
 

 

 

 

 

 
 

At TASKI we believe less can mean more 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InteliDose+ & IntelliFlow 



Avantajele clienților cu IntelliFlow / IntelliDose+ 
 

 

Sustenabilitatea se află la baza tuturor acțiunilor noastre. În ceea 

ce privește TASKI, sustenabilitatea vine de la sine. 

Performanța optimă a mașinilor noastre demonstrează clar acest lucru, deoarece sunt concepute cu tehnologii 

brevetate care integrează soluții inteligente brevetate, reducând astfel consumul de resurse. Tehnologiile sunt 

proiectate astfel încât să reducă consumul de apă, produsele chimice, consumabilele și energia. TASKI nu este 

numai o alegere inteligentă, ci și o opțiune sustenabilă. 

 
 
 

Mai puțină apă 
Numai mașinile de spălat și uscat pardoseli TASKI sunt dotate cu IntelliFlow, ceea ce 

reduce cu 50% consumul de apă. Distribuția automată a apei oferă un nivel superior de 

eficiență și acoperire per rezervor, raportul ML/m2 fiind mărit sau redus în mod automat. 

Fluxul de apă este adaptat în mod automat la viteza de curățare pentru a reduce 

reumplerile și timpii neproductivi. Apa reprezintă o resursă globală din ce în ce mai 

valoroasă și asftfel, a face mai mult cu mai puțin nu este numai etic, ci și inteligent. 
 

Mai puține produse chimice 
Numai mașinile de spălat și uscat pardoseli TASKI sunt echipate cu IntelliDose+, soluția 

de diluare automată a produselor chimice pentru precizie și reducerea risipei, reducând 

astfel riscul de supradozare. Prin conectare directă la IntelliFlow, produsele chimice sunt 

dozate automat pentru a corespunde cu fluxul de apă, garantând astfel un consum fără 

risipă. Reducerea cu 70% a consumului de produse chimice echivalează cu o cantitate 

semnificativ diminuată de substanțe chimice care poluează ecosistemele acvatice. 
 

Mai puține ambalaje 
Pungile IntelliDose reduc cantitatea de ambalaje cu 90%. Tehnologia produselor chimice 

Diversey este de 5 ori mai concentrată pentru a reduce cantitatea de ambalaje. O 

cantitate de 1,5L este echivalentă cu 3 bidoane convenționale a câte 5L. Pe durata de 

viață peste medie a unei mașini de spălat pardoseli TASKI, reducem semnificativ 

cantitatea de deșeuri, acestea nemaitrebuind să intre în ecosistem. 
 

Mai puțină risipă 
0% risipă de produse chimice. Produsele sunt dozate numai la nivelul pardoselii și 

nu sunt niciodată adăugate în rezervorul de apă. Se elimină astfel risipa de soluție 

de curățare nefolosită la sfârșitul operațiunii. 0% deșeuri de produse chimice 

echivalează cu zero cantitate de produse chimice risipite inutil, reprezentând un 

pas major în reducerea poluării chimice. 
 

Mai puțin timp 
Mai puține reumpleri echivalează cu mai puțin timp de inactivitate. Cu până la 50% mai 

mulți metri pătrați acoperiți per rezervor, numărul de reumpleri este înjumătățit. Timpul 

petrecut cu revenirea la depozitul de produse de curățat și cu reumplerea rezervoarelor 

este redus, oferindu-vă mai mult timp pentru curățenia propriu-zisă și asigurarea calității. 

Timpul înseamnă bani și TASKI vă ajută să faceți mai mult cu mai puțin. 
 

