Клінінгові компанії
Підручник – підтримання чистоти та гігієни
ваші витрати.

найбільш поширені
питання

рішення

Обмежений час для очищення

Керуючись загальновідомим принципом «час – це
гроші», наша продукція забезпечує найкращі
результати очищення у найкоротші терміни, що
максимально підвищує її ефективність.

Простота процесу очищення

Процес очищення не повинен бути складним, тому ми
пропонуємо продукти, що є легкими та простими у
використанні, а також зрозумілі навчальні матеріали.

Труднощі з впровадженням
нових продуктів, зміна
кадрового складу

Багато продуктів, які ми пропонуємо, мають декілька
застосувань, що дозволило зменшити кількість
препаратів та навчальних тренінгів, необхідних для
даного об'єкту.

Витрати на підтримання чистоти

Використовуючи найкращу доступну продукцію, ви
економите час і гроші з першого використання.
Асортимент продуктів і рішень, які ми пропонуємо, –
найкраща пропозиція за розумною ціною. Наша
продукція дає можливість оптимізувати витрати,
зменшити кількість відходів упаковки, що дозволяє
збільшити прибутковість компанії.

Продукція безпечна для
персоналу та клієнтів

Пропоновані продукти дозволяють підтримувати
високий рівень чистоти та гігієни поверхонь, при цьому
вони є безпечними для клієнтів, а також для персоналу
під час їх використання.

Відмінні результати очищення,
задоволеність клієнта

Базуючись на нашому багаторічному досвіді, ми
створили професійні рішення, які задовольняють
очікування клієнтів та щоразу забезпечують чудові
результати очищення.

Відсутність достатнього місця
для хімічних продуктів
та аксесуарів

Проблема з відсутністю достатнього місця для
зберігання є однією з найпоширеніших. Щоб зменшити
її значення, пропоновані нами препарати постачаються
в невеликих, зручних упаковках.
Крім того, найчастіше це концентрати, завдяки чому
потрібно менше місця для зберігання.
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Очищення приміщень –
використання продуктів
З широкої пропозиції компанії «Diversey» ми
обрали кілька продуктів, які є комплексним
рішенням для підтримання чистоти та гігієни в
об'єктах.
Обрані
нами
продукти,
рішення,
навчальні
матеріали та підтримка будуть для Вас найкращою
пропозицією у цій галузі.

Продукти зі знаком
O.N.T. містять
технологію
нейтралізації
неприємних запахів.
• запатентована технологія, яка
знищує частинки неприємних
запахів;
• не приховує, не зменшує, а
усуває неприємні запахи;
• ефективна нейтралізація
запаху: сигаретного диму,
плісняви, запаху поту і сечі;
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Загальнодоступні приміщення

Cif Window &
Multi Surface

Good Sense
Fresh

миття вікон
та інших
водостійких
поверхонь
(дзеркала, столи);
усуває жирові
забруднення;

нейтралізація
неприємних запахів
на тканинах та
меблях; містить
технологію O.N.T.;

Cif All Purpose
Cleaner Lemon
Fresh
миття твердих,
водостійких
поверхонь,
наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;

TASKI Aero
професійний,
тихий пилосос для
сухого
прибирання;
практичний,
зручний та легкий;

Cif Furniture
Wood Polish

Cif Furniture
Polish
спрей для чищення молочко для
та догляду за
чищення меблів зі
дерев'яними та
свіжим ароматом;
деревоподібними
забезпечує
меблями; захищає високий блиск;
та надає блиск;
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Продукти з цим
знаком не містять
ароматизаторів
• миття без додавання парфумів;
• безпечне використання на
поверхнях, що безпосередньо
контактують з їжею;

Кухонні приміщення

Cif 2in1 Cleaner

Disinfectant
миття та дезінфекція
поверхонь у місцях
приготування та
споживання їжі;

Cif All Purpose
Cleaner Lemon
Fresh
миття твердих,
водостійких
поверхонь, наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;

Sun All in 1
Tablets

Sun Salt

багатофункціональні
таблетки (миття та
полоскання посуду, з
додаванням засобу для
пом'якшення води);

захист посудомийної
машини від кам'яного
відкладення; відмінне
полоскання;

захист посудомийної машини
від кам'яного відкладення;
відмінне полоскання;

5

Cif Dishwash
Extra Strong
Lemon

Громадські туалети
Domestos Toilet
Limescale
Remover
чищення унітазів;
розчинення
вапняку;

Cif Washroom
2in1
видалення
вапняку, мильних
відкладень і
іншого
забруднення
(умивальники,
нержавіюча сталь,
хром, кераміка)

Cif Window &
Multi Surface
миття вікон та інших
водостійких
поверхонь (дзеркала,
столи); усуває жирові
забруднення;

Domestos Urinal
Blocks

Domestos
Unblocker Gel

таблетки для
підтримання
чистоти пісуарів;
ефективне усунення
неприємного запаху
сечі;

усунення
відкладень у
трубах; розчиняє
відкладення у
стоячій воді;

Cif All Purpose
Cleaner Lemon
Fresh
миття твердих,
водостійких
поверхонь,
наприклад:
підлоги, стіни,
ламінати тощо;

Lux Hand Wash
мило для рук з
густою консистенцією
у формі гелю та
ніжним ароматом;
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