Sebo Dart 3

NIESKAZITELNY POŁYSK TWARDYCH PODŁÓG
SEBO DART 3 w skrócie:
› Do wszystkich podłóg, gdzie pożądany jest wysoki połysk
(kamień naturalny, drewno, PCV, itp.).
› Natychmiastowa i automatyczna regulacja wysokości wkładu polerującego.
› Aż do 600 godzin pracy na jednym wkładzie polerującym (> 10.000 m2).
› Niska cena zakupu i niskie koszty eksploatacji.
› 	Prosty sposób na uzyskanie wysokiego połysku bez stosowania środków
chemicznych dzięki UHS (Ultra High Speed – ultra wysoka prędkość).
› Ogranicza potrzebę mycia podłóg.

SEBO DART 3

SEBO DART 3 – 	idealny do utrzymania czystych i zadbanych podlóg
DART SEBO 3 jest jednym z serii profesjonalnych odkurzaczy pionowych wykorzystywanych do utrzymywania
w czystości różnego typu podłóg twardych.
System DART umożliwia kompleksową i ekonomiczną pielęgnację podłóg.
Zastosowany przez projektantów przegub Flex neck umożliwia obracanie odkurzacza podczas pracy
o 90° w pionie i 180° w poziomie, co eliminuje możliwość gwałtownego skręcenia maszyny i wyrwania
się z ręki, a dwa zderzaki – niższy i wyższy – pozwalają ochronić meble i ściany przed uszkodzeniem lub
zarysowaniem.
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SEBO Dart 3 ZASTOSOWANIE

SEBO DART 3 zastosowany na podłodze z czarnego
marmuru.
Obszar widoczny pośrodku zdjęcia był polerowany
z zastosowaniem SEBO DART 3 przez 1,5 minuty wkładami
polerującymi (kolejno): czerwonym, żółtym i zielonym.
Taka konserwacja stosowana regularnie pozwoli zachować
wspaniały połysk i czystość.
Polerowanie usuwa także ślady pozostałe po wycieraniu
na mokro. Nie ma konieczności zmywania podłóg z użyciem
wody (redukcja ilości myć nawet o 90%).

2. Polerowanie krok po kroku
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Stan wyjściowy: sucha i oczyszczona
powierzchnia
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Po użyciu SEBO DART 3 z żółtym wkładem
polerującym
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Po użyciu SEBO DART 3 z czerwonym wkładem
polerującym
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Po użyciu SEBO DART 3 z zielonym wkładem
polerującym
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