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Wetrok Granuline: Czyszczenie na bazie granulatu – pełny opis

Skoncentrowana siła czyszczenia na bazie granulatu

Wetrok Granuline rozpoczyna nową erę czyszczenia.
Wetrok Granuline to przełomowy sukces badawczy: opatentowana grupa produktów na
bazie granulatu. Żaden bezwodny produkt czyszczący nie przyniósł dotychczas tak
imponujących rezultatów. Wszystkie trzy produkty są pakowane w poręczne jednoporcjowe
saszetki. Ich poręczność i małe zapotrzebowanie na miejsce w magazynie to tylko dwie z
licznych korzyści.

Duża siła czyszczenia, waga saszetki z cukrem. Taka jest seria Granuline. Grupa Granuline
obejmuje trzy produkty: środek do mycia podłóg Granufloor, środek myjąco-pielęgnujący do
sanitariatów Granusan i środek do czyszczenia powierzchni Granusurf. Szybkie rozpuszczanie w
zimnej wodzie, olbrzymia oszczędność miejsca w magazynie i optymalizacja procesów
czyszczenia – to znacząca rewolucja na rynku.

Trio nie do pobicia: Granufloor, Granusan i Granusurf
Seria Granuline do każdego zastosowania zapewnia optymalny produkt. Granufloor to środek
myjąco-pielęgnujący do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych. W kontakcie z wodą
błyskawicznie się rozpuszcza. Ten specjalistyczny środek do podłóg nadaje się szczególnie do
stosowania w szorowarkach. Granusan to środek myjąco-pielęgnujący do sanitariatów,
przeznaczony do wszystkich powierzchni kwasoodpornych. Trzecim produktem jest środek do
czyszczenia

powierzchni

Granusurf, który można stosować

do

wszystkich powierzchni

wodoodpornych. Zalety Granusan i Granusurf: są to środki pieniące, dlatego idealnie nadają się do
ręcznego czyszczenia pianą.

Chronione patentem
Dotychczas tylko środki czyszczące w płynie gwarantowały wysoką jakość czyszczenia. Granuline
to pierwszy bezwodny produkt, który zapewnia tak imponujący efekt. Zasada działania Granuline
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jest na tyle wyjątkowa, że chroni ją patent. Produkty zachowują się podobnie jak magnes: Magnes
przyciąga określone ciała. Tak też działa Granuline: molekuły w granulacie przyciągają cząsteczki
brudu i skutecznie zamykają je w roztworze czyszczącym.

Pakiet korzyści
Produkty serii Granuline eliminują konieczność przenoszenia ciężkich kanistrów z punktu A do
punktu B. Poręczne i lekkie jak piórko jednoporcjowe saszetki można łatwo przemieszczać i
wymagają one bardzo niewiele miejsca w magazynie. Efekt: waga zwykłego kanistra o pojemności
10

litrów

zostaje

zredukowana

o

95%, a powierzchnię magazynu można zmniejszyć 75%. Korzyści w magazynie: w magazynie nie
ma już konieczności stosowania środków bezpieczeństwa – Granuline to minimalna ilość chemii w
magazynie, a forma granulatu wyklucza ryzyko wycieku. Bezpieczniejsze jest również środowisko
pracy personelu sprzątającego: W przypadku granulatu kontakt z oczami i skórą jest niemal
całkowicie wykluczony. Można też zrezygnować ze skomplikowanego systemu dozowania: jedna
saszetka zawiera ilość potrzebną na jedno wiadro lub jedną butelkę do aplikacji piany o
pojemności 0,5 l. Gwarantuje to stuprocentową precyzję dozowania. A ci, którzy inwestują sporo
czasu w kontrolę zużycia chemii, z pewnością nie będą chcieli zamienić Granuline na inne środki
czyszczące: zużycie chemikaliów jest widoczne gołym okiem.

Jeszcze większa oszczędność: ręczne czyszczenie pianą Wetrok
Dzięki Granuline w poręcznych, jednoporcjowych saszetkach można znacznie obniżyć koszty
transportu i magazynowania, a także zużycie chemikaliów. Praktyczna wskazówka, jak jeszcze
zwiększyć te oszczędności: ręczne czyszczenie pianą Wetrok. Granusan i Granusurf idealnie
nadają się do tej metody. Hasło przewodnie brzmi „Dokładne nanoszenie zamiast rozpylania”.
Butelka ze spieniaczem umożliwia precyzyjne dozowanie. Pozwala to uniknąć marnotrawienia
środków chemicznych i wody. Zużycie chemii można zredukować nawet o 30%. W formie piany
środki powierzchniowo czynne działają jeszcze intensywniej. Umożliwia to łatwiejsze, szybsze i
bardziej efektywne czyszczenie. Wetrok Granusan i Granusurf to przykłady na to, jak fantastyczne
rezultaty daje ręcznie czyszczenie pianą.