Mai puține costuri 
Mai puțin timp + mai puține produse chimice = facturi mai mici. Cheltuielile cu forța de 

muncă se ridică la peste 80% din costurile totale de curățare, așa încât valorificarea 

timpului va genera economii. Cu IntelliDose+ și IntelliFlow economisiți bani în fiecare zi 

deoarece nu faceți deloc risipă și eliminați complet riscul de supradozare. Acestea nu 

reprezintă numai o alegere inteligentă, ci și o opțiune sustenabilă. 
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Precizia contează 

Avantajul IntelliFlow 
 

 
 

 

Sistemul brevetat TASKI IntelliFlow furnizează cantitatea corectă de soluție de curățare și apă pe pardoseală în 

funcție de viteza mașinii. Pe măsură ce operatorul încetinește, sistemul avansat se adaptează în timp real 

pentru a utiliza mai puțină soluție, micșorând consumul de apă cu până la 50% și reducând procesele 

îndelungate de umplere a rezervoarelor, precum și costurile. 

 
 

Gestionare precisă a apei 
TASKI IntelliFlow utilizează o logică dependentă de viteză pentru a livra cantitatea precisă de 

soluție pe pardoseală. 
 

 

Consum de apă corelat cu viteza 
Pe măsură ce operatorul încetinește, sistemul avansat se reglează în timp real pentru a 

utiliza o cantitate mai mică de apă. Aceasta echivalează cu o acoperire mai mare cu 50% 

per rezervor. Mai puține reumpleri echivalează cu mai puțin timp de inactivitate. 

 

 

Siguranță sporită 
Uscarea imediată reduce riscurile de accidentare, oferind timpi de uscare mai scurți și mai 

consecvenți. Racletele brevetate TASKI oferă cea mai bună colectare a apei din clasa lor. Mai 

puțină apă înseamnă pardoseli mai sigure. 

 
 

 

Curățare dintr-o singură trecere 
Cu o distribuție precisă a apei combinată cu presiunea puternică a periei și cele mai bune raclete 

patentate din categoria lor, mașinile de spălat și uscat pardoseli TASKI oferă de fiecare dată cele 

mai bune rezultate de curățare dintr-o singură trecere. 

 



Diluare automată a produselor chimice 

pentru precizie și reducerea risipei. 

Dozarea inteligentă IntelliDose+ 
Sistemul brevetat TASKI IntelliFlow furnizează cantitatea corectă de soluție de curățare și apă pe pardoseală în 

funcție de viteza mașinii. Pe măsură ce operatorul încetinește, sistemul avansat se adaptează în timp real pentru a 

utiliza mai puțină soluție, micșorând consumul de apă cu până la 50% și reducând procesele îndelungate de 

umplere a rezervoarelor, precum și costurile. 

 

Sistemul IntelliDose+ calculează și 

furnizează cantitatea optimă de produse 

chimice pentru orice sarcină sau tip de 

pardoseală, asigurând curățare superioară 

și în același timp controlând și reducând 

consumul de substanțe chimice. Pungile 

de unică folosință pot fi schimbate fără 

efort, făcându-le mai ușor de utilizat și 

îmbunătățind siguranța. Abordarea noastră 

unică maximizează eficiența și vă 

simplifică activitatea, ducând curățenia la 

un nou nivel. 

 
 
 
 
 
 
 

Senzorul debitmetrului măsoară debitul apei direcționat către perii, acesta fiind controlat de sistemul Intelliflow al 

mașinii TASKI. Ulterior, componentele electronice calculează cantitatea de produse chimice necesare și ghidează 

pompa peristaltică, aceasta adăugând cantitatea corectă de produse chimice în apa care curge către perii. 

Rezervorul necesită numai umplere cu apă curată. 

Dozare precisă 
Sistemul IntelliDose+ calculează și furnizează cantitatea optimă de produse chimice pentru orice 

sarcină sau tip de pardoseală, asigurând curățare superioară și în același timp controlând și 

reducând consumul de substanțe chimice. 
 

Fără calcule estimative 
Nu este necesară dozarea manuală, prin urmare operatorul nu trebuie să facă estimări. Doar 

umpleți rezervorul cu apă și începeți curățarea. Soluția chimică va fi dozată automat și precis. 
 

Acoperire superioară 
Datorită produselor chimice superioare și tehnologiei avansate, mașinile pot curăța până la 

45.000 m2 cu o singură pungă de produs. Ideal pentru calcularea bugetului și fixarea costurilor. 

