Komplexní nabídka
pro kuchyňské provozy
a Housekeeping

Profesionální systém
v zákulisí

Víme, co potřebujete …
Splníme požadavky Vašich zákazníků
Vaši hosté dnes kladou stále vyšší nároky na rozsah a celkovou kvalitu služeb.
Vyhovět veškerým požadavkům klientů představuje náročný úkol, kterému musí ubytovací
a stravovací zařízení každodenně čelit.
Společnost Ecolab je Vaším partnerem v oblasti profesionální hygieny. Působíme sice v zákulisí,
ale dokážeme vyjít vstříc všem potřebám Vašich hostů a současně plnit Vaše vlastní požadavky.

Ochrana Vaší obchodní značky
Vzhledem k náročnému konkurenčnímu prostředí je nezbytným předpokladem pro odlišení
se od jiných hotelů vlastnictví jedinečné obchodní značky. Vybudování pověsti zavedené značky
je spojeno s vysokými investicemi, které je nutno chránit. Použijte čistotu a hygienu jako svoji
konkurenční výhodu.
Vzrůstající náklady související s nezbytnými a stále se zvyšujícími investicemi vyvolávájí nutnost
uplatňování takových metod, které jsou vzhledem k vynaloženým nákladům co nejefektivnější
- tento požadavek se týká i oblasti hygieny.
Vstřícný a spolehlivý personál hraje velmi významnou roli a svědčí o Vaší snaze zajistit
maximální pohostinnost. Loajalitu personálu si zajistíte i díky bezpečným a snadno použitelným
přípravkům a systémům.

Profesionální systém v zákulisí
Účinnost
• Systém Oasis Pro přináší přesné
dávkování, které Vám zaručí vynikající výsledky
čištění a nízké uživatelské náklady
• Jedno dvoulitrové balení koncentrátu postačí
na přípravu až 300 lahví
pracovního roztoku

Vynikající výsledky čištění
• Účinné vysoce koncentrované přípravky
zajišťují trvale vynikající výsledky čištění
• Široký sortiment přípravků vyhoví všem Vašim
požadavkům kladeným na úklid a hygienu

Méně obalů a účinné řízení nákladů
• Menší množství odpadu z obalů
• Lepší využití skladovacích prostor
• Přesné dávkování usnadňuje kontrolu
a zamezuje plýtvání

Oasis Pro 64
Čistící přípravek pro
sanitární zařízení

Oasis Pro 61
Čistící přípravek pro
koupelny - kyselý

Oasis Pro 63
Čistící a dezinfekční
přípravek pro koupelny

Oasis Pro 60
Čistící přípravek pro
koupelny - alkalický

Oasis Pro 54/55/56
Osvěžovač vzduchu
se svěží /květinovou
vůní /s intenzivní svěží
vůní

Oasis Pro 40
Univerzální čistící
přípravek / přípravek
na čištění skla

Oasis Pro 32
Čistící přípravek na
podlahy s ošetřujícím
účinkem

Jednoduchost a bezpečnost
díky barevnému značení
• V celém systému Oasis Pro je důsledně
zapracováno barevné značení s piktogramy
• Barevné kódování a systém piktogramů
umožňují jednoduchou a snadnou obsluhu
• Zjednodušení organizace práce, přehlednost,
snížení rizika záměny a nesprávného použití

Instruktážní pomůcky přizpůsobené
podmínkám zákazníka
• Hygienické plány jsou připravovány individuálně
podle skutečných podmínek Vašeho provozu

Školicí materiály
• Návod k použití přípravků obsahuje vysvětlení
jednotlivých úklidových postupů
• Tabulka materiálové snášenlivosti zajišťuje
použití správného přípravku pro příslušný typ
povrchu
• Instruktážní videonahrávka vysvětluje
používání systému Oasis Pro názorně
a srozumitelně

