GECKO SİSTEM Nerelerde Uygulanır?

Gecko Sistem Hastaneler,
Okullar, Yurtlar, Spor
Salonları, Yaşlı Bakım
Evleri, Fabrikalar ve
AVM’ler gibi bir çok alanda
uygulanır.

Sağlıkta ve Eğitimde
Temizlik Projesi

GECKO SİSTEM Nedir?
Gecko Sistem projelerinde gerçek ve hijyenik temizlik yapmak isteyen profesyonel kullanıcılar için
geliştirilmiştir. Sistem projeye kurulan dozaj üniteli mop yıkama makinası ile uygulanır.

GECKO SİSTEM Nasıl Uygulanır?
•
•
•
•
•
•

Sistem için özel geliştirilen özel
cırtlı gecko moplar mop yıkama
makinasında yıkanır.
Makine otomatik kimyasal
dozajlayarak mopları temizliğe
hazır hale getirir.
Makineden çıkan moplar
kutulara yerleştirilerek katlara
taşınır.
Her bir mop ile 35 m2 alan silinir
ve kirliye atılır.
Gecko moplar 500
yıkama garantili ve 90c
yıkanabilmektedir.
Gecko aparat özel aplix
enjeksiyon sistemiyle üretilmiş
olup asla yapışma özelliğini
kaybetmez.

GECKO SİSTEM’i Neden Kullanmalıyım?
Su tasarrufu yapmak için!
• Mevcut ıslak paspas sistemiyle yaptığınız temizlikte
3 kat daha fazla su harcarsınız.
Kimyasal tasarrufu yapmak için!
• Her yıkamada aynı dozajlama yapılır.
• Her yıkamada aynı sonuç elde edilir. Moplar her
zaman temiz ve temizliğe hazırdır.
• Kullanıcının kimyasal ile teması kesilir ve olası
kazaların önüne geçilir.
Maliyetlerinizi azaltmak için!
• Ürün çeşitliliği ortadan kalkar.
• Tek bir mop çeşidi ile tüm alanı temizlersiniz.
• Stok maliyetleriniz azalır.
İş gücünü etkin kullanmak için!
• Personel hazır mopları kutulara yerleştirir
• ve kat temizliğini yapar.
• Çift kovalı paspas arabasının suyunu değiştirmekle
uğraşmaz.
• Kimyasal ile temas etmez.

Hastaneler, Okullar,
ve İş Merkezleri‘ nin
temizliğinde gerçek hijyen
arayan profesyoneller için
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GECKO SiSTEM

Gecko Sistem kullanarak mopları;

Gecko Sistem yenilikçi çözüm
arayan profesyonel kullanıcılara
yönelik geliştirilmiş bir sistemdir.
Hastaneler, AVM’ler, Okullar,İş
merkezleri ve Fabrikaların
temizliğinde gerçek hijyenik
ortamlar oluşturulmasını sağlar.
Sistem içerisinde bulunan özel
olarak tasarlanmış ürünleriyle
rahat ve hızlı kullanımı sayesinde
zamandan ve iş gücünden
tasarruf etmenize yardımcı olur.

1 Hazırlayın
•
•
•

Yıkama
Kimyasallandırma
Nemlendirme

2 Saklayın

Su tasarrufu sağlanır
Gerçek hijyenik ortam oluşturulur ve sürekliliği sağlanır.
Otomatik dozajlamayla kimyasal maliyeti azalır.
Temizlik Personeli iş gücünü daha etkin kullanır.
İşçi sağlığı korunur, muhtemel kazaların önüne geçilir.
Mevcut kullanılan ekipman stoğu azalır.

Kapaklı Hijyen Kutusu
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TASARRUF
EDERSİNİZ!

Mobil Araba

Mikrofiber Mop

•
•
•
•
•
•

3 Uygulayın

Gecko Sistem ile
Zamandan,
Sudan,
Kimyasaldan,
Enerjiden,
İş Gücünden

4 Sonuç Alın!
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Extrem Mop

Mop Yıkama Makinesi
Mop Yıkama Kimyasalları
Soft Brite Mikrofiber Mop

Süper Mikro Mop

