Posprzątaj i
utrzymaj wydajność

Szybki sposób na upiększenie biura
Narzędzia, które sprawią, że Twoje miejsce pracy będzie lśnić
Czyste biuro to większa wydajność pracy
Czystość jest często pomijanym, a przecież niezwykle
ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność
pracy. Posprzątane biuro to korzyści zdrowotne,
mniej stresu i większe skupienie pracowników.

Równowaga pomiędzy czystością a ekologią
Korzystaj z ekologicznych środków czyszczących,
związków o wysokim stężeniu i dozowników. Poproś
naszych ekspertów ds. obiektów o poradę dotyczącą
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko
dzięki ekologicznym rozwiązaniom do sprzątania.

Wyznaczony Sprawdzony Doradca

Jedno Źródło Zaopatrzenia

Jeden kontakt wystarczy, aby uzyskać fachową poradę

Wszystko czego potrzebujesz, z jednego źródła

Dbaj o czystość biura, stawiając
na tanie i skuteczne rozwiązania
Środki czyszczące
Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo
swoich klientów oraz pracowników,
korzystając z naszej kompleksowej
oferty środków czystości,
dostosowanej do budżetu i potrzeb
firmy. Oferujemy produkty
wiodących marek, a także produkty
firmowane naszą własną marką.

Higiena i wyposażenie
sanitariatów
Rozmaite środki czystości pozwalają
skutecznie walczyć z zarazkami.
Nasza oferta obejmuje produkty od
mydła do rąk po środki dezynfekujące, dozowniki, ręczniki oraz
ściereczki, które pomagają w walce
z bakteriami na wszelkie możliwe
sposoby.

Zarządzanie odpadami
Wygodne zarządzanie odpadami
umożliwiają worki foliowe, właściwie
rozmieszczone kosze na śmieci,
a także szeroki asortyment mioteł,
mopów i odkurzaczy.

Wskazówki od ekspertów w zakresie czystości
Prosta ekologia
Jeżeli poszukujesz ekologicznych środków czyszczących wysokiej jakości, wybierz produkty z etykietą
Nordic Swan. Firma Nilfisk ma 149 ekologicznych
produktów w swojej ofercie obejmującej środki
chemiczne i przybory do profesjonalnego sprzątania.
To idealne źródło zaopatrzenia w ekologiczne produkty, które zwiększają poczucie odpowiedzialności
za środowisko naturalne i klimat na naszej planecie.

Skup się na sprzątaniu
Wiosna to idealny moment na stworzenie czystego
środowiska pracy. Wiele osób kupuje wtedy
produkty składające się w 99% z wody. Stosowanie
tego typu rozwodnionych środków nie tylko szkodzi
środowisku, ale również obciąża budżet. Stężone
środki czyszczące, takie jak system SmartDose firmy
Diversey, to świetna alternatywa i duża oszczędność
wydatków i robocizny.

Firma Staples oferuje całą gamę produktów firm Nilfisk i Diversey dostępnych na stronie
www.staplesadvantage.pl.
Poniższy diagram pokazuje, w jaki sposób produkty firmy Diversey sprzyjają ograniczaniu ilości odpadów,
nadmiernego zużycia i emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem w porównaniu ze zwykłymi
środkami czystości.
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Więcej informacji na stronie www.staplesadvantage.pl/nasze-rozwiazania/ lub bezpośrednio u mnie (proszę o kontakt).
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