Jakość i ochrona środowiska
w usługach czystości
KOMFORT TWOJEGO BIZNESU

Nasze wartości
Q EKO jest jakościową linią usług czystości
chroniącą środowisko naturalne

Q EKO – co tworzy ofertę
• Chemia ECO: biodegradowalna i granulowana
• Parownice
• Maszyny oszczędzające wodę
• Woda zdemineralizowana

Q EKO – dla kogo
Certyfikowana chemia
• Utrzymanie czystości i dezynfekcja
w obiektach biurowych, CH

• Utrzymanie czystości i dezynfekcja
w obiektach handlowych, logistycznych,
użyteczności publicznej, produkcyjnych

Maszyny wodooszczędne

• Usługi specjalistyczne, np. dezynfekcja,
mycie alpinistyczne i inne
Woda zdemineralizowana
• Usługi specjalistyczne mycie paneli PV,
elewacji, fasad, okien

Q EKO – środki czyszczące

Q EKO – profesjonalne parownice

Chemia biodegradowalna
• 10 x szybszy rozkład w środowisku
• Brak alergenów
• Jakość certyfikowana

Nowy standard jakości
• Wykorzystanie pary wodnej
• Efekt lepszy od czyszczenia chemicznego

Środki granulowane
• 30% mniejsze zużycie vs standard środków w płynie
• Opakowania biodegradowalne

Najwyższy poziom ochrony pracowników i klientów
• Para niszczy do 99,9% bakterii i drobnoustrojów
Bezpieczeństwo metody
• Dla środowiska i ludzi
• Czyszczonych pomieszczeń oraz urządzeń

Q EKO – wodooszczędne maszyny

Q EKO – woda zdemineralizowana

Ograniczenie zużycia wody
• O 50% niższe zużycie wody vs maszyny standardowe
• Do 100 000 litrów wody oszczędności/rok
• Korzyści dla środowiska i oszczędności finansowe Klientów
• Zgodność ze standardem ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe)

Skuteczność
• Wysoka skuteczność metody vs tradycyjne
• Czystość powierzchni utrzymana na dłużej

Ograniczenie ilości ścieków
• Trzykrotne obniżenie ilości ścieków
• Oszczędności w opłatach Klientów za ścieki

Bezpieczeństwo
• Brak środków żrących powodujących uszkodzenia mytych
powierzchni
Ochrona środowiska i ludzi
• Woda to naturalny środek podnoszący bezpieczeństwo
i higienę pracy
• Zgodność ze standardem ISO 45001:2015 (BHP)
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Q EKO – czyszczenie przemysłowe

Q EKO – czyszczenie suchym lodem

Metody:
• Czyszczenie suchym lodem
• Czyszczenie sodą
• Czyszczenie kulkami szklanymi
• Piaskowanie
• Czyszczenie pod wysokim ciśnieniem 500 bar

Bezpieczeństwo:
• Metoda nieabrazyjna
• Pozwala czyścić elementy bez ich zdejmowania
Ekologia:
• Brak środków chemicznych
Skuteczność:
• Efekt, którego nie uzyskamy stosując
inne metody czyszczenia

Q EKO – food defence
Obrona żywności polega na ochronie zasobów żywności przed
umyślnym skażeniem różnymi substancjami chemicznymi,
biologicznymi lub innymi substancjami szkodliwymi przez osoby,
które chcą zaszkodzić danemu zakładowi produkującemu żywność
lub populacji. Środki celowo zanieczyszczające produkt mogą
zawierać związki, które naturalnie nie występują w żywności lub
nie są badane z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością.

W Seris Konsalnet Cleaning wykorzystujemy metody, które
pozwalają na czyszczenie bez konieczności używania środków
chemicznych lub minimalizujemy ich ilość. Posiadamy również
procedury bezpiecznego obrotu chemią, wykorzystywaną do
utrzymania czystości. Dzięki temu przyczyniamy się do realizacji
procedur w obszarze food defence.

Dlaczego Seris Konsalnet Cleaning?
• Wieloletnie doświadczenie – ponad 200 usług w katalogu
• Usługi projektowane z Klientem na miarę
• Jakość potwierdzona rekomendacjami
• Ekologia poparta certyfikatami – ISO, Gwarant Czystości
• Nowoczesny park maszynowy, roboty, coboty
• Globalni/lokalnie – działamy na terenie całego kraju będąc blisko Ciebie

ISO gwarancją
standardu jakości

Referencje Klientów
potwierdzają jakość
naszych usług
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Bliskość i kompleksowość
•W
 chodzimy w skład międzynarodowej Grupy Seris,
w Polsce Seris Konsalnet
• Ś wiadczymy także usługi ochrony fizycznej,
monitoringu obiektów, pojazdów
•D
 ziałamy w ramach 5 regionów i 21 oddziałów
•O
 bsługujemy tysiące zadowolonych Klientów

CENTRALA
ul. Jana Kazimierza 55
01-267 Warszawa
tel.: (22) 560 62 62
fax: (22) 560 50 04

Aby poznać szczegóły oferty skontaktuj się
z naszym Specjalistą

Grupa SERIS Konsalnet - www.seris.pl

