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Máte rešpekt pred vysávaním veľkých plôch?
Žiaden strach!
Dá sa to veľmi jednoducho, aj v kútoch a na schodoch …
K rutinnému čisteniu podláh často patrí vysávanie veľkých plôch, ťažko prístupných miest a schodov. A existuje aj
veľké množstvo rôznych druhov podlahových krytín: koberec, kameň, drevo, PVC, linoleum …
Na upratanie hotelovej haly, konferenčných miestností, tanečných sál a schodov sú potrebné minimálne dva
vysávače, jeden na tvrdé a jeden na mäkké podlahy. A možno aj jeden veľký vysávač na veľké plochy a malý
vysávač na malé plochy. Alebo sa musí prerušovať práca, aby sa vymenilo príslušenstvo a aby sme si mohli
trochu oddýchnuť od tohto namáhavého čistenia. Boli ste už vyčerpaní z nosenia veľkého a širokého vysávača
hore a dole schodmi? Vojde sa váš vysávač do výťahu?
Ak sa vám to zdá známe, tak máme pre vás dobrú správu. Udržiavanie vysokého štandardu čistoty s veľkými
vysávačmi už nie je spojené s veľkou námahou alebo časovou náročnosťou. Môžete svoj personál pri čistení
veľkých plôch vo viacposchodovom hoteli odbremeniť a pritom dosiahnuť vynikajúce výsledky čistenia v každom
kúte. Pomocou vysávača so stojacou obsluhou na rôzne podlahy je možné zvýšiť výsledok čistenia ako aj
motiváciu personálu – predpoklad pre príjemný pobyt vašich hostí.
S potešením vám predstavujeme nový CV 60/2 RS Bp Pack!
Presvedčivé výhody:

Nízka hlučnosť iba 68
dB (A)

Štíhly tvar

Preto sa tento vysávač
hodí pre priestory citlivé
na hluk a dlhé pracovné
nasadenie.

Vďaka svojmu štíhlemu tvaru je možné tento
vysávač používať aj v úzkych priestoroch. Je
extrémne obratný a vojde sa do každého
výťahu.

Použitie na rôznych podlahách
System proti sebe rotujúcich kief umožňuje
použitie na tvrdých plochách a kobercoch bez
výmeny kief a dokonca pre prerušenia
vysávania.

Čistenie ťažko prístupných miest
Vysávanie schodov a iných ťažko prístupných
miest uľahčuje príslušenstvo patriacej do
štandardnej výbavy tohto stroja. Sacia trubica
sa hodí k najrozličnejšiemu príslušenstvu
(predlžovacia trubica, adaptér na podlahy).

Vaša výhoda:
Nie len hostia sa potešia z perfektne
povysávanej podlahy, ale aj váš
personál si používaním tohto
všestranného vysávača ušetrí čas a
námahu.

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu:

www.karchermontes.sk