Nabídka pro kuchyně
• Systém Oasis Pro přináší vynikající výsledky
také v oblasti hygienického úklidu v kuchyních
• Inovační přípravky byly vyvinuty tak, aby
vyhověly všem speciﬁckým požadavkům
na úklid v kuchyňských provozech
• Sortiment přípravků zahrnuje univerzální
čistící a odmašťovací prostředek, čistící
a dezinfekční přípravek a různé přípravky
na čištění podlah

Oasis Pro 40
Čisticí prostředek na sklo

Oasis Pro 31
Speciální čistící přípravek na podlahy

Oasis Pro 10
Univerzální čistící přípravek
s odmašťujícím účinkem

Oasis Pro 20
Čisticí přípravek s dezinfekčním
účinkem

Oasis Pro 30
Čistící přípravek na podlahy

Jeden systém pro veškeré požadavky v oblasti hygieny!

Speciální
mechanismus
zabraňuje
nasátí přípravků
do vodovodního
systému

Přímé připojení
k vodovodnímu
systému

Plnění lahví
s rozprašovačem
ovládané jednou
rukou

Možnost plnění
kbelíků i lahví
s rozprašovačem

Uzamykatelný
zásobník
omezuje
zneužití
přípravků

Nízké prostorové
požadavky

Průzory pro
kontrolu hladiny
koncentrátu

Jednoduchý
mechanismus
připojení sáčků
s koncentráty

Oasis Pro 32
Čistící přípravek na podlahy
s ošetřujícím účinkem

Oasis Pro 40
Univerzální čistící přípravek /
přípravek na čištění skla

Oasis Pro 54/55/56
Osvěžovač vzduchu se
svěží/květinovou vůní

Oasis Pro 60
Čistící přípravek pro
koupelny - alkalický

Oasis Pro 61
Čistící přípravek pro
koupelny - kyselý

Oasis Pro 63
Čistící a dezinfekční
přípravek pro koupelny

Pro další informace si, prosím, vyžádejte naše informační listy jednotlivých přípravků.

Oasis Pro 64
Čistící přípravek pro
sanitární zařízení

Program, který nezahrnuje pouze chemikálie

Přípravky
• Systém Oasis Pro lze přizpůsobit konkrétním podmínkám
zákazníka, je spolehlivý a nenáročný na prostor,
vhodný pro stravovací i ubytovací zařízení
• Přípravky jsou vysoce koncentrované - pro vyšší účinnost
a delší trvanlivost

Zařízení
• Příliš vysoké dávkování znamená plýtvání
penězi a nedostatečné dávkování ohrožuje
výsledky čištění
• Systém Oasis Pro je přizpůsobitelný
konkrétním podmínkám zákazníka, je
vhodný pro většinu ubytovacích
a stravovacích provozů, je robustní
a spolehlivý
• Plně automatické dávkování vylučuje
kontakt uživatele s koncentráty

Aplikační pomůcky

Školení a služby přizpůsobené podmínkám zákazníka

• Systém Oasis Pro nabízí ucelenou řadu
aplikačních pomůcek pro všechny oblasti
použití
• Ergonomická konstrukce pomůcek
zvyšuje efektivitu a bezpečnost práce,
snižuje riziko pracovních úrazů

• V celém systému Oasis Pro je důsledně zapracováno barevné značení
s piktogramy usnadňující správnou identiﬁkaci a použití přípravků
• Úklidové postupy je možno přizpůsobit Vašim individuálním potřebám
• Obsáhlé školící materiály umožňují rychlé a účinné zaškolení zaměstnanců
• Pravidelný servis ze strany Vašeho odborného poradce společnosti Ecolab
Vám zaručí bezporuchový chod systému, přesné dávkování,
snížení spotřeby vody, energie a chemikálií

Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118
603 00 Brno

tel.: 543 518 250
fax: 543 518 299
e-mail: ofﬁce.brno@ecolab.com

www.ecolab.com

