RENDSZERMEGOLDÁS A KONYHÁKHOZ
A Jar Professional rendszermegoldása a Jar márka minőségét és technológiáját hozza el, mindezt a professzionális
üzemek szükségleteihez igazítva. Ha napi 10, vagy 1 000 ételt főz, a mi megoldásunk lehetővé teszi a gyors és
minőségi konyhai tisztítást a HACCP terv követelményeinek megfelelően. Termékeinket edények mosogatásához,
valamint takarításához, zsírtalanításához és a konyha fertőtlenítéséhez kínáljuk. Az üzem nagyságától függően az
alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:
 Személyre szabott megoldások az üzem
szükségletei szerint
 Az adagolórendszerek szállítása és felszerelése
 A személyzet személyes higiéniájának megoldása

 Terméktesztelés lehetősége
 Higiéniai tervek és utasítások
 Személyzet képzése

Edények mosogatása a gastro
mosogatógépekben
 Jar megoldás az edények gépi mosogatásához,
professzionális mosogatógépekben
 Az adagolók és berendezéseik felszerelésének lehetősége
 Minden vízkeménységben alkalmas
 Vízkőmentesíti a mosogatógépet

Az edények kézi
mosogatása
 A Jar termékek kiváló minősége, a professzionális
üzemek igényeihez alkalmazva
 Bőrgyógyászatilag tesztelt megoldás az érzékeny bőrre
 Az adagolók felszerelésének lehetősége

A konyha takarítása és
zsírtalanítása
 Egyszerű megoldás a konyha és konyhai felületek gyors
és biztonságos takarításához és fertőtlenítéséhez
 A koncentrált szerek rendszer használatának lehetősége
Mr. Proper Professional adagolóval (lásd Megoldások
takarításra)
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RENDSZERMEGOLDÁS A MOSÁSHOZ
A nagy mosodákban, kórházi mosodákban, szociális intézetekben szerzett sok éves tapasztalatainknak
köszönhetően vagyunk képesek Önnek egy teljes megoldást ajánlani az egész mosoda működéséhez úgy, hogy
az gazdaságos legyen, a textília tökéletesen tiszta legyen, az ügyfelei és az alkalmazottai pedig maximálisan
elégedettek legyenek. Az üzem nagyságától függően az alábbi műveleteket kínáljuk:





A teljes művelet optimalizálása
Mosási programok beállítása
Adagolók beszerelése és szervízelése
Tisztítóanyagok és adalékanyagok szállítása

Ariel 1 Wash System






Energia audit
Energiatakarékos eszközök tervezése
Tanúsított tesztelés
Személyzet képzése

 Rendszerek, amelyek teljes mértékben alkalmazkodnak az
Ön igényeihez, a mosás minősége és a működési feltételek
tekintetében
 Fertőtlenítő mosás lehetősége
 Rendszer 1 a textília maximális puhaságáért és frissességéért
 Rendszer 2 a maximális puhaság és a fehérség újjáéledéséért
 Rendszer 3 a különleges követelményeket igénylő vállalatoknak
 pH semleges rendszer

RENDSZERMEGOLDÁS A TAKARÍTÁSHOZ
A Mr. Proper Professional rendszermegoldása nem csak a legmodernebb, adagoló állomásokkal felszerelt
koncentrátumok rendszerét kínálja, de a higítás nélküli, közvetlen felhasználásra szánt termékeket is. A megoldás
a lehető legegyszerűbbre lett tervezve (mindössze néhány termék szükséges a takarításhoz), hatékony és
biztonságos. Az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:
 Személyre szabott megoldások, a művelet igényeinek
megfelelően
 Adagoló berendezések biztosítása és felszerelése
 Személyi higiéniai megoldások

 Pénzvisszafizetési garancia program
 Higiéniai tervek és utasítások
 Személyzet képzése

Koncentrátumok rendszere
a takarításhoz
 Egyszerű megoldás – mindössze 5 termék szükséges a helyiségek,
toalettek, nyilvános helyiségek és konyhák takarításához
 Tisztítás és fertőtlenítés egy lépésben
 Egyszerű és biztonságos adagolási rendszer
Az adagolók és a felszerelésük a szállítás részei
 A helyiség kitakarításához
szükséges költségek
kiszámolása
 Ökologikus, nagy mennyiségű
műanyag flakont takarít meg

