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Евромаркет и Hako предлагат решения за ежедневно почистване

Ползата от ежедневното почистване е безспорна. Ежедневеното почистване отнема значително  
по-малко време от основното почистване веднъж месечно и е изключително важно за поддържане 
на висока хигиена, добър външен вид и за удължаване на живота на мебелите, подовите настилки и 
цялата ни заобикаляваща среда.

Обикновено основното почистване се възлага на външна специализирана фирма. Ежедневното 
почистване е достатъчно лесно, за да може да се възложи на собствения персонал. За да отговори на 
тази нужда, Евромаркет предлага качествени подопочистващи машини с марката Hako.

B 12 B 30

Най-подходящите машини за хотели и ресторанти са Hakomatic 
В12 (за площи до 400-500 m2) и Hakomatic В30 – за площи над  
500 m2. Почистващата машина В12 има преимуществото да е  
най-маневрената на пазара, с възможност да почиства почти 
навсякъде. Hakomatic В30 предлага по-висока производителност, 
а за труднодостъпните места има разработена специална 
приставка.

Ключов фактор при избора на всяка машина, освен първоначал- 
ните разходи за придобиване, са и разходите за поддръжка и 
ежедневните консумативи. Подопочистващата машина Hakomatic  
В30 е оборудвана със специалната система АкваСтоп, която 
постига 50% икономия на вода и препарати, а производството на 
машината в Германия с немски части и от немски специалисти 
гарантира значително по-голяма дълготрайност и безпроблемност 
при работата й.

В по-добрите хотели и ресторанти в последно време се налага тенденцията да се използва машинно 
почистване на подовете там, където е възможно. Основната разлика между ръчно и машинно почистване 
на подове се състои във възможността на машината чрез вакуум да засмуче замърсяванията и да я 
събере в контейнера си. Допълнителен плюс е скоростта, с която се извършва почистването – така 
се пести време и на персонала могат да се възложат други задачи. Освен това, чрез високооборотна 
мека четка се постигат едновременно две цели: запазва се добрият външен вид на настилката, а 
замърсяването се почиства много по-лесно, отколкото на ръка. Не на последно място – работата с 
машина е значително по-лесна и приятна, отколкото чистенето на ръка – персоналът извършва 
дейността с по-голямо желание.

За да получите още по-подробна информация за ползите от машинното почистване на твърди настилки, 
свържете се с нашия продуктов специалист на мобилен телефон: 0886 861 487.


