
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtre HEPA ULTIMAXX 

Calitatea aerului este importantă. Cu 

filtrele HEPA ULTIMAXX, putem cu toții 

să respirăm mai ușor. 

Mașinile de spălat și aspirat ULTIMAXX sunt dotate cu filtre HEPA 

pentru un nivel complet nou de igienă ireproșabilă 

 

 
Ce este HEPA? 

Filtrele HEPA (Filtre de aer de înaltă eficiență) sunt infailibile în 

captarea particulelor și agenților poluați microscopici, precum 

polenul, și chiar a microorganismelor, precum sporii bacterieni și 

fungici. Esențiale în mediile sanitare sau spații publice 

aglomerate. 

Filtrele HEPA sunt acum disponibile pentru curățarea pardoselilor 

cu mașini de spălat și uscat TASKI ULTIMAXX. Când alegeți filtrele 

HEPA H13 ULTIMAXX puteți conta pe faptul că aerul este filtrat, 

eliminând 99,95% dintre particulele mai mari de 0,3 μm (microni). 

 

 
De ce să alegeți ULTIMAXX HEPA? 

Filtrele HEPA sunt ideale pentru o calitate superioară a aerului din 

interior (CAI) în spitale, unități de îngrijire pe termen lung, hoteluri, 

birouri foarte aglomerate și orice spațiu unde CAI este importantă. 

În sectoare precum cel sanitar, CAI este o problemă cunoscută. 

Dar și alte sectoare și afaceri individuale evaluează CAI în 

beneficiul vizitatorilor și angajaților. Mulți dintre noi suferim de 

rinită alergică (febra fânului) pe timpul verii, dar în cazul unor 

persoane, calitatea inferioară a aerului din interior le poate afecta 

radical calitatea vieții. Trecerea la filtre HEPA reprezintă un 

upgrade simplu și rentabil,  cu rezultate majore în ceea ce privește 

CAI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Și avantajele ULTIMAXX nu se opresc aici … 
 
 

 
 

 

 

Motoare de aspirare Whisper 

Motoarele digitale brevetate Whisper au o putere excepțională, aspirând toată 

murdăria și contaminanții de pe suprafețe și reținându-le în rezervoarele mari de 

soluție murdară. 

Motoarele digitale fără perii Whisper reduc semnificativ emisiile de carbon și au o 

amprentă de carbon redusă. Acestea nu necesită aproape deloc întreținere și au o 

durată de viață extinsă. 

 

 

Aspirare directă 

Fluxul direct inteligent valorifică aspirarea puternică generată de motoarele Whisper 

pentru a elimina spațiile în care se pot dezvolta microorganismele. Furtunurile 

excesiv de lungi și flexibile la unghiuri mici, cu care sunt dotate mașinile concurente, 

reprezintă spații care favorizează dezvoltarea microorganismelor. 

 

 

 
Rezervoarele IntelliBac 

Rezervoarele ULTIMAXX pentru soluția murdară sunt realizate din materiale 

antibacteriene speciale pentru combaterea microorganismelor. Rezervoarele 

ULTIMAXX sunt mai mari și mai ușor accesibile. Atunci când spațiile sunt mai ușor 

de accesat și curățat, puteți obține standarde superioare de igienă. Pentru încredere 

deplină, utilizați produsul Oxivir de la Diversey pentru dezinfectarea rezervoarelor. 

 
Cele mai bune practici de înlocuire a filtrelor HEPA. 

În condiții normale, TASKI recomandă schimbarea filtrului HEPA la intervale minime de 100 saci sau 6 luni, care intervine primul. Pentru 

liniștea dumneavoastră, dezinfectați cu Oxivir. 

 
Acum, mai mult ca niciodată, mediul de lucru trebuie să fie curățat conform celor mai înalte standarde de igienă și siguranță. 

Contactați reprezentantul Diversey local pentru a discuta optimizarea calității aerului, pentru a face mediul de lucru mai curat, mai 

igienic și mult mai sigur pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră. 

 
Fără compromisuri. ULTIMAXX vă oferă cele mai ridicate standarde de igienă. 

 

Pentru mai multe informații, accesați 

www.taski.com 
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