Discomatic Tango - pełny opis
Kompaktowość, skuteczność i elegancja

Discomatic Tango: skuteczna alternatywa dla mopa
Czas na zmianę dla zwolenników mopa: Kompaktowa i zwrotna szorowarka Discomatic Tango
firmy Wetrok, która dociera do miejsc niedostępnych dla innych urządzeń. To jedyna taka
maszyna w swojej klasie, która zasysa zarówno podczas ruchu do przodu, jak i do tyłu.
Discomatic Tango to szorowarka, która eliminuje żmudne czyszczenie przy użyciu mopa i wiadra z wodą.
Maszyna została zaprojektowana specjalnie do sprzątania pomieszczeń o niewielkiej powierzchni, takich
jak łazienki, gabinety medyczne, małe kuchnie, niewielkie powierzchnie sklepowe lub strefy wejściowe i
klatki schodowe. Dzięki niskiemu prześwitowi od podłoża Discomatic Tango dociera także do wszystkich
tych obszarów, które dotąd można było sprzątać jedynie mopem. Bez problemu dociera na przykład pod
ławki lub inne przedmioty z nisko umiejscowionymi elementami, takie jak biurka, kontuary czy urządzenia
sanitarne.
Maksymalna wydajność dzięki dwóm szczotkom tarczowym
Koncepcja Tango łączy kompaktowość i dużą wydajność. Maszyna zalicza się do najmniejszych i
najlżejszych szorowarek na rynku, lecz mimo to jest wyposażona w dwie szczotki tarczowe. Akumulator
litowo-jonowy o niewielkiej masie nie zabiera wiele miejsca, ale kryje prawdziwy potencjał. Nawet przy
niskim poziomie naładowania zapewnia dużą moc i odznacza się długą żywotnością. Z praktycznym
systemem wtykowym maszynę można złożyć i rozłożyć, wykonując zaledwie kilka ruchów.
Czyszczenie także przy ruchu w tył
W przeciwieństwie do innych szorowarek Tango zasysa zarówno podczas ruchu do przodu, jak i w tył.
Ponieważ jest wyposażona z tyłu i z przodu w agregaty ssące, posadzka jest osuszana niemal
równocześnie z procesem mycia. Niezależny od kierunku ruchu ciągły proces sprzątania oraz szybkie
osuszanie wpływają na dużą wydajność. W porównaniu z mopem praca z szorowarką Discomatic Tango
jest znacznie bardziej efektywna i szybsza. Nie wspominając o niezawodnej higienicznej czystości –
maszyna wykorzystuje tylko czystą wodę. Dzięki takiej wydajności inwestycja w Tango amortyzuje się w
krótkim czasie.
Uniwersalne zastosowanie i wygodna obsługa
Szorowarka Discomatic Tango jest niewielka, lekka i łatwa w obsłudze. Elastyczny element prowadzący
ze zbiornikiem wody i konsolą obsługową można płynnie regulować za pomocą wygodnej dźwigni także
podczas sprzątania. Na czas transportu oba zbiorniki wody można zdemontować, naciskając odpowiedni
przycisk, dzięki czemu maszyna mieści się w bagażniku samochodu osobowego.
Również funkcjonalny design podkreśla jakość szorowarki Discomatic Tango. Jego autorem jest
renomowany projektant form użytkowych, Toma Tjaardy, słynący z projektów aut.
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Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch
Discomatic Tango – wersja skrócona
Kompaktowość, skuteczność i elegancja

Discomatic Tango: skuteczna alternatywa dla mopa
Zwrotna szorowarka Discomatic Tango dociera do miejsc niedostępnych dla innych urządzeń. Dzięki
niskiemu prześwitowi od podłoża dociera także do wszystkich tych obszarów, które dotąd można było
sprzątać jedynie mopem. Jako jedyna w swojej klasie sprząta zarówno podczas ruchu do przodu, jak i do
tyłu. Jest wyposażona w dwie szczotki tarczowe oraz agregaty ssące z przodu i z tyłu, co umożliwia
natychmiastowe osuszanie posadzki. Akumulator litowo-jonowy o niewielkiej masie nie zabiera wiele
miejsca, ale kryje prawdziwy potencjał. Szorowarka Discomatic Tango jest niewielka, lekka i łatwa w
obsłudze. Doskonały design zawdzięcza światowej sławy projektantowi aut, Tomowi Tjaardzie.

(741 znaków ze spacjami)
((Legenda, zdjęcie Tango))
Wysokowydajna maszyna z niskim prześwitem od podłoża
((Legenda, zdjęcie tańczącej pary))
Tango – wydajność i elegancja w jednym
Więcej informacji udziela osoba kontaktowa:
Manuela Glanzmann, kierownik działu komunikacji
Manuela.glanzmann@wetrok.ch

