…čistou vodou k čistému výsledku!

Mytí a čištění fasád a ostatních ploch systémem PuraQleen®
Specializujeme se na mytí a čištění fasád a ostatních ploch pokrokovou
technologií PuraQleen®, využívající k mytí čistou - demineralizovanou
vodu, tedy vodu zbavenou minerálů. Povrch omytých ploch se nemusí
osušovat, po zaschnutí je bez skvrn a navíc antistaticky ošetřený.
V kombinaci s lehkými karbonovými a titanovými tyčemi a speciálními
kartáči, zvolenými dle konkrétního povrchu, dosáhneme perfektního
čistého výsledku.
Čištění provádí vyškolení zaměstnanci s praktickými zkušenostmi.
Výhody systému PuraQleen®:
 čistí jemně a účinně, ohleduplně k citlivé ploše
 je plně nezávislý na zdroji elektřiny a vody
 jde o ekologický způsob čištění, šetrný k životnímu prostředí pro běžné zašpinění
(chemie se používá pouze při silném znečištění povrchu např. u mastných nečistot)
 je bezpečnější a produktivnější - dosah ze země až do výšky 20 m
(není potřeba využívat žebříky ani zdvihací plošiny pro práci ve výškách)
 umožňuje práci na střechách se strojem umístěným na zemi s dosahem hadic do 50 m
 snadno vyčistí i špatně dosažitelná místa a vysoko položené plochy
 potřebuje minimální prostor při manipulaci
Příklady použití systému PuraQleen®:
 fasády domů (prosklené plochy, omítky,
plechy, obklady i z přírodního kamene)
 montované halové objekty (výrobní,
logistické a administrativní haly)
 čerpací stanice
 protihlukové bariéry u silnic a dálnic
 dopravní značení, pouliční osvětlení,
reklamní panely, světelné boxy
 zastávky autobusů
 markýzy, zimní zahrady, venkovní žaluzie
a střešní světlíky
 solární a fotovoltaické systémy
Cena za čištění se pohybuje od 15,- Kč/m2 .
Přesné stanovení ceny je vždy individuální a závislé na mnoha faktorech, např. síle znečištění,
složitosti čištěného objektu, množství a typu oken, dostupnosti apod.
Pro vypracování konkrétní cenové nabídky nás neváhejte kontaktovat.
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