OFERTA FIRMY HEUTE – FOLIOBUT
maszyna nakładająca ochraniacze jednorazowe bez użycia rąk
Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić ofertę niemieckiego urządzenia do nakładania ochraniaczy
jednorazowych. Oferowane przez nas rozwiązanie jest specjalistycznym urządzeniem
stworzonym na potrzeby zapewnienia najwyższych standardów higieny. O jego
niezawodności może świadczyć fakt, iż znalazło ono użytkowników na całym świecie.
WPROWADZENIE
FOLIOBUT – to innowacyjne rozwiązanie do bezdotykowego zakładania obuwia
ochronnego. Maszyna jest mechaniczna przez co niezawodna i idealnie sprawdzająca się
nawet w miejscach o najwyższym stopniu ruchu. Jednorazowe załadowanie urządzenia
zapewnia do 220 par ochraniaczy.
Urządzenie to znajduje zastosowanie w laboratoriach, przemyśle spożywczym,
farmaceutycznym, przemyśle elektronicznym, przedszkolach oraz salach zabaw dla dzieci
i nie tylko, czyli w miejscach, gdzie higiena i zapewnienie czystości są niezbędne.
Brud pod podeszwami butów gości, pracowników lub klientów, jest przenoszony do
obszarów, gdzie wymagana jest czystość. To prowadzi do zagrożeń
bezpieczeństwa higieny i co najważniejsze, do wysokiego ryzyka związanego z
infekcją.
Powszechnie wiadomo, że sprzątanie jest bardzo kosztowne, czasochłonne i mało
skuteczne.
Zakładając na buty zabezpieczającą folię z urządzenia FolioBut możemy być spokojni,
że zapewnimy pełne bezpieczeństwo higieny w obszarach o szczególnych rygorach
czystości.
ZALETY ROZWIĄZANIA
Ochraniacze zakładane są bezdotykowo, bez konieczności schylania się.
Maszyna działa bez energii elektrycznej przez co jest bardzo oszczędnie w
użytkowaniu.
Maszynę z łatwością możemy wszędzie postawić.
Maszyna jest bardzo przyjazna w obsłudze dla użytkowników.
W maszynie poprzez drążek do podtrzymania równowagi ochraniacze zakładamy 4
razy szybciej niż normalnie.
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Jednorazowe naładowanie zasobnika to min. 200 par ochraniaczy (ilość zależna od
modelu ochraniacz)
Widoczny wskaźnik załadowania przez co w kilka sekund można napełnić maszynę
nowymi ochraniaczami.
Maszyna wykorzystuje 4 modele ochraniaczy : antypoślizgowe, odporne na ciecze,
wentylowane przepuszczające powietrze i do gładkich powierzchni.
Ochraniacze wykorzystujemy tylko jeden raz.
Zużyte folie nadają się do przetworzenia – recyclingu.
OPIS DZIAŁANIA





Użytkownik przykłada nogę do otworu w maszynie i ruchem od piety do siebie
zakłada ochraniacz na obuwie. Ochraniacz przylega na tyle ściśle, że nie ma
obawy, iż plastik porwie się lub zsunie podczas chodzenia.



Podczas użytkowania maszyny można dla bezpieczeństwa trzymać się poręczy.



Usunięcie zużytych ochraniaczy z obuwia może ułatwić specjalna łyżka, wtedy
dodatkowo użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z brudną folią.
Film pokazowy: http://www.youtube.com/watch?v=0n5qnS3068&list=UUFUdB8ou2FySBrHPV8O186Q&index=13

Rozmiar: 74 x 30 x 73 cm

Waga: 17.5 kg
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PROPONUJEMY 2 MOŻLIWOSCI WSPÓŁPRACY
1. Firma HEUTE dzierżawi urządzenia Folio But :
Oferta A:
Czynsz/m-c = 1 zł + VAT
Minimalny zakup/m-c = 1000 par
Cena 1 pary ochraniacza 81 groszy
netto
Umowa na min. 12 miesięcy
Oferta B:
Czynsz/ m-c = 299 zł + VAT
Minimalny zakup/m-c = brak
Umowa na min. 12 miesiące
Oferta C:
Cena urządzenia = 1799 zł netto
Cena 1 pary ochraniacza 81 groszy
netto
Minimalna paczka ochraniaczy 55 par
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