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APLIKÁCIE - OBLASTI   POUŽITIA

> www.greencleaning.sk 



INFINITE possibilità di PULIZIA e SANIFICAZIONENeobmedzené  možnosti:

 strojársky priemysel  verejná doprava potravinársky priemysel zdravotnícto  dopravníkové pásy 

Myslite  EKOLOGICKY,  vyberte  si  PARU !



ČISTENIA    a    SANITÁCIE

HO.RE.CA.  vinárstva a 
vinárne

CAR WASH
autoumyvárne

 ničenie burín  domácnosti

graf

žuvačky a graffiti

VIAC  AKO  30  MODELOV  OD  2,45kW   DO   40kW  
PRE  PRIEMYSEL,  PROFESIONÁLNY  TRH   A   DOMÁCNOSTI



BEFORE 



POTRAVINÁRSTVO
  EKONOMICKÉ  A  SPRÁVNE  RIEŠENIE   

V  HYGIENICKÝCH  A  ZDRAVOTNÝCH  PREDPISOCH 

Primeraná dezinfekcia pracovných plôch.

Odstraňovanie zvyškov potravín, ako sú napríklad inkrustácie, olej, mastnota atď.

Značné zníženie nákladov spôsobených prestojmi strojov a výrobných liniek vďaka 
automatizovaným systémom sanitácie dopravných pásov.

Odstránenie nákladov na likvidáciu zvyškov kvapalného odpadu.

 Významné zníženie spotreby vody a detergentov.

PO- PRED



pás zostane suchý

efektívne čistenie

odstráni choroboplodné zárodky a baktérie



ČISTIČ DOPRAVNÍKOVÝCH PÁSOV

 Dodávané s príslušnými stierkami podľa oblasti použitia.

nepotravinárske stierky  potravinárske stierky

Automatizovaná parná stanica STEAM PLANT na čistenie a 
dezinfekciu dopravných pásov.

Automatizovaný systém čistenia a dezinfekcie dopravných pásov. 
Použiteľné s modelmi STEAM BOX.

Prispôsobiteľné z hľadiska rozmerov a upevňovacieho systému.

Aplikácia je možná počas produkčného (výrobného) cyklu.

Znižuje technické problémy strojov, ktoré vytvárali vysoké mnžstvo odpadov z 
dôvodu špinavých pásov.

Významné zníženie spotreby vody a detergentov.



BEFORE - PRIMA



Čistenie zariadení, strojov a pracovných nástrojov.

Odstránenie nečistôt, inkrustácie, oleja a mastnoty.

Významné zníženie nákladov spôsobených prestojmi strojov a výrobných liniek.

Odstránenie nákladov na likvidáciu zvyškov kvapalného odpadu.

Významný pokles použitia  chemických produktov.

Významné zníženie spotreby vody.

PO

PO

       PRED

PRED

STROJÁRSTVO
VIAC  PARY  =  MENEJ  KOMPLIKÁCIÍ





VEREJNÁ DOPRAVA
EFEKTÍVNOSŤ  PRE  SPOLOČNOSTI  A  KOMFORT  PRE  CESTUJÚCICH

Úspora na spotrebe vody o 90% v porovnaní s tradičnými metódami čistenia.

Výrazné zníženie spotreby chemických prípravkov.

Odstránenie roztočov a baktérií. Prevencia výskytu plesní a húb, ktoré sú zodpovedné za 
znečistenie vozidla a zlé zápachy.

   PRED        PREDPO  PO

Účinnosť a rýchlosť čistenia: po čistení parou nie sú očistené povrchy extrémne mokré. To 
znamená, že nie je potrebné čakať na vyschnutie čistených častí.

Po čistení parou žiadne zvyšky tekutého odpadu vo vozidle a mimo neho.





Odstránenie graffiti zo stien, tabúľ, podláh atď.

ODSTRAŇOVANIE ŽUVAČIEK A GRAFFITI

 PO PO   PRED

 PRED

 PO

  PRED

 Odstraňovanie žuvačky z verejných pamiatok, ulíc, parkovísk atď.