((3957 znaków ze spacjami))

((Legenda – grupa produktów))
Trio na bazie granulatu, które przyćmiewa wszystko: Granufloor, Granusan i Granusurf.
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((Legenda – zdjęcie Granufloor))
Granufloor – niewymagający mieszania środek myjąco-pielęgnujący do podłóg, który nadaje się
również do czyszczenia maszynowego.

((Legenda – zdjęcie Granusan))
Kwaśny środek myjąco-pielęgnujący do sanitariatów, który daje się mocno spieniać.

((Legenda – zdjęcie Granusurf))
Lekko alkaliczny uniwersalny środek czyszczący do wszystkich powierzchni wodoodpornych.
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Wetrok Granuline: Czyszczenie na bazie granulatu – wersja skrócona

Skoncentrowana siła czyszczenia na bazie granulatu

Wetrok Granuline rozpoczyna nową erę czyszczenia.
Wetrok Granuline to przełomowy sukces badawczy: opatentowana grupa produktów na bazie
granulatu. Żaden bezwodny produkt czyszczący nie przyniósł dotychczas tak imponujących
rezultatów. Szybkie rozpuszczanie w zimnej wodzie, olbrzymia oszczędność miejsca w magazynie
i optymalizacja procesów czyszczenia – to znacząca rewolucja na rynku. Grupa Granuline
obejmuje trzy produkty: środek do mycia podłóg Granufloor, środek myjąco-pielęgnujący do
sanitariatów Granusan i środek do czyszczenia powierzchni Granusurf. Zalety Granusan i
Granusurf: Mocno pieniące środki, idealnie dostosowane do czyszczenia pianą metodą Wetrok.
Granufloor z kolei znakomicie nadaje się do szorowarek. Granuline to pierwszy bezwodny produkt,
który zapewnia tak imponujący efekt. Zasada działania Granuline jest na tyle wyjątkowa, że chroni
ją patent. Ogólnie rzecz biorąc można ją porównać z magnesem: Magnes przyciąga określone
ciała. Tak też działa Granuline: molekuły w granulacie przyciągają cząsteczki brudu i skutecznie
zamykają je w roztworze czyszczącym. Grupa Granuline oferuje cały pakiet korzyści. Poręczne i
lekkie jak piórko jednoporcjowe saszetki można łatwo przemieszczać i wymagają one bardzo
niewiele miejsca w magazynie. Efekt: waga zwykłego kanistra o pojemności 10 litrów zostaje
zredukowana o 95%, a powierzchnia magazynu nawet o 75%. Bezpieczniejsze jest również
środowisko pracy personelu sprzątającego: granulat pozwala wykluczyć kontakt z oczami i skórą.
Można też zrezygnować ze skomplikowanego systemu dozowania: jedna saszetka zawiera ilość
potrzebną na jedno wiadro lub jedną butelkę do aplikacji piany o pojemności 0,5 l. Gwarantuje to
stuprocentową precyzję dozowania.

((1773 znaków ze spacjami))

((Legenda – grupa produktów))
Trio na bazie granulatu, które przyćmiewa wszystko: Granufloor, Granusan i Granusurf.
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((Legenda – zdjęcie Granufloor))
Granufloor – niewymagający mieszania środek myjąco-pielęgnujący do podłóg, który nadaje się
również do czyszczenia maszynowego.

((Legenda – zdjęcie Granusan))
Kwaśny środek myjąco-pielęgnujący do sanitariatów, który daje się mocno spieniać.

((Legenda – zdjęcie Granusurf))
Lekko alkaliczny uniwersalny środek czyszczący do wszystkich powierzchni wodoodpornych.

Więcej informacji dla dziennikarzy oraz osoby kontaktowe w sprawie zdjęć nadających się
do druku:
Nadja Grendelmeier, Komunikacja i PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 43 255 51 28
www.wetrok.com
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