Один для всіх

TUBÒ, досконалий спосіб для зміни повітря.
TUBÒ – це централізована система пиловидалення, яка складається з вбудованих в підлогу
(чи в стіні) трубопроводів, вакуумних розеток та порохотягу, який встановлюється
у технічному приміщенні чи гаражі . Важливою частиною системи є те, що видмух пилососу
виводиться з приміщення на зовні, що виключає поверненню бактерій з повітрям назад
у приміщення, тобто дрібного (непомітного на око) пилу, який часто призводить до
алергічних реакцій.
Ніякого пилу раз і назавжди

Сухе та вологе прибирання

Тихо, ми прибираємо

Пил є небезпечним. Він швидко
накопичується
і
важко
прибирається
традиційними
системами прибирання: мітлою
чи звичайним пилососом, які
залишають пил у приміщенні.
Цього не трапляється з системою
TUBÒ – єдиною системою, яка
повністю видаляє пил з приміщення.

Центральна
вакуумна
система TUBÒ – розрахована
на
сухе
прибирання
приміщень,
щоб
уникнути
утворенню живих організмів
у вакуумних трубопроводах.
Вологе прибирання приміщень
можливе тільки з використанням
сепараторів рідини TUBÒ, які
служать для збору рідини,
залишаючи при цьому вакуумну
систему
абсолютно
сухою.
Сепаратор рідини є легким та
зручним.

Завдяки інноваційним шумоізоляційним технологіям TUBÒ
має максимально низький рівень
шуму. Завдяки встановленню
порохотягу в окремому приміщенні, можливо користуватись
системою у будь-який час доби
у цілковитій тиші.

Потужність TUBÒ
TUBÒ – є більш потужним ніж
звичайні
пилососи,
тому
забезпечує більш ефективне
прибирання приміщень.

100%
Made in Italy

Алергія: Ось рішення
Згідно
останніх
досліджень
науковців,
використання
централізованого
пиловидалення значно знижує
вміст алергенів у повітрі, а отже
і патологій, а це: сльозіння очей,
нежить, застуда, утруднене
дихання і т.д.

Готель

Чистота та тиша.
Професійний сектор TUBÒ для: готелей,
лікарень, дитячих садочків, шкіл, офісних
центрів, торгових центрів, ресторанів
і т.д.

пил повторно неосідає на килимових покритях та
стінах що відтерміновує час наступного планового
косметичного ремонту у двічіі.

Переваги:
У готелях та інших великих будівлях їхня практична
зручність та потужність дозволять Вам швидко
повернути інвестовані кошти.
Вартість експлуатаційних витрат та обслуговування
є низькою, а значна економія робочої часу та
розхідних матеріалів (мішок для пилу, фільтри,
тощо). Експлуатація коштує лише незначну частину
витрат на прибирання, в порівнянні від
традиційниїх портативних пилососів.
Ця система пришвидшує час прибирання на 40%,
оскільки кілька операторів можуть використовувати
систему одночасно, ефективно та в цілковитій тиші.
Центральна вакумна система повністю виключає
циркуляцію дрібного пилу у приміщеннях завдяки
спеціально відведеному видмуху на зовні. Подрібнений

Принципова схема вакуумного обладнання

Отже, чому система центрального пиловидалення?
Переваги.

Використання системи центрального пиловидалення: підвищує клас будівлі, полегшує прибирання з
високою ефективністю, потребує мінімум затрат часу щоб почати прибирання та його закінчення отже дозволяє заощаджувати час, система практично не потребує обслуговування, дозволяє
прибирання приміщень в будь-який час та період дня завдяки окремому розташуванню та низькому
шуму, відбувається повне видалення пилу завдяки відвідному пиловому видмуху на зовні з будівлі,
дозволяє також вологе прибирання з використанням сепаратору для збору рідини, дає можливість
більш ретельного прибирання завдяки широкому спектру аксесуарів для потрібної роботи та речей
які потребують особливого догляду, експлуатація даної системи протягом всього терміну
експлуатації будівлі.
•
ФАКТОР ВИТРАТ: ГІГІЄНА
Наше здоров’я є безцінним товаром, яке залежить в значній мірі від будівлі в якій ми живемо, працюємо і
т.д. Наше навколишнє середовище є значним впливом на наше здоров’я і хоча за проблемами для здоров’я
не можливо завжди простежити, наявність бактерій та пил на меблях і у повітрі відіграє поза сумнівом
важливу роль для нашого здоров’я. Використання центральної вакуумної системи дозволяє спокійно без
метушні видаляти пил та алергени які викликають різні хвороби, використання даної системи може де
допустити цього. Для здоров’я навколишнє середовище... це має сенс. Для готелів, ресторанів і т.д.,
вимагається високі стандарти чистоти для їхнього бізнесу – це потрібно. Не ризикуйте здоров’ям ваших колег
чи близьких.
•
ФАКТОР ВИТРАТ: ЧАС ОЧИЩЕННЯ
Кожний день прибирання кілька мільйонів квадратних метрів з допомогою центральної вакуумної системи
Disan, така системи запроектована в будівлях по всьому світу. З нашого досвіду, очищення з допомогою
вакуумної системи, більш ніж виправдовує інвестиції в таке обладнання. Як можна зменшити 38% від ваших
експлуатаційних витрат?
- Підвищена ефективність. Заощаджуйте час, не потрібно вмикати електричні шнури, носити з собою по
поверхах звичайний порохотяг та постійно обслуговувати його, почніть прибирання з одного включення –
вставте просто шланг у вакуумну розетку, а з допомогою спеціального візка для аксесуарів, ви зможете
завжди почати прибирання з усіма поруч аксесуарами.
- Потужність. Прибирання з допомогою центрального порохотягу значно ефективніше ніж звичайного, один
прохід щіткою видаляє стільки ж бруду та сміття як проходження 2-3 рази звичайним порохотягом.
- Технічне обслуговування. Центральний порохотяг практично не потрібно обслуговувати, оскільки він
містить великий пиловий контейнер.
- Аксесуари. Широкий спектр аксесуарів допоможе вам обрати потрібний аксесуар для потрібної роботи.
Оскільки центральний порохотяг має низький шум та розташовується у технічному приміщенні, завжди
можна почати роботу у будь-який час, ніхто не знатиме навіть про ваше прибирання.
•
ФАКТОР ВИТРАТ: СИСТЕМА АМОРТИЗАЦІЇ
Центральні порохотяги Aertecnica є також ще 3-х фазні оснащенні потужною турбіною, призначені для
професійного прибирання з високою надійністю та ефективністю, здатні витримувати навантаження під час
прибирання протягом дня і так кожного дня. У порівнянні з звичайними порохотягами центральний
порохотяг підвищує клас будівлі, ефективно та надійно справляється з роботою та практично не вимагає
обслуговування.
Сфера використання:
Готелі, ресторани, туристичні комплекси, офіси, школи, банки, будинки відпочинку, кінотеатри, спортивні
комплекси, перукарні, церкви, лікарні, будинки для людей похилого віку ... для всіх середовищ, які
вимагають ретельного, швидкого очищення.
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