


ALĂTURI
D E CL I ENȚ I I NO Ș TR I ,
CONTRIBUIM PENTRU A FACE
LUMEA UN LOC MAI BUN

EVERYWHERE IT MATTERS!



HEALTHCARE

Vă oferim suport pentru a asigu- ra

asistență medicală de calitate

pacienților prin soluții de prevenire a

infecțiilor, un grad ridicat de cură-

țenie și eficiență operatională sporită

a echipamentelor medicale. Oferim

proceduri inovatoare de curățenie și

dezinfecție pentru igiena pielii și

mâinilor, igiena mediului spitalicesc,

dezinfecția instrumentarului medical,

scuturi absorbante şi huse pentru

echipamente.

INSTITUTIONAL

Asigurăm un mediu curat și sigur în

unitățile publice și satisfacem cele

mai exigente cerințe ale clienților

prin soluții complete şi complexe

pentru curățarea și igienizarea:

textilelor, veselei și mâinilor, soluții

de menaj și îngrijire a pardoselilor

pentru hoteluri, restaurante, spitale

și alte unități publice.

TEXTILE CARE

Ne ocupăm de întregul proces de

spălare al textilelor cu ajutorul pro-

gramelor de spălare special conce-

pute pentru fiecare client, produse-

lor inovative și echipamentelor de

dozare. Soluţiile noastre se adre-

sează tuturor spălătoriilor comercia-

le care procesează textile provenite

de la: spitale, instituţii publice, ho-

teluri, restaurante, industrie, inclusiv

celor care oferă servicii de leasing

textil pentru uniforme, echipamente

de lucru, lenjerii, etc.

QUICK SERVICE  
RESTAURANTS

Asigurăm in permanenţă respecta-

rea standardelor de brand la nivel

global și creştem eficiența opera-

țională prin soluţii de curățenie și

igienizare, spălarea veselei, igie-

na mâinilor, siguranța alimentară,

asigurarea calității și mentenanţa

echipamentelor din restaurante cu

servire rapidă și locatii tip retail de

vânzare a produselor alimentare.

FOOD&BEVERAGE

Optimizăm calitatea produselor ali-

mentare și productivitatea fabricii

prin soluții inovatoare pentru cu-

rățare, dezinfecţie și igienă pentru

procesatorii de lactate, carne, bău-

turi răcoritoare și alcoolice, produse

proaspete, cereale și produse pe

bază de amidon și alte alimente.

WATER AND PROCESS
SERVICES (WPS)

Îmbunătățim operațiunile de proce-

sarea a apei prin soluţii complete

pentru apa de răcire, apa de cazan,

procesarea apei potabile și a ape-

lor uzate pentru industrii, minerit și

industria celulozei. Oferim la fața

locului servicii și tehnologie pentru

a administra eficient şi în condiţii

de siguranţă problemele legate de

asigurarea fluxului, integritatea acti-

velor, maximizarea producției și ma-

nagementul apei pe întreg ciclul de

producție.
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