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        Gdy saszetka zostanie opróżniona, wyjmij ją z        Gdy saszetka zostanie opróżniona, wyjmij ją z        Gdy saszetka zostanie opróżniona, wyjmij ją z        Gdy saszetka zostanie opróżniona, wyjmij ją z

dozownika i wyrzuć do odpowiedniego pojemnikadozownika i wyrzuć do odpowiedniego pojemnikadozownika i wyrzuć do odpowiedniego pojemnikadozownika i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika

Przygotowywanie roztworówPrzygotowywanie roztworówPrzygotowywanie roztworówPrzygotowywanie roztworów
roboczych nigdy nieroboczych nigdy nieroboczych nigdy nieroboczych nigdy nie
było wygodniejszebyło wygodniejszebyło wygodniejszebyło wygodniejsze
 
Divermiete jest nowatorskim rozwiązaniem sporządzania
roztworów roboczych z koncentratów.roztworów roboczych z koncentratów.roztworów roboczych z koncentratów.roztworów roboczych z koncentratów.
Unikalny produkt jest opatentowanym projektem,Unikalny produkt jest opatentowanym projektem,Unikalny produkt jest opatentowanym projektem,Unikalny produkt jest opatentowanym projektem,
dostarczającym niezrównanych korzyści dostarczającym niezrównanych korzyści dostarczającym niezrównanych korzyści dostarczającym niezrównanych korzyści w miejscachw miejscachw miejscachw miejscach
gdzie liczy się czystość, bezpieczeństwo, funkcjonalnośćgdzie liczy się czystość, bezpieczeństwo, funkcjonalnośćgdzie liczy się czystość, bezpieczeństwo, funkcjonalnośćgdzie liczy się czystość, bezpieczeństwo, funkcjonalność
i oszczędność. Takimi miejscami są np. kuchnie i pokojei oszczędność. Takimi miejscami są np. kuchnie i pokojei oszczędność. Takimi miejscami są np. kuchnie i pokojei oszczędność. Takimi miejscami są np. kuchnie i pokoje
hotelowe.hotelowe.hotelowe.hotelowe.
 
Divermite nie wymaga skomplikowanej instalacji i
podłączeń elektrycznych.
 

•  Prostota systemu pozwala zamontować produkt w
 miejscu dla Ciebie odpowiednim.

•  Pozwala w wygodny sposób napełniać butelki,
 wiadra i zlewy.

 
Redukuj koszty:Redukuj koszty:Redukuj koszty:Redukuj koszty:
Divermite wykorzystuje skoncentrowany detergent w
połączeniu z systemem precyzyjnego dozowania.
Gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu czystości i
higieny, dodatkowo oferując oszczędność i
funkcjonalność. Zapewnia to kontrolę dozowania i
możliwość zaplanowania ponoszonych kosztów w
kuchni. 

• Jedno opakowanie detergentu Suma Star D1
wystarcza na napełnienie 100 zlewów.

• Jedno opakowanie detergentu Suma Multi D2
wystarcza na napełnienie 50 wiader

• Jedno opakowanie preparatu Suma Bac D10
wystarcza na napełnienie 100 butelek o pojemności
750 ml z rozpylaczem!

 
Minimalizuj czas szkoleń:Minimalizuj czas szkoleń:Minimalizuj czas szkoleń:Minimalizuj czas szkoleń:
Divermite  jest zaskakująco prosty w obsłudze, jest
stworzony z myślą o ograniczaniu szkoleń do minimum.

• System Divermite wykorzystując tylko 3 produkty
całkowicie spełnia dzienne zapotrzebowanie kuchni
na dezynfekcję i utrzymanie czystości.

• Przyporządkowanie detergentów do określonych
kolorów oraz system lock and key znacznie
zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia
kosztownych błędów.

• Funkcja opóźnienia działania przycisku dozującego,
zapobiega użycia nadmiernej ilości detergentu.
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Maksymalizuj bezpieczeństwo:Maksymalizuj bezpieczeństwo:Maksymalizuj bezpieczeństwo:Maksymalizuj bezpieczeństwo:
Saszetki z koncentratem gwarantują pełne
bezpieczeństwo.
 

• Podczas zmiany opakowania z płynnym detergentem
wykluczony jest kontakt ze środkami chemicznymi.

• Saszetki z detergentem są lekkie i wygodne, idealne
do ręcznej obsługi.

• Miękkie opakowania nie pozostawiają żadnych
śladów środków chemicznych, mogą być bezpiecznie
przechowywane i usuwane bez narażenia na kontakt
z detergentem.

  
 
  
JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel.: 022 328 10 00
fax: 022 328 10 01
e-mail: dok.poland@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.pl 

Redukuj wpływ na środowisko:Redukuj wpływ na środowisko:Redukuj wpływ na środowisko:Redukuj wpływ na środowisko:
W JohnsonDiversey nieustannie staramy się zmniejszać
wpływ naszych produktów na środowisko naturalne.
Divermite jest jedną z innowacji, która osiąga znaczną
minimalizację wpływu na środowisko naturalne w
porównaniu do konkurencyjnych systemów.
Użycie skoncentrowanych roztworów i pełna kontrola
dozowania redukuje o 68% ilość środków chemicznych
mających kontakt z otoczeniem w porównaniu do ręcznie
rozcieńczanych produktów.
Aż o 80% mniejsza ilość tworzywa sztucznego z którego
wykonane jest opakowanie w porównaniu z tradycyjnymi
5 litrowymi kanistrami korzystnie wpływa na ochronę
środowiska naturalnego.
Divermite minimalizuje wpływ na środowisko naturalne i
maksymalizuje bezpieczeństwo podczas usuwania
zużytych pojemników.    
 
System Divermite znajdujeSystem Divermite znajdujeSystem Divermite znajdujeSystem Divermite znajduje
zastosowanie zarówno w gastronomii jak izastosowanie zarówno w gastronomii jak izastosowanie zarówno w gastronomii jak izastosowanie zarówno w gastronomii jak i
hotelarstwiehotelarstwiehotelarstwiehotelarstwie....
 
W kuchni:
 
Suma Star D1 conc - środek do ręcznego mycia naczyń
Suma Multi D2 conc - uniwersalny środek do czyszczenia
wodoodpornych powierzchi i urządzeń kuchennych.
Suma Bac D10 conc - preparat do mycia i dezynfekcji
powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością.

W hotelu:
 
Room Care R1 conc - preparat do mycia, czyszczenia i
odkażania muszli klozetowych.
Room Care R2 conc - preparat do regularnego
czyszczenia wodozmywalnych powierzchni.
Room Care R3 conc - preparat do czyszczenia
powierzchni szklanych i z tworzyw sztucznych.
Room Care R5.1 conc - odświeżacz powietrza doskonale
usuwający niepożądane zapachy, w tym dymu
tytoniowego.
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