
Padidėjęs darbo efektyvumas
Jei grindis išvalysite per trumpesnį laiką, galėsite pasirūpinti kitomis užduotimis, susijusiomis
su švaros palaikymu pastate. 80% valymo proceso sudaro darbas. Grindų valymas per trumpesnį laiką
 = daugiau laiko kitoms užduotims.

Puikūs valymo rezultatai
Ultimaxx valymo mašinos turi didesnį šepečių prispaudimą, kad būtų užtikrintas geresnis valymo 
rezultatas, jie veikia greičiau ir palieka daug sausesnius paviršius. Visa tai - per pirmąjį 
važiavimą Ultimaxx mašina.

Šiais laikais labiau nei bet kada jūsų darbo aplinka turi būti išvalyta pagal aukščiausius higienos ir saugos 
standartus. Jokio kompromiso. Norėdami įsitikinti, susisiekite su Diversey atstovu ir sužinokite, kaip valymas su 
plovimo mašina padarys jūsų aplinką švaresnę, higieniškesnę ir saugesnę jums ir jūsų kolegoms. 
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Dar daugiau priežasčių pamiršti grindų valymą
Tiems, kurie tikisi geriausių grindų valymo rezultatų

Didesnė ergonomika ir darbo komfortas operatoriams
Mašinos yra ergonomiškesnės konstrukcijos, todėl mažina operatoriaus nuovargį.
Mažiau nuovargio = didesnis darbo efektyvumas + aukštesnė moralė.

Aukštesnis saugumo lygis
Naujieji plovimo mašinos sausintuvai užtikrina saugesnę darbo aplinką.
Mažiau vandens = mažiau slidžių grindų. Mažiau nelaimingų atsitikimų = saugesnė jūsų darbo vieta.

Didesnė higiena
Plovimo mašinų naudojimas užtikrina higieniškesnę darbo aplinką.
Palyginti su rankiniu grindų plovimu, mašinos pašalina daugiau nešvarumų.
Mažiau nešvarumų = mažiau mikrobų. Mažiau mikrobų = mažiau susirgimų ir nedarbo dienų.

Mažiau atliekų 
Plovimo mašinoms reikia žymiai mažiau vandens ir mažiau cheminių produktų, net iki 70%, kad būtų 
galima išvalyti norimus paviršius.Tai yra optimaliausias sprendimas tvariam vystymuisi.

Mažesnės sąnaudos
Plovimas su grindų valymo mašina yra greitesnis. 80% valymo išlaidų sudaro darbas. Sumažinkite 
grindų valymo laiką ir sutaupykite. Laikas = pinigai!
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Padidėjęs grindų valymo efektyvumas, iki ...
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Sutaupykite laiko ir pinigų - iki...
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