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Sistem za

čiščenje nakupovalnih vozičkov in košar

Prihodnost v eco-prijaznem čiščenju
Nakupovalnih vozičkov in košar
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Automatski sistem
Čiščenje in dezinfekcija
Reciklaža vode
Brez polivanja okolja

Preprosto za uporabo

Ergonomičnost

Samo pritisk na gumb

Storitev v idealnih pogojih

Brez škropljenja

Mobilnost

Vse ostane suho

Kompaktna prikolica
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Čisti bolje, Čisti hitreje, Nov sistem čiščenja

Nov sistem čiščenja nakupovalnih vozičkov in košar z orodjem, ki kombinira
inovacijo, odpornost in preprostost.
Clean’n Shop je avtomatski pralni sistem za nakupovalne vozičke in

nakupovalne košare, ki filtrira – reciklira – vodo za nadaljno porabo.
Sistem omogoča opravljanje storitve na lokacijah naročnika , brez vpliva na
okolje.

Tehnološko in socialno odgovorna rešitev
Vse v enem – mobilni pralni sistem, ki reciklira vodo
Clean’n Shop™ je inovativni avtomatski sistem za pranje in dezinfekcijo
nakupovalnih vozičkov in nakupovalnih košar. Učinkovita in kakovostna
rešitev je garantirana s sistemom visokotlačnih šob, uporabe ekoloških
detergentov in dezinfekcijskih sredstev. Clean’n Shop™ sistem filtrira in
reciklira vodo, kar omogoča uporabo vode v naslednjih ciklih pranja. Voda
se zbira v posebnem tanku in je pripravljena za ponovno uporabo brez
vpliva na okolje.
Dve pralni kabini ena ob drugi, omogočata operaterju prihranek časa med
izvajanjem pranja in nalaganjem vozičkov v pralno kabino. Ker je sistem integriran na prikolico je odlična
rešitev za podjetja, ki imajo svoje prostore na različnih lokacijah – verige trgovin,..

Clean’n Shop™ je bil izumljen v Fraciji leta 2012 v razvojnem oddelku podjetja
Astheo Cleaning na pobudo verige supermarketov in vzdrževalnih inženirjev.
Želeli so mobilni tailor-made sistem za pranje nakupovalnih vozičkov. Sistem
Clean’n Shop™ je prejel posebno odlikovanje Francoskega Ministra za zdravje
in okolje v Septembru 2013.
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Za kaj se uporablja?
Clean’n Shop™ je idealna rešitev za razvoj posla s supermarketi in verigami
blagovnic ter trgovin, za facility services podjetja, ….
Naš cilj je sodelovati s podjetji, ki jih zanima tehnološki in inovativni razvoj
rešitev za prihodnost.

Pranje in dezinfekcija nakupovalnih košaric
Spoznajte razliko
Dinamični in kreativni inženirji so kreirali ekskluzivno orodje za čiščenje
košaric, kompatibilno in integrirano v sistemu Clean'n Shop system.
Avtomatski pralni cikli omogočajo istočasno oboje- pranje in dezinfekcijo
večine nakupovalnih košaric, ki so trenutno na trgu.

Proces pranja in dezinfekcije nakupovalnih košaric
- izberete pralni cikel
- Voziček oz košarico namestite v sistem
- Pritisnete gumb
- Medtem ko se pere prvi vozižek oz košarica se namesti drugi v drugo
kabino
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10 razlogov za koriščenje Clean’n Shop™
1. Vse v enem – pranje in dezinfekcija.
2. Automatski pralni cikel za oboje – za vozičke in košare.
3. Nobenega polivanja vode v okolje, pralni proces se lahko opravlja pred
očmi kupcev.
4. Možnost opravljanja storitve čiščenja na vsakem parkirišču.
5. Zaradi mobilnosti je sistem primeren za verige trgovin.
6. Filtriranje in reciklaža vode za ponovno uporabo.
7. Uporablja nežen in visoko učinkovit pralni proces.
8. Ščiti barvo,ne pušča nobenega vpliva na kovino in ne poškoduje ključavnic za kovance.
9. Uporablja dezinfekcijsko sredstvo skladno z zeleno zakonodajo.
10. Nobenega negativnega vpliva na okolje. Popolnoma ekološko.

Nakupovalni vozički
Predmet čiščenja: Držala oz ročke, otroška sedala, ključavnica za kovance, glavna
in prednja košara, spodnja in nalagalna platforma, reklamni paneli, obešalnik za
torbice in vrečke

Vrsta materiala ki se lahko čisti: metalne mreže,, plastika in hibrid
Dimenzije:
-

Višina ročaja do 1,150m
Dolžina vozička 0,7m to 1,3m
Širina ročaja do 0,68m
Medosna razdalja do 0,68m

Nakupovalne košare
Predmet čiščenje: Ročaj,zunanjost in notranjost košarice
Vrsta materiala ki se lahko čisti: metalna mreža in plastika, ročne košare, košare
na kolesih in delikatesne košarice.

MEDIKLIN, gostinstvo, storitve in trgovina, d.o.o., Mariborska c 86,3000 Celje, matična številka: 6025021000, Davčna številka SI55568360, Podjetje je
zavezanec za DDV, Transakcijski račun: BAN SI56 1010 0005 1458 592 Banka Koper d.d.

