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Tudjuk, hogy kiváló eredményekre van szüksége minden egyes mosogatás 
alkalmával. Ezért sokéves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött 
kifejlesztettük a Revoflow ™ -t - egy egyedülálló rendszert, amely fokozza a 
mosogatás élményét, megszüntetve a hagyományos mosogatóberendezések 
hátrányait.

Ismerjük vállalkozását, tudjuk, mennyire fontos a biztonság, a tisztaság és 
a költséghatékonyság. A Revoflow ™  automatizált precíziós adagolást 
biztosít, nem csöpög, nem folyik, kompakt, falra szerelhető kialakítású, 
minimális betanítással használható; mindezek eredménye egy jóval 
hatékonyabb munkahely.

A Revoflow ™ valódi előnye az innovatív kupak kialakítása. Színkódolású, 
hogy csak a megfelelő vegyszer kerülhessen a megfelelő helyre, a 
folyadékok és porok pontos adagolására lett kifejlesztve, így nem 
keletkezik hulladék és csökken az újramosogatások száma. Ön biztos lehet 
abban, hogy minden alkalommal kiemelkedő eredményeket kap. 

Kombinálja a Revoflow ™ -ot a Diversey új formulájú Suma® 
tisztítószereivel, amelyeket az Ön egyedi igényeihez igazítottunk, és biztos 
lehet az állandó tökéletes mosogatási hatákonyságban.
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Biztonságos munkahely

• Az ergonómikus, könnyű csomagolás 
biztonságos és egyszerű kezelhetőséget 
biztosít

• Az innovatív zárókupak megakadályozza 
a vegyszerrel való érintkezést, a kiömlést 
és a termékek felcserélését.

• A kompakt, falra szerelt kialakítás 
eltávolítja a vegyszereket a padlóról, így 
nemcsak tiszta és rendezett 
munkaterületet biztosít, hanem szabad 
közlekedést is, megelőzve az esetleges 
elesésekből adódó baleseteket is.

Egyszerű használat

•  2-3 komponensű „plug and play” 
moduláris rendszerünk, tiszta színkódolás 
és termékazonosítás, valamint az előre 
beprogramozott automatikus adagolás 
kevesebb hibát és megbízható, 
következetes mosogatást jelent.

• Az intuitív, LED-es problémamegoldó 
indikátorok csökkentik a részletes képzés 
szükségességét és optimalizálják a 
működési időt, mivel az alkalmazottak 
gyorsan azonosíthatják és elháríthatják 
az esetleges rendszerhibákat.

Az erőforrások hatékony felhasználása

•  Az egyedi Revoflow ™ kupak kialakítás a 
moduláris kínálattal kombinálva 
biztosítja a porok és a folyadékok 
pontos adagolását, így a mosogatáshoz 
pontosan a megfelelő oldatot kapja.

• Szuper magas termékkoncentráció, 
csökkentett és újrahasznosítható 
csomagolások minimalizálják a 
környezeti hatásokat.

• A Suma® tisztítószerek minden 
alkalommal kiemelkedő eredményeket 
nyújtanak, ezáltal megszűnik az 
újramosogatás szükségessége.
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A Diversey-nél mindig az élet úttörői 
és segítői voltunk, vagyunk, és mindig is azok 
leszünk. Folyamatosan bocsátjuk rendelkezésre 
azokat a forradalmian új tisztítási és higiéniai 
technológiákat, amelyekben ügyfeleink 
világszerte teljes mértékben megbízhatnak.

A Diversey székhelye az Egyesült Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. További 
információkért látogasson el a www.diversey.com 
weboldalra, illetve kövessen minket a közösségi 
médiában elérhető csatornáinkon.