Pungă simplă de unică folosință 
Pungile de unică folosință pot fi schimbate fără efort, ceea ce le face mai ușor de utilizat și 

îmbunătățește siguranța. Abordarea noastră unică maximizează eficiența și vă simplifică 

activitatea, ducând curățarea la un nou nivel. 

Reducerea consumului de produse chimice 
De 5 ori mai puține substanțe chimice utilizate, însemnând spațiu mai mic de depozitare și 

reducerea materialelor de ambalare cu 90%. 

Curățare dintr-o singură trecere 
Cu o distribuție precisă a apei, combinată cu presiunea puternică a periei și cele mai bune raclete 

patentate din categoria lor, mașinile de spălat și uscat pardoseli TASKI oferă cele mai bune 

rezultate de curățare dintr-o singură trecere. Cu produsele chimice de îngrijire a pardoselilor de la 

Diversey și pad-urile Twister, vă oferim soluția pentru orice problemă de curățare a pardoselilor. 
 



Tehnologia IntelliDose+ 
• Pungi închise - pentru manipulare în condiții 

de siguranță și lipsa contactului operatorului cu 

produsele chimice 

• Fără necesitatea dozării manuale - doar 

umpleți rezervorul cu apă și începeți 

curățarea. 

• Sistem nou necaptiv - permite clienților 

să utilizeze produse chimice alternative. 

• Utilizare simplă - un semnal acustic de 

avertizare indică când punga este goală 

• Simplitate - doar 3 produse diferite pentru 

sarcini variate care îndeplinesc toate 

cerințele pentru diverse tipuri de pardoseli 

și zone de aplicare 

• Produse super-concentrate - de 5 ori mai 

puține produse chimice utilizate, însemnând 

spațiu mai mic de depozitare și reducerea 

materialelor de ambalare cu 90% 

• Ergonomie - nu este necesară ridicarea 
bidoanelor grele 

• Siguranță - substanțe chimice sigure și 

produse necorozive 

• Nou design integrat - dozare controlată cu 

ajutorul panoului de comandă

 

 

Jontec 300 ID 
Detergent neutru foarte concentrat, cu spumare redusă. Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli 

lavabile, protejate sau neprotejate. pH neutru. Nu lasă reziduuri și nici depuneri pe pardoseală. 

Parfum proaspăt. Curățare eficace, cu spumare redusă, la o doză foarte mică. 

 
 

Jontec Tensol ID 
Detergent cu agent de luciu pentru pardoseli, fără a forma o peliculă. Ideal pentru curățarea și 

întreținerea pardoselilor lavabile protejate și neprotejate. Creează o pardoseală rezistentă la 

alunecare, care nu permite depunerea murdăriei. Parfum proaspăt. Detergent cu agent de luciu care 

nu formează peliculă. Acțiune rapidă, spumare redusă. Tehnologie brevetată unică de dezodorizare 

activă (O.N.T.). 
 

Jontec Forward ID 
Detergent alcalin pentru spălări dificile, special conceput pentru mașini de spălat și uscat pardoseli. 

Formula cu spumare redusă îndepărtează eficient depunerile persistente, murdăria şi grăsimile de pe 

toate suprafeţele lavabile neprotejate. 

Combinație eficientă de surfactanți și substanțe alcaline. Putere bună de emulsifiere. Spumare 

redusă, acțiune rapidă. Parfum proaspăt. 
 

Produs Pardoselile protejate și 

neprotejate. Nivel 

redus de murdărie 

Pardoselile protejate și 

neprotejate. Finisare 

lucioasă 

Pardoseli neprotejate. 

Nivel ridicat de murdărie 

(cu excepția lemnului) 

Jontec 300 ID Da Nu Nu 

Jontec Tensol ID Da Da Nu 

Jontec Tensol ID Nu Nu Da 



 
 
 
 

 
 

 

 

  

   

 
 
 
 
 

TASKI este unul dintre cele patru domenii de activitate principale ale companiei Diversey. 

 
 

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines 

Pentru informații suplimentare, vizitațiwww.taski.com sau urmăriți-ne pe rețelele de socializare. 
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