
Wydajna stacja dozująca 
do utrzymywania czystości 
w dużych i średnich obiektach  
Poszukujesz rozwiązania do utrzymania czystości duże-
go obiektu, które wymaga prostego wdrożenia, całkowi-
tej kontroli kosztów, bezpieczeństwa i szybkiego działania?
 
Niezależnie od potrzeb obiektu, QuattroSelect jest ideal-
nym rozwiązaniem. Zaprojektowany dla różnorodnych 
użytkowników i różnych wymagań produktów. Dzięki 
QuattroSelect wygodnie napełnisz butelki ze spryskiwa-
czem, wiadra lub/i zbiorniki automatów szorujących roz-
tworami o pożądanym stężeniu. 

Teraz z pomocą urządzenia QuattroSelect utrzymywanie 
czystości jest proste, bezpieczne i szybkie. 

Korzyści ze stosowania stacji dozującej QuattroSelect 
100% kontroli zużycia i kosztów 

       Właściwe rozcieńczanie gwarantuje przewidywa-
       nie zużycia i kosztów oraz właściwe dozowanie. 

 
100% bezpieczeństwa

       Właściwe rozcieńczanie zapewnia brak kontaktu
       użytkownika z silnie skoncentrowanymi prepara-
       tami chemicznymi.

Stacja dozująca QuattroSelect zawsze dostarcza odpowied-
nie stężenie, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych 
pomyłek podczas dozowania. TASKI QuattroSelect umożli- 
wia regulację i dostosowanie optymalnego ciśnienia napeł-
niania - niskie do butelek oraz wysokie do wiader i maszyn 
szorująco - zbierających.    

QuattroSelect jest systemem zamkniętym, co w efekcie wy-
klucza jakikolwiek kontakt użytkownika ze skoncentrowany-
mi preparatami chemicznymi. Co więcej, QuattroSelect mo-
że  być  całkowicie zamknięty.

Z dwóch 2,5 litrowych saszetek ze skoncentrowanymi prepara-
tami chemicznymi  można przygotować aż do 2500 litrów roz-
tworów gotowych do użycia. To oznacza oszczędność kosztów
związanych z transportem, magazynowaniem produktu oraz 
zmniejszenie produkcji odpadków. Dlatego QuattroSelect jest
przyjazny środowisku.

QuattroSelect umożliwia jednoczesne podłączenie czte-
rech silnie skoncentrowanych produktów i przygotowanie 
czterech różnych roztworów roboczych. Wszystkie preparaty 
i akcesoria są kodowane kolorami, aby ułatwić korzystanie 
z urządzenia i uniknąć ewentualnych pomyłek.

Zwiększenie wydajności

Poprawa bezpieczeństwa

Wkład w ochronę środowiska

Uproszczenie pracy



Uwaga: z 2 x 2,5l preparatu QuattroSelect
można przygotowac aż do 2500 l roztworu
gotowego do użycia!

Produkt Opis Wielkość opakowania Kod produktu
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TASKI QuattroSelect  Stacja dozująca do skoncentrowanych preparatów               sztuka                     1211419
   

Mycie podłóg i pomieszczeń
Produkty, które spełniają 85% potrzeb w zakresie utrzymywania czystości

TASKI Sprint 200 QS  Preparat do codziennego mycia wodoodpornych                    2X2,5L                7517096    
    powierzchni

TASKI Jontec 300 QS  Nisko pieniący się preparat do codziennego mycia podłóg     2X2,5L                7517105

Mycie silnych zabrudzeń - produkty uzupełniające do codziennego czyszczenia

TASKI Sprint Emerel QS  Alkaliczny preparat do ogólnego stosowania                          2X2,5L                 7517100  

TASKI Sani Cid QS  Kwasowy preparat do codziennego mycia toalet                    2X2,5L                 7517092

TASKI Sani Calc QS  Preparat do usuwania osadów kamienia wapiennego            2X2,5L                 7517093

Produkty alternatywne 

TASKI Jontec Tensol QS  Preparat na bazie związków powierzchniowo czynnych         2X2,5L                 7517108 
    do mycia i konserwacji podłóg  

Informacja o stacji dozującej QUATTROSELECT i produktach

TASKI Sprint Degragerm QS           Preparat dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji                       2X2,5L                 7517568
                                                         wodoodpornych powierzchni i podłóg            