 Čistenie kobercov, čalúnenia, podláh atď.

graf





ZDRAVOTNÍCTVO
MAXIMÁLNA  HYGIENA  V  ZDRAVOTNÍCKOM  PROSTREDÍ

Sanitizácia a dezinfekcia všetkých typov povrchov v zdravotnej starostlivosti.

Čistenie a sanitácia matracov, vankúšov, prikrývok atď.

Rýchle čistenie, ktoré znižuje prestoje medicínskych výrobných liniek liekov počas 
čistenia.

Úspora na chemických výrobkoch a 
detergentoch

Sanitácia zdravotníckych vozidiel.

Eliminácia zvyškov pri procese spracovania.





VINÁRSTVO
PARA .... INOVAČNÁ,  EKOLOGICKÁ  A  PRÍRODNÁ

Sanitácia plniacich liniek s mikrofiltráciou alebo bez nej.

Odstránenie kameňa z vnútra sudov a odstránenie brettanomyces prítomných vo 
vnútri drevených vlákien.

Významná redukcia vody.





AUTOUMYVÁRNE
PRE  ČISTENIE  VÁŠHO  AUTA  SI  VYBERTE  PARU

Vstupuje do pórov laku, odstraňuje zvyšky vosku a nečistôt nahromadených v 
priebehu rokov

Sanitácia interiérov; odstránenie zápachu, plesní, baktérií a roztočov, ktoré sú 
zdraviu škodlivé.

Odstraňovanie škvŕn zo sedadiel a čalúnenia.

Rýchle uschnutie interiérov, umožňuje okamžité použitie auta.

Úspora vody približne o 90%.

Zníženie spotreby chemických prípravkov.





NIČENIE   BURINY
 PARA  REŠPEKTUJE  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  A  ZDRAVIE 

Odstránenie buriny prostredníctvom prírodného a ekologického systému.

Eliminácia chemických látok počas úpravy. 

Zvýšenie bezpečnosti operátora: žiadne kontraindikácie, žiadne škodlivé 
výpary alebo vibrácie (rozdiel oproti krovinorezom).

Spomalenie rastu buriny (para pri teplote 180 ° C zničí korene buriny).

Riešenie problému znečistenia podzemných vôd.

Redukcia spotreby vody (okolo 50 l/h).

     PRED PO

CHÉMII
STOP 





Čistenie a dezinfekcia všetkých druhov povrchov (chodby, čakáreň, zasadacie 
miestnosti atď.),  podlahy (dlaždice, parkety atď.). 

Predchádzanie rizikám pri tvorbe plesní a húb sanitáciou všetkých typov 
čalúnených látok (kobercov, matracov, vankúšov atď.).

Odstránenie baktérií, roztočov, bĺch, kliešťov, ploštíc, plesní, ako aj pachov, 
vďaka primeranému čisteniu (izby, obývacie izby, telocvične, sauny, bazény).

Čistenie a dezinfekcia kúpeľní, sanity, vaní, sprchy atď.

Čistenie a hlboká dezinfekcia komerčných kuchýň a nástrojov na spracovanie 
potravín.

HO.RE.CA. 
 PRISPÔSOBENIE  KONŠTRUKCIE   K  HYGIENICKÝM  A  ZDRAVOTNÝM  PREDPISOM





Čistenie a dezinfekcia všetkých druhov domácich povrchov (podlahy, dlaždice, 
parkety atď.).

Predchádzanie vzniku tvorby plesní, roztočov a húb, ktoré sú zodpovedné za alergie 
a zápachy (dezinfekcia kobercov, matracov, vankúšov, záclon a čalúnenia vo 
všeobecnosti).

Odstránenie baktérií (dezinfekcia sporákov, umývadiel, kúpeľňových prípravkov, vaní, 
sprchovacích kabín atď.).

DOMÁCNOSTI
CHRÁŇTE  DOMOV  A  VAŠE  ZDRAVIE



POZNÁMKY



POZNÁMKY



> GREEN CLEANING s.r.o., showroom: Neresnická cesta 4068, 960 01 Zvolen

> info@greencleaning.sk

> 48°34'06.3"N   19°07'49.9"E 

> Tel. +421 911 088 098

www.greencleaning .sk


