
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
            ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

SUDS

Το SUDS σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ενα σύστημα 
απολυμαντικών πανιών  σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Διατίθεται μαζί με 
πατενταρισμένο ρολό μικροΐνας για να προσθέσετε το απολυμαντικό που 
ήδη έχετε και να δημιουργήσετε έτσι ένα αποδοτικό πανί καθαρισμού, ενώ 
ταυτόχρονα απολυμαίνετε την επιφάνεια, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Συνδυάζετε την αποτελεσματικότητα της μικροΐνας, ενώ ταυτόχρονα 
απολυμαίνετε την επιφάνεια με το απολυμαντικό που έχετε επιλέξει εσείς  
ή ο πελάτης σας. Εξασφαλίζετε έτσι χαμηλό κόστος χρήσης και έλεγχο στην 
κατανάλωση, σε σχέση με τα έτοιμα προς χρήση απολυμαντικά πανιά.

Η πατενταρισμένη μικροΐνα 4F του SUDS είναι πιστοποιημένη για επαφή 
με ξηρά, υγρά ή λιπαρά τρόφιμα. Είναι κατασκευασμένη απο ανθεκτικές 
συνθετικές ίνες για να μην επηρεάζεται ακόμα και απο τα ισχυρά 
απολυμαντικά.

Με το SUDS εξασφαλίζετε:
• Ευελιξία - Δημιουργήστε διαφορετικές εκδόσεις πανιών με απολυμαντικά 
ή το απορρυπαντικό της επιλογής σας.
• Αποτελεσματικότητα - Η παραμονή του απολυμαντικού ή του 
απορρυπαντικού στο δοσομετρικό δοχείο, εξασφαλίζει μέγιστο εμποτισμό 
του πανιού, σε σχέση με τη διαδικασία ψεκασμού πάνω στο πανί ή στην 
επιφάνεια. 
• Χαμηλότερο κόστος - Αγοράζοντας το ρολό ξεχωριστά και το απολυμαντικό 
σε μεγάλες συσκευασίες, έχετε πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση από ότι να 
αγοράζατε το τελικό προϊόν. 

Τοποθετήστε μέσα στον κάδο του SUDS το ρολό της μικροΐνας.
Γεμίστε τον κάδο με 1 λίτρο από το απολυμαντικό ή το απορρυπαντικό 
που έχετε επιλέξει και κλείστε το καπάκι τραβώντας μέσα από το 
άνοιγμα το πρώτο πανί του ρολού. Είστε έτοιμοι να καθαρίσετε και να 
απολυμάνετε σε μία φάση και με ένα πανί. 
 
Χρήσεις σε χώρους όπως :
• Νοσοκομεία
• Κτίρια γραφείων
• Επαγγελματικές κουζίνες.
• Catering.
• Ξενοδοχεία.
• Χώροι προετοιμασίας φαγητού.
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Συσκευασία:
Κωδικός    
84622           πανί 24Χ17 cm,  ρολό 200 τεμαχίων, κιβώτιο 6 ρολών
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