egyszerûen kezelhetõ
szőnyegápolási rendszer összeállításában a
vendéglátóipar számára. Harmadik fél által
készített mérések igazolják a hatékonysági
fokokat, amelyek 5-6-szor gyorsabbak, mint
a hagyományos tisztítási módszerek. A
dolgozói munkavégzés sebessége
akadálymentesített területeken óránként
1000 - 1800 m2. A vendégszobák szőnyegei
kevesebb mint 20 perc alatt tisztíthatók és
újra használhatóvá tehetők.
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.

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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Megelőző
Karbantartás
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Ideiglenes
Karbantartás

Állítsa meg a szennyeződést beléptető

A Spot Cleanic alacsony

szőnyegekkel az átmeneti pontoknál. Mivel

nedvességtartalmú tisztító

a szennyeződések 85% -a az épületet

technológiájának célja a színvonalas

látogatók és az ott dolgozók cipőjéről

megjelenés fenntartása, a szőnyegek

származik, a nagy teljesítményű szőnyegek

életciklusának meghosszabbítása és az

szükségesek a tisztítási költségek és az

egészségesebb beltéri környezet

épületek szennyeződésének csökkentése

biztosítása. Gépeink hengerkeféi

érdekében.

alkalmazkodnak szőnyege stílusához és
felépítéséhez, így biztonságosan frissíti fel
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Napi
Karbantartás

azokat, felemelve a szőnyegszálakat,
kristálykapszulába zárja a beivódott
szennyeződéseket. Smart Care®
Rendszerünk használata lehetővé teszi a

A nagy forgalmú területek gyakori

létesítmények számára, hogy növeljék a

porszívása eltávolítja a száraz

tisztítási gyakoriságot és minden tisztítási

szennyeződések felhalmozódásának 80–

ciklusban a gyárilag javasolt alacsony

90%-át. Előfordulhatnak a szokásostól

nedvességtartalmú szőnyerost-emelést

eltérő foltok, melyek ronthatják a

alkalmazzák.

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.
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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.

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

