Usona® liquid + Oxysan®
P³ynny system prania i dezynfekcji bielizny
w temp. 40oC

Usona liquid
®
+ Oxysan
®

 Pranie kocy szpitalnych w temp. 40°C
 Bezpieczna dla tkanin we³nianych dezynfekcja
w temp. 40°C

Pranie i dezynfekcja we³ny oraz
tkanin delikatnych w temp. 40oC

 Ochrona w³ókien we³ny przed zniszczeniem

 Pranie tkanin delikatnych w temp. 40°C
 Bezpieczna dezynfekcja odzie¿y w temp. 40°C

 Mo¿liwoæ automatycznego dozowania rodków
p³ynnych
 Precyzyjne dozowanie rodka dezynfekcyjnego
 Bezpieczeñstwo personelu pralni  brak kontaktu
z produktami

Oferujemy kompletn¹ paletê produktów oraz systemy
gwarantuj¹ce utrzymanie wysokiego standardu higieny
instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemys³owej.
Zachêcamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ i do wspó³pracy.
Ecolab - Pañstwa partner w dziedzinie higieny!

Centrala:
ECOLAB Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55 102 - USA
tel.: +1-651-293-22 33; fax +1-651-293-20 92

Europa:
ECOLAB GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
tel.: (0211) 9893-0; fax (0211) 9893-384

www.ecolab.pl

Polska:
ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101

Textile Care
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