
 ökológia és jólétóvja meg a földet a környezetbarát technológiák alkalmazásával

Egy mindennap használt munkaeszköz esetében alap-
vető követelmény, hogy folyamatosan működésképes 
legyen. Ebben segít önnek a Menikini világszerte 
elérhető, rendkívül hozzáértő és segítőkész szak-
embergárdája, illetve a magyarországi hivatalos 
képviselet, a Damasztor Kft. akik készek meg-
válaszolni a felmerülő kérdéseket és hathatós 
                        segítséget nyújtanak minden
                                  felmerülő problémára.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS 
KARBANTARTÁS

ipari
fertőtlenítés

környezetbarát, 
száraz gőzzel 

Az egészség nem minden, de egészség 
nélkül semmit sem ér az élet. Az 

egészség a jólét szinonimája. Manapság 
mindinkább rá kell jönnünk, az egészség és 

az életminőség szoros összefüggésben van 
a higiéniával. Ezt nemcsak a munkahelyeken 

és az egészségügyi intézményekben kell 
megvalósítani, hanem az élet minden területén. A 

tisztaságnak azonban nem kell a környezet rovására 
mennie. A Menikini cég, amely Olaszország és a világ 
vezető tisztítógép gyártója, egy olyan nagynyomású 
gőzzel tisztító gépcsaládot hozott létre, mellyel 
környezetbarát módon a leghatékonyabban tudjuk a 
szennyezett felületeket megtisztítani.

HARC AZ ALLERGIA ÉS
AZ ÉLŐSKÖDŐK ELLEN

A baktériumok és vírusok a vegyipari ké-
szítményeknek egy idő után ellenállóvá 
válnak. Ez súlyos problémát jelent az 
élelmiszeriparban és az egészségügy-
ben egyaránt.
A kórokozók azonban nem képesek ellen-
állni a hőhatásnak, amely a gőzzel törté-
nő tisztítás során jön létre.
A kutatások bebizonyították, hogy a te-
lített gőzzel történő kezelés megöli az 
élősködők, baktériumok, gombák és a pe-
nész 99%-át, szinte bármilyen felületen.
Eltérően más tisztítási módszerektől, a 
gőz, az elérni kívánt hatást 
a tisztítandó területek rései-
ben, illetve egyenetlenségé-
ben is ki tudja fejteni.
A letisztított felületen pillana-
tok alatt végbemenő száradás 
segít fenntartani az optimális 
egészségügyi feltételeket.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

 A telített száraz gőz egy teljesen kör-
nyezetbarát technológia, ami nagyhatá-
sú vegyszerek használata nélkül, kör-
nyezetbarát módon képes fertőtleníteni.
A Menikini által gyártott, magas hőfokú, 
telített, száraz gőzt kibocsátó termékek 
hozzájárulnak a környezettudatosság 
megvalósításához, miközben pénzt ta-
karíthatunk meg a víz, a vegyi anyagok, 
a munkaerő és a kényszerű üzemszüne-
tek minimalizálásával. A Menikini tech-
nológia használatával kiváló tisztító és 
fertőtlenítési eredményeket érhetünk el 
úgy, hogy akár 96%át megtakaríthatjuk 
a felhasznált víznek. Mindeközben meg-
előzhetjük a mosó- és oldószereknek a 
talajba jutását, a bőrirritációt és az aller-
gia kialakulását. A készülékek alkalma-
zásával nem változtatjuk meg a tároló-
edényekben az íz és illatanyagokat az 
ételeknél és az italoknál.

• az általános felhasználási területeken 
növeli az egészségügyi, biztonsági haté-
konyságot és az esztétikai kinézetet
• csökkenti a vegyi anyagoktól való függést
• megelőzi a potenciális veszélyeket, melyek a mun-
kavállalókat a káros anyagok kezelése során érhetik
• nem keletkeznek kellemetlen szagok
• javítják a beltéri levegő minőségét
• csökkenti a lebegő szennyeződéseket és 
a leülepedő port
• csökkenti a balesetek kockázatát
• a közlekedési útvonalak és a munkaterületek tisz-
ták, csúszásmentesek és biztonságosak maradnak
• minimalizálja a munkahelyi zajt 
Ennek eredményeképpen a munkavállalók nagyobb 
hatékonysággal dolgoznak, illetve javul a munkájuk 
minősége, ezáltal javul mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók általános közérzete, elégedettsége.

SZOCIÁLIS ELŐNYÖK

• a hulladék és a szennyezés csökkenté-
sével segít megőrizni a vízkészletet
• környezetbarát, minimális hulladékot 
termelő munkahelyet eredményez 
• csökken a vegyi ártalom 
• megelőzi a talajvíz szennyeződését 
• segít a tisztaság fenntartásában
• minimalizálja a tisztítószerek csomago-
lása okozta szennyezést 
• csökken a hulladék mennyisége a hulla-
déklerakókban
• csökken a vegyi tisztítóanyagok okozta 
ökológiai lábnyom 
Ennek eredménye jó hatással van az üz-
leti életre és a környezetre.

KÖRNYEZETVÉDELMI
ELŐNYÖK

• 30%-kal kisebb munkaerő költségek
• vízfogyasztás csökkenése (80%)
• nincs szükség szennyvíztisztításra
• tisztítószer költségek csökkenése (90%)
• a kényszerű üzemszünetek és gépleál-
lások időtartamának csökkenése
• mérgező hulladék csökkenése
• a tiszta víz segítségével tisztít
• egyszerű és biztonságos használat
• nem kell megérinteni a szennyezett felületeket 
• el tudjuk érni a rejtett szegleteket és a 
kis repedéseket
• a fertőtlenítés a tisztítással egy időben történik
• elektromos alkatrészeknél is használható
Mindennek az eredménye egy hatéko-
nyabb, ám mégis kevésbé költséges tisz-
títási művelet.

GAZDASÁGI ELŐNYÖK

• élelmiszeripar
• éttermek és felszolgálás
• üdítőital és ásványvíz 
 palackozás
• borászat
• szállodai vendéglátás 
• szépségápolás és rekreáció
• oktatás és sport
• egészségügy
• szépségápolás
• ipari termelés
• környezetvédelem
• szállítás
• autómosás

FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK 

Többé
nincsenek 
atkák!
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Damasztor Kft. 
1097 Budapest, Gubacsi út 6/C
Telefon: + 36 1 219 5100 • Fax: + 36 1 219 5101
Mobil: + 36 20 339 5410  + 36 20 235 8969 
Mail: info@damasztor.hu • kiss.gyorgy@damasztor.hu 
berger.csaba@damasztor.hu
URL: www.menikini.hu • www.damasztor.hu

1211 Budapest, Szállító utca 4.
E-mail: info@sargagumi.hu
Telefon: 06-1-276-2694
Mobil: 06-20-358-8056
Fax: 06-1-276-2694
www.sargagumi.hu

a Sárgagumi Kft. akik készek 
megválaszolni a felmerülő kérdéseket és 

hathatós segítséget nyújtanak minden 
felmerülő problémára.

www.menikini.hu

Menikini bejegyzett márkanév
Termékeinek folyamatos fejlesztése mellett a
Menikini fenntartja az előzetes tájékoztatás
nélküli változtatás jogát.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:
Sárga Gumi Kft.
Székhely:
1211 Bp. Szállító utca 4.

Telefon: 06/70-416-2721
Telefon: 06/30-230-9737
E-mail: info@menikini.hu
Web: www.menikini.hu
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