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industrial sanitizing
with ecological dry steam 

sinema, 
kongre merkezi, 

okul



temizliğin konforu

uygulama örnekleri

• tesisin sağlığı, güvenliği ve 
genel görünümünü iyileştirir

• çalışanların potansiyel olarak 
tehlikeli maddeleri kullanmasını 

engeller
• iç mekân havasının kalitesini 

artırır
• havlı halılardan, kaplamalardan ve 

koltuklardan lekelerin çıkarılmasını ve 
kokuların giderilmesini sağlar

• havadaki kiri ve toz parçalarını azaltır
• kötü kokuları yok eder

Sin- Sinemalar, tiyatro salonları, 
kongre merkezleri

Geleneksel bakım ekipmanlarının birçok türü, 
tesisleriniz ve diğer çevresel ekipmanlar 

açısından tehlike arz edebilen propan veya 
dizelle çalıştırılmaktadır. 

İç mekan uygulamalarında propan veya 
dizel ekipman kullanamazsınız.
Günümüzün artan enerji maliyetlerini 
dikkate aldığınızda Menikini’nin 
kuru buhar ekipmanının  uygun 
maliyetine, güvenilirliğine ve iç 
kullanım açısından güvenliğine 
itimat edebilirsiniz.

eğitim ve kamusal alan
yuvalar, okullar, liseler, üniversiteler, 
öğrenci yurtları

eğitimde hijyen
uygulama örnekleri 

• banyoların sanitizasyonu 
• havalandırma kanallarının 

temizlenmesi ve bakımı 
• plastik krom kaplama ekipmanın 

sanitizasyonu 
• filtrelerin ve ızgaraların 

sanitizasyonu 
• havlı halılardan, kaplamalardan ve 

koltuklardan lekelerin çıkarılması ve 
kokuların giderilmesi 

• virüslerin, bakterilerin ve mantarların 
giderilmesi

Yüzeylerin, ekipmanın ve çok kalabalık mekânların 
profesyonel olarak temizlenmesi ve sanitizasyonu 
doymuş kuru buharlı temizleyiciler ile etkili şekilde 
gerçekleştirilir. Bu temizleyiciler değerli vaktinizden 
tasarruf sağlarken yüksek hijyen standardı sağlar.

Doymuş kuru buharlı temizleyiciler okullar, spor 
merkezleri, saunalar ve kaplıcalar gibi ortamlar için 
en uygun maliyetli teknolojidir. 

Bu tür yerlerde kullanılan tesislerin çoğu klasik 
temizlik sistemleri kullanılarak desteklenemeyen 
spesifik ve doğru bakım yaklaşımları gerektirir.
Menikini makineleri deterjanların ve çözücülerin 
(yaklaşık %70) kullanımının azaltılmasıyla ve su 
tüketimindeki azalmayla elde edilen yüksek tasarruf 
sağlayan dayanıklı ekolojik yatırımlardır.

vacuum green steam 

Her türlü ortama mükemmel 
şekilde uyum sağlayabilen 
kullanımı kolay bir makinedir.
Vakum fonksiyonu ve geniş 
aksesuar seçenekleri bu güçlü 
buharlı temizleyicinin çok çeşitli 
şekillerde kullanılmasını sağlar.

sakızların çıkarılması kokuların giderilmesi
koltuklardaki lekelerin 

çıkarılması tavan temizliği ayna temizliği fayans temizliği 

sosyal alanlar


