Easy
Do codziennego profesjonalnego mycia
obiektów i kuchni.

O produktach Ecodos

W zrównoważonym procesie
mycia liczy się zarówno produkt
jak i sposób jego użycia. Dlatego
właśnie produkujemy wysoko
skoncentrowane, ekologiczne
środki czyszczące i łączymy
je z inteligentnym systemem
dozującym. Dzięki temu mycie
różnego rodzaju powierzchni
staje się bardziej efektywne,
higieniczne, bezpieczne i przyjazne
dla środowiska naturalnego.
To właśnie nasz cel: redukcja
całkowitego wpływu naszych
preparatów na środowisko
naturalne i zmniejszenie
całkowitych kosztów mycia.
To proste jak 1, 2, 3...

Technika i wzornictwo
opatentowane

Dozownik Easy: inteligentny i nie wymaga elektryczności
Przyjazny dla użytkownika
• Praktyczne przyciski
• Można ustawić dwie wielkości dozowania (1-100 ml)
• Wbudowany timer (opóźnienie czasowe)
• Kolorystyka, numeracja, symbole i dźwięki przyjazne dla użytkownika
High-tech
• Efektywny panel słoneczny
• Baterie wielokrotnego ładowania
• Inteligentna rejestracja danych
• Unikalny chip
Praktyczny
• Elektryczność i dostęp do wody nie są konieczne
• Odpowiedni również do stosowania w wersji mobilnej
• Specjalny klucz zapobiega kradzieży oraz nieprawidłowemu użytkowaniu

System Ecodos Easy współpracuje z najnowszymi technologiami w
dziedzinie energii słonecznej, przechowywania i przetwarzania danych.

Easy
Ecodos Easy jest pierwszym inteligentnym dozownikiem
dla środków czystości. Zastosowanie inteligentnej
technologii prowadzi do bardziej efektywnego
użytkowania naszych ekologicznych środków myjących.
Za pomocą wysoko skoncentrowanych
środków myjących Ecodos (do 10
razy bardziej skoncentrowanych niż
standardowe produkty) wprowadzamy
proces mycia na ‘wyższy poziom’. Za
pomocą tylko 3 produktów można wykonać
całe codzienne mycie powierzchni bez

Ponadczasowe
wzornictwo:
pasuje do każdego
wnętrza

obniżania jego jakości.

Pierwszy inteligentny
system dozujący na świecie

Sterowanie na podstawie danych
Efektywne i zrównoważone czyszczenie
zależy również od inteligentnego systemu
dozującego. System Ecodos Easy daje
użytkownikowi wgląd w wielkość zużycia
środków czyszczących. Dane generowane przez dozownik można z łatwością
zintegrować z planem czystości lub HACCP.
To pozwala kierować się na efektywność
oraz wydajność ekologiczną.

Przyjazny dla użytkownika oraz ekonomiczny
Co więcej, Ecodos Easy jest dozownikiem przyjaznym dla
użytkownika, co przejawia się w niezwykle dokładnym dozowaniu
właściwych dawek produktu. Można ustawić dwie osobne dawki,
od 1 do 100 ml. Ustawienie opóźnienia zapobiega nadmiernemu
zużywaniu środka przez użytkowników.
Obniżanie kosztów
Koszt jednej dawki naszego wysoko skoncentrowanego środka
myjącego jest niski. Ponadto zmniejszają się koszty transportu a
stany magazynowe i odpady zredukowane są do minimum (wkłady
opróżniają się całkowicie). Poza tym nasze produkty nie mogą być
stosowane bez naszych dozowników, co eliminuje ryzyko kradzieży.
•
•
•
•
•
•

Niemożliwe przedozowanie
Przechowywanie danych i komunikacja
Wyjątkowo dokładne dozowanie
Bardzo prosty w użyciu
Nie potrzebuje energii elektrycznej
Bezobsługowy

Szkolenie oraz instrukcja

Szkolimy personel, aby mógł prawidłowo używać dozownika
oraz produktów. A co ważniejsze, nasze szkolenia uczą jak
pracować bardziej higieniczne, bezpieczniej i w sposób
bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

Twój dostawca
stworzy dla Ciebie
kompletny plan
sprzątania

Mycie obiektów

½

Produkty
1

Interior Cleaner
Neutralny produkt do codziennego mycia wszystkich ogólnych
pomieszczeń. Odpowiedni do
czyszczenia biurek, stołów,
krzeseł, drzwi itd. Nadaje się
również do mycia szkła i luster.

PMS 300C

Washroom Cleaner Bio /
Sanitary Cleaner Bio
Neutralny produkt do
codziennego mycia urządzeń
sanitarnych. Stworzony na
bazie mikroorganizmów,
idealny do kontroli zapachów w
pomieszczeniach sanitarnych o
dużej frekwencji.

Floor Cleaner Extra
Zasadowy, nisko pieniący
produkt, który służy do
odtłuszczania i emulsyﬁkacji
podłóg. Odpowiedni zwłaszcza
dla podłóg w halach
fabrycznych, sportowych i
warsztatach.

Higiena w kuchni
Produkty

Produkt do mycia
większości powierzchni
w kuchni: podłóg, płytek,
stołów, garnków, patelni itp.
Wyjątkowo odpowiedni do
mycia kuchni p rzemysłowych
oraz do namaczania.

PMS Yellow C

Floor Cleaner Soap
Produkt do codziennego mycia
wszystkich rodzajów
wodoodpornych podłóg
wykonanych z materiałów
takich jak marmur,
tworzywo sztuczne, guma
i winyl. Nadaje podłogom
naturalny połysk.

Washroom Cleaner+ /
Sanitary Cleaner+
Neutralny produkt do codziennego mycia urządzeń sanitarnych.
Usuwa tłuszcz i brud, wiąże
związki wapienne.

1 Kitchen Cleaner

PMS Orange021C

Neutralny, nisko pieniący
produkt do codziennego mycia
wszystkich rodzajów
wodoodpornych podłóg
wykonanych z materiałów
takich jak linoleum, winyl,
plastik, guma i kamień. Po
wyschnięciu nie pozostawia
smug.

Sanitary Cleaner
Kwaśny produkt do codziennego mycia urządzeń sanitarnych.
Usuwa tłuszcz, brud oraz kamień.

Skuteczny produkt do
ręcznego mycia naczyń.
Nie zawiera barwników ani
aromatów. Dzięki temu jest
bardzo delikatny dla skóry rąk.

PMS 469C

3 Floor Cleaner

2 Washroom Cleaner /

0 Płyn do mycia naczyń

PMS 485C

½

PMS 7520C

2 Degreaser

Przeznaczony do usuwania
ciężkich zabrudzeń takich jak
sadza oraz plamy po dymie.
Odpowiedni do odtłuszczania i
mycia okapów kuchennych,
ﬁltrów, płytek, pieców, mebli itp.

3 Desinfectant

Gwarancja na dozownik

przez cały okres użytkowania.

Przeznaczony do bezpiecznej
dezynfekcji wszystkich
powierzchni wodoodpornych.

PMS Cool Gray 7C

System w całości zaprojektowany
i wyprodukowany w Holandii.
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