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Γρήγορα, οικονομικά
και με ασφάλεια!
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• ΠEΤΡΑ • ALUCOBOND
• ΜΑΡΜΑΡΟ • ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Yπηρεσίες καθαρισμού με αυτοποιημένα συστήματα

Η SkyProCy καινοτομεί με μια
επαναστατική μέθοδο καθαρισμού
εξωτερικής δομής κτιρίων. Έρχεται
και δίνει τη λύση, προσφέροντας
εντελώς ακίνδυνα και με πλήρη
διακριτικότητα, υπηρεσίες καθαρισμού υψηλών κτιρίων.
Πλεονεκτήματα των υπηρεσιών της SkyProCy:
• Μέγιστη ασφάλεια
• Πλήρως οικολογικό
• Χωρίς χημικά
• Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της εργασίας
κατά 75%
• Μακροβιότητα της εξωτερικής δομής του κτιρίου
• Τα κτίρια διατηρούνται καθαρά για περισσότερο
χρονικό διάστημα.

Τα ρομποτικά συστήματα τα οποία διαθέτει η
SkyProCy, το SkyPro® και το Skydrowasher®, έχουν
τη δυνατότητα να καλύπτουν 50 μέτρα το λεπτό με
2.500 τετραγωνικά μέτρα την ώρα και 25 μέτρα
το λεπτό με 1.250 τετραγωνικά μέτρα την ώρα,
αντίστοιχα.
Σε συνδυασμό με το σύστημα φιλτραρίσματος νερού
R.O. (Reverse Osmosis) και DI (Deionization),
καθώς και το μετρητή TDS (Total Dissolved Solids)
το καθάρισμα ξεπερνά κάθε σας προσδοκία, χωρίς
τα μηχανήματα να αφήνουν πίσω τους οποιαδήποτε
σημάδια (spot free).
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας μπορεί
να διεκπεραιώσει εργασία ημερών σε λίγες μόνο
ώρες. Τα ρομποτικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα
να καθαρίζουν από απόσταση 15 εκατοστά εώς
1 μέτρο, χωρίς να εμποδίζονται από οποιεσδήποτε
εσοχές και εξοχές του κτιρίου. Πρόσθετα, λόγω του
ότι διαθέτουν το δικό τους πτυσσόμενο σύστημα
αγκίστρωσης, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με
οποιαδήποτε χρέωση για την εφαρμογή στο κτίριο.

Για καθαρισμό επιφανειών από
υαλοπίνακα, πέτρα, alucobond,
μάρμαρα και γρανίτη ζητήστε
την άποψη μας!
Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ!
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ &
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΠΕΤΡΑ

ALUCOBOND

ΜΑΡΜΑΡΟ

ΓΡΑΝΙΤH

Συνήθεις μέθοδοι καθαρισμού

X

Ο καθαρισμός με
εξοπλισμό αναρρίχησης,
ηλεκτρική πλατφόρμα
και ανυψωτικό
μηχάνημα, είναι πλέον
ξεπερασμένος.

Επαναστατική μέθοδος SkyPro®

• Μείωση γενικής ασφάλειας αστικής ευθύνης,
λόγω μείωσης του κινδύνου εργασίας εργαζομένων, καθώς το σύστημα είναι αυτοαναρριχώμενο.
• Μείωση στο κόστος καθαρισμού υαλοπινάκων
και εξωτερικής δομής κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου της κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικού και
απιονισμού του νερού.
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