CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
PARĄ...
Profesjonalne maszyny i produkty do dezynfekcji są niezbędne
do dokładnego czyszczenia i odkażania powierzchni.
Czynności te mają fundamentalne znaczenie dla usunięcia brudu
i są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej sanityzacji
i dezynfekcji. W rzeczywistości pozwalają eliminować obecne
patogeny (takie jak wirusy i bakterie) i zapobiegają ich proliferacji
w środowisku. Generatory pary, podgrzewając wodę w bojlerze
i przekształcając ją w parę, są profesjonalnymi maszynami
idealnymi do odkażania i higienicznego czyszczenia każdego
rodzaju powierzchni. Wysoka temperatura i podwyższone
ciśnienie robocze są w stanie szybko i łatwo rozpuścić brud
i całkowicie wyeliminować mikroorganizmy, bakterie i patogeny,
zarazki i pasożyty (roztocza, pchły i kleszcze). Możliwość
przeprowadzenia głębszych operacji czyszczenia, dzięki
połączeniu mocy czyszczącej pary i zastosowaniu roztworów
detergentów, pozwala generatorom pary poradzić sobie
z nawet najbardziej uporczywymi zabrudzeniami.

PROSTE I WSZECHSTRONNE
Odkurzacze parowe to praktyczne i intuicyjne urządzenia,
które pozwalają na efektywną pracę w każdym środowisku,
natychmiast i bez wysiłku. Możliwość dotarcia nawet
do najtrudniejszych miejsc i niezwykła wszechstronność
pozwalają im działać w wielu różnych sektorach: od przemysłu
po opiekę zdrowotną, od gastronomii do transportu publicznego,
aż do użytku domowego. Czyszczenie parą ma szeroki
zakres zastosowań na wielu rodzajach materiałów,
takich jak szkło, stal, a nawet tkaniny, zarówno w przypadku
operacji czyszczenia głębokiego, jak i zwykłego,
codziennego użytku.

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE
Dbałość o ochronę środowiska i redukcję zanieczyszczeń
to problem globalny, który nabiera coraz większego znaczenia
w świecie profesjonalnego sprzątania. Odpowiadając
bezpośrednio na potrzebę większej trwałości, możliwość
dezynfekcji różnych materiałów i powierzchni bez użycia
środków chemicznych jest jedną z zalet czyszczenia parą.
Ekonomiczny i naturalny proces czyszczenia, który nie szkodzi
środowisku przy użyciu niewielkich ilości wody
i redukcji odpadów.

RODZINA S-Team

S-Team 6V

S-Team 6

Mała i wydajna wytwornica pary, która ma
możliwość łączenia pary suchej i mokrej z
a pomocą funkcji „Gorąca woda”. Jest
w stanie pracować w środowiskach
komercyjnych dzięki funkcji TurboPower.

Jest to odkurzacz parowy z profesjonalnym
systemem ssącym, który jest w stanie
usunąć najbardziej oporne zabrudzenia,
wykorzystując moc pary i działanie
roztworu czyszczącego.
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S-Team 10VH

Jest to odkurzacz parowy z profesjonalnym
systemem ssącym przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i otoczenia.
Możliwe jest włączenie zarówno funkcji
detergentu, jak i funkcji hydrojet, która dzięki
silnemu strumieniowi pary zmieszanej z wodą
pozwala maszynie radzić sobie z najbardziej
uporczywymi zabrudzeniami.
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