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Duomatic  Familie  –  Volltext  
  
  
Nowości  na  rynku  szorowarek  
  

Nowa  generacja  Duomatic:  prawdziwa  innowacja  w  klasie  średniej  
  
Po  udanym  wprowadzeniu  na  rynek  szorowarki  Duomatic  Esprit  w  drugim  półroczu  2015,  
firma  Wetrok  poszerzyła  ofertę  szorowarek  średniej  wielkości  o  modele  Duomatic  Intense,  
Endurer  i  Impulse.  Zgodnie  z  mottem  „właściwa  maszyna  na  właściwym  miejscu”  nowa  
generacja  szorowarek  umożliwia  szerokie  spektrum  zastosowania.  
  
Wydajność  czyszczenia  wynika  z  użycia  odpowiedniego  środka  do  zamierzonego  działania.  
Zgodnie  z  tą  zasadą  firma  Wetrok  zwiększyła  ofertę  szorowarek  w  zakresie  średnich  mocy.  
Obecnie  klienci  mogą  wybierać  spośród  czterech  modeli,  które  dzięki  odpowiednim  specyfikacjom  
są  dostosowane  do  różnych  potrzeb.  Przy  podejmowaniu  decyzji  należy  uwzględnić  kryteria  takie  
jak  wielkość  czyszczonej  powierzchni,  stopień  zabrudzenia  zależny  od  przeznaczenia  
pomieszczenia,  oczekiwany  komfort  obsługi  czy  też  specjalne,  wysokie  wymogi  higieny,  na  
przykład  w  szpitalach  lub  laboratoriach.    
  
Innowacyjność  cechą  wspólną  
Każdy  z  modeli  nowej  generacji  Duomatic  posiada  charakterystyczne  dla  siebie  atuty.  Ich  cechą  
wspólną  są  innowacyjne  elementy,  które  stanowią  o  postępie  w  technice  czyszczenia,  a  dla  
użytkowników  są  konkretną  korzyścią.  Typowym  przykładem  innowacyjności  firmy  Wetrok  jest  
opatentowana  technologia  dysz  ssących  Power-Whirl.  Zastosowane  we  wszystkich  czterech  
maszynach  rodziny  Duomatic  belki  ssące  Power  Whirl  od  razu  osuszają  podłogę  i  zużywają  
jeszcze  mniej  energii.  Trzy  większe  modele  łączy  jeszcze  jeden  element  –  duży,  kolorowy  
wyświetlacz  dotykowy  o  intuicyjnej  obsłudze,  która  pozwala  uniknąć  długich  okresów  wdrażania  do  
pracy.  Kolejną  cechą  wspólną  jest  dyszel  z  możliwością  regulacji  nawet  w  czasie  pracy.  Dzięki  
opatentowanej  funkcji  równoległoboku  wyświetlacz  jest  zawsze  optymalnie  widoczny  dla  osoby  
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obsługującej.  Właściwości,  którymi  od  samego  początku  wyróżniały  się  szorowarki  firmy  Wetrok  –  
ergonomia,  wytrzymałość  i  długa  żywotność  –  charakteryzują  również  nową  generację  Duomatic.  
  
Duomatic  Esprit  z  automatycznym  uchwytem  Touch‘n‘Clean  
Duomatic  Esprit  to  kompaktowa  i  zwrotna  szorowarka  do  codziennego  użytku  w  mniejszych  
pomieszczeniach.  Jest  ona  wyposażona  w  55-litrowy  zbiornik  oraz  system  Quick-Refill  ze  złączem  
wężowym  i  funkcją  automatycznego  wyłączania,  która  umożliwia  szybkie  napełnianie  bieżącą  
wodą.  Opcjonalnie  model  ten  jest  dostępny  z  automatycznym  systemem  dozowania  środka  
chemicznego.  Jedyny  w  swoim  rodzaju,  dotykowy  i  energooszczędny  uchwyt  Touch’n’Clean:  
dotknięcie  uchwytu  przez  osobę  obsługującą  uruchamia  maszynę,  puszczenie  go  wyłącza  silnik.  
  
Duomatic  Intense  do  średniej  wielkości  powierzchni  
Kompaktowa  i  uniwersalna  szorowarka  z  55-litrowym  zbiornikiem  na  wodę  jest  przeznaczona  do  
efektywnego  czyszczenia  biur,  korytarzy  oraz  średniej  wielkości  sklepów,  pomieszczeń  
produkcyjnych  i  magazynowych.  Funkcja  Power-Shot  do  szybkiego  usuwania  dużych  
zanieczyszczeń,  system  Quick-Refill,  automatyczny  system  dozowania  środka  chemicznego  oraz  
łatwa  wymiana  szczotek  przez  naciśnięcie  przycisku  są  w  Duomatic  Intense  standardem.  
  
