
DROP...
AND SPRAY!

TO NIGDY NIE BYŁO 
ŁATWIEJSZE DO 

WYCZYSZCZENIA!



PLS SPRAYWASH™ 
- poznaj nową metodę sprzątania!

JAK UŻYWAĆ SPRAYWASH

Włóż 1 lub 2 tabletki do 
pojemnika I przymocuj go do 

pistoletu.

Naciśnij spust I zacznij 
sprzątać!

Podłącz pistolet do węża.

System PLS 
SprayWash™ jest 

unikalnym, szybkim 
I efektywnym 

systemem mycia I 
dezynfekcji

Prosty, 
efektywny I 

ekonomiczny.

Wszystko co 
potrzebujesz to 

wąż np. ogrodowy, 
SprayWash™ pistolet 

oraz SprayWash™ 
tabletki.

Kompletny zestaw startowy

Nito

Click / 
Gardena

1 System – 2 Dysze Dobierz odpowiedni kubek

 1010N SprayWash System Nito
 1010C SprayWash System Click / Gardena
 1011N SprayWash System Hot Water (Nito)
 1011C SprayWash System Hot Water (Click)

1 32

Dysza Natryskująca
Dezynfekcja z ChlorTab 
Extra, DesTab oraz mycie 
natryskujące bez efektu 
piany z CleaningTabs.

Dysza Pianująca
Do mycia z 
CleaningTabs



2022
2022P (perfumowany)

1022 zestaw do tabletek__

2023
2023P (perfumowany)

1023 zestaw do tabletek__

2029
2029P (perfumowany)

1029 zestaw do tabletek__

2025E
1025 zestaw do tabletek__

2026
1026 zestaw do tabletek__

2028
1029 zestaw do tabletek__

2024
2024P (perfumowany)

1024 zestaw do tabletek__  

CLEANINGTAB 1 CLEANINGTAB  7 CLEANINGTAB  9 CLEANINGTAB  12 CHLORTAB 
EXTRA

DESTABCLEANINGTAB  
COLD WATER 

Lekkie codzienne 
czyszczenie.

Codzienne i 
intensywne 

czyszczenie. Pasuje 
do większości 
powierzchni.

Gruntowne mycie 
bardzo brudnych 

powierzchni oraz w 
przemyśle

Dezynfekcja 
chlorem – 

testowana I 
zatwierdzona przez 
różne standardy EN

Dezynfekcja 
aktywnym tlenem 

– testowana I 
zatwierdzona przez 
różne standardy EN

Gruntowne 
czyszczenie. 

Zaprojektowany 
tylko do zimnej 

wody (5-10°)

Okresowe 
odkamienianie 

powierzchni.

Tabletki PLS SprayWash™ zostały 
wynalezione, zaprojektowane i są 
produkowane do użytku tylko z 
systemem SprayWash™.

Oferujemy różnorodne tabletki do 
różnych typów mycia i dezynfekcji.

Wszystkie tabletki SprayWash™ są 
testowane I zatwierdzone.
Dostępna wersja perfumowana.

W bardzo prosty sposób można 
pracować szybciej i łatwiej dzięki 
PLS SprayWash™. Pojemnik do 
tabletek i klips do przechowywania 
pasują do kolorów tabletek. 
Wszystkie zestawy pojemników na 
tabletki zawierają szczypce oraz 
uchwyt do mocowania na ścianę co 
ułatwia przechowywanie tabletek 
do następnego użycia.

System kodowania kolorowego 
SprayWash™ poprawia 
bezpieczeństwo pracy i może być 
zakupiony by uzupełnić SprayWash™ 
system.

Oszczędź dużo czasu dzięki PLS SprayWash™
Możesz oszczędzić do 50% czasu pracy dzięki używaniu 

systemu PLS SprayWash™
Ryzyko złego dozowania jest zminimalizowanie dzięki PLS SprayWash™
System automatycznie dozuje oraz rozprowadza. Wszystko co musisz 

zrobić to wybrać odpowiednią tabletkę do obecnego zadania.
System działa z normalnym ciśnieniem wody i jest w dwóch wersjach: 

Standardowej(woda do 30°) oraz wersja do gorącej wody(od 30°)

Unikalne tabletki dla 
wszystkich potrzeb.

Poprawiona ergonomia. Kodowanie kolorystyczne dla 
łatwego rozpoznania tabletek.

 Nigdy więcej dźwigania i przewożenia 
płynnych chemikaliów lub 
roztworów, koniec z elektrycznymi 
systemami dozowania.

Urządzenie SprayWash™ waży mniej 
niż 1 kg czyli znacznie mniej niż inne 
systemy pianujące.

Ergonomiczna rączka jest przyjemna 
w użytkowaniu, nawet przy pracy 
przez cały dzień.



Dowiedz się więcej: 
www.spraywash.eu

TU UŻYJESZ SPRAYWASH

DYSTRYBUTOR:

ORDE
+48 91 4 641 219
www.orde.pl

Ubikacje

Przemysł transportowy

Baseny

Rolnictwo

Prysznice

Przetwórstwo żywności

Kempingi

Pensjonaty

Kuchnie komercyjne

Przemysł rybny

Więzienia

Stajnie