Duomatic  Endurer  z  80-litrowym  zbiornikiem  
Podobnie  wyposażony  pod  względem  technicznym  większy  model  Duomatic  Intense  
skonstruowano  z  myślą  o  czyszczeniu  większych  powierzchni.  Pomimo  dużego  zbiornika  ta  
kompaktowa  maszyna  o  dużej  mocy  jest  zwrotna  i  łatwa  w  obsłudze.  Dostępne  opcjonalnie  
akumulatory  litowo-żelazowo-fosforanowe  wyróżniają  się  krótkim  czasem  ładowania  i  żywotnością  
przez  cały  okres  użytkowania  maszyny.  
  
Duomatic  Impulse  do  pomieszczeń  specjalnych    
Do  pomieszczeń  o  wysokich  standardach  higienicznych  znakomicie  nadaje  się  Duomatic  Impulse  z  
systemem  dwuzbiornikowym.  Oba  zbiorniki  są  łatwo  dostępne  i  można  je  szybko  i  bezproblemowo  
wypłukać  oraz  wyczyścić.  Namnażanie  patogenów  w  wodzie  jest  praktycznie  wykluczone.  
Wbudowany  filtr  HEPA  (High  Efficiency  Particulate  Arrestance)  do  odprowadzanego  powietrza  
praktycznie  uniemożliwia  roznoszenie  zarazków.  
  
((3938  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
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((Legenda,  zdjęcie  Esprit))  
Duomatic  Esprit  z  ergonomicznym  uchwytem  Touch’n’Clean  czyści  efektywnie  i  energooszczędnie.  
  
((Legenda,  zdjęcie  Intense))  
Nowy  model  Duomatic  Intense  sprawdza  się  jako  skuteczna  i  uniwersalna  szorowarka  do  średniej  
wielkości  powierzchni.  
  
((Legende  zdjęcie  Endurer))  
Nowy  model  Duomatic  Endurer  z  80-litrowym  zbiornikiem  szybko  i  skutecznie  upora  się  z  dużymi  
powierzchniami.  
  
((Legende  zdjęcie  Endurer))  
Nowy  Duomatic  Impulse  zwalcza  zarazki  w  pomieszczeniach  o  wysokich  wymogach  higienicznych.  
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Duomatic  Familie  –  Kurzversion  
  
  
Nowości  na  rynku  szorowarek  
  

Nowa  generacja  Duomatic:  prawdziwa  innowacja  w  klasie  średniej  
  
Po  udanym  wprowadzeniu  na  rynek  szorowarki  Duomatic  Esprit  w  drugim  półroczu  2015,  firma  
Wetrok  poszerzyła  ofertę  szorowarek  średniej  wielkości  o  modele  Duomatic  Intense,  Endurer  i  
Impulse.  Ich  cechą  wspólną  są  innowacyjne  elementy,  takie  jak  opatentowana  technologia  dysz  
ssących  Power-Whirl  do  natychmiastowego  suszenia,  duży,  kolorowy  wyświetlacz  dotykowy  z  
zaledwie  sześcioma  przyciskami  do  intuicyjnej  obsługi  oraz  dyszel  z  możliwością  regulacji  nawet  
podczas  pracy.  Część  funkcji  takich  jak  system  Quick-Refill  do  napełniania  bieżącą  wodą,  
automatyczny  system  dozowania,  funkcja  Power-Shot  czy  wymiana  szczotek  przez  naciśnięcie  
przycisku  jest  dostępnych  w  standardzie,  niektóre  z  nich  są  opcjonalne.  Kompaktowa,  zwrotna  
Duomatic  Esprit  wyróżnia  się  uchwytem  dotykowym  do  automatycznego  uruchamiania  i  wyłączania  
urządzenia.  Duomatic  Intense  jest  przeznaczona  do  średniej  wielkości  powierzchni,  a  model  
Duomatic  Endurer  spełnia  wyższe  wymagania.  Do  pomieszczeń  o  wysokich  wymogach  
higienicznych  stworzono  Duomatic  Impulse  z  łatwym  w  czyszczeniu  systemem  dwuzbiornikowym.  
  
((1165  Zeichen  inkl.  Leerschläge))  
  
  
((Legenda,  zdjęcie  Esprit))  
Duomatic  Esprit  z  ergonomicznym  uchwytem  Touch’n’Clean  czyści  efektywnie  i  energooszczędnie.  
  
((Legenda,  zdjęcie  Intense))  
Nowy  model  Duomatic  Intense  sprawdza  się  jako  skuteczna  i  uniwersalna  szorowarka  do  średniej  
wielkości  powierzchni.  
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((Legende  zdjęcie  Endurer))  
Nowy  model  Duomatic  Endurer  z  80-litrowym  zbiornikiem  szybko  i  skutecznie  upora  się  z  dużymi  
powierzchniami.  
  
((Legende  zdjęcie  Endurer))  
Nowy  Duomatic  Impulse  zwalcza  zarazki  w  pomieszczeniach  o  wysokich  wymogach  higienicznych.  
  
  
  
  
  
  
Dalszych  informacji  udziela  osoba  kontaktowa:  
  
Manuela  Glanzmann,  kierownik  działu  komunikacji  
Manuela.glanzmann@wetrok.ch    
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