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industrial sanitizing
with ecological dry steam 

otel, 
spa, spor
kompleksi



akarları 
bitirir

temiz hava

uygulama örnekleri 

• virüslerin, bakterilerin ve 
mantarların yok edilmesi 

• temas yüzeylerinin 
sanitizasyonu 

• camların, aynaların ve parkelerin 
temizlenmesi 

• saunaların ve hamamların, 
hidromasaj ünitelerinin, sağlık ve masaj 

salonlarının sanitizasyonu 
• yüzme havuzu kenarlarının, duşların ve 

giyinme odalarının sanitizasyonu 
• spor merkezlerindeki parkelerin temizlenmesi

spa & spor

temizliğin güzelliği

Günlük müşteri akışına ve bakterilerle küflerin 
gelişmesini, üremesini kolaylaştıran yüksek sıcaklıklı, 

nemli alanlara sahip sağlık merkezleri ve spalar 
özel gereksinimleri olan dinlenme yerleridir. 

Menikini endüstriyel buhar makineleriyle 
elde edilen sıcaklıklar, bu alanların tam 

kapsamlı sanitizasyonunu garanti eder. 
Bu makineler, karolardan ve çinilerden 
kirlerin çıkarılması açısından 

rakipsizdir. Sanitizasyon için buharın 
özel kullanımı tasarrufa dönüşür 
ve dezenfektanlar ile kimyasal 
maddelerin aşırı kullanımına dayalı 
diğer yöntemlerden daha çevre 
dostudur.

hamamlar, güzellik merkezleri, saunalar, 
fitness merkezleri, spor salonları, yüzme 

havuzları, bowling salonları

duşakabinin kireç 
bağlaması-sonra 

duşakabinin kireç 
bağlaması-sonra 

duşakabinin kireç 
bağlaması-önce 

duşakabinin kireç 
bağlaması-önce 

easy steam 
vacuum

konaklama
oteller, tatil çiftlikleri, apart oteller, yazlıklar, 
pansiyonlar, tatil köyleri

uygulama örnekleri 

• karoların ve çinilerin sanitizasyonu 
• parke ve tahta şeritlerin temizlenmesi 
• havlı halılardaki, döşemelerdeki ve koltuklardaki lekelerin 

çıkarılması ve kokuların giderilmesi 
• kaplamalardan ve döşemelerden lastik sökülmesi 
• banyoların sanitizasyonu 
• krom kaplama boruların ve yüzeylerin parlatılması 
• asansörlerin, havalandırma kanallarının, pencerelerin, aynaların, 

parkelerin temizlenmesi 
• gıda işleme alanlarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu

akarların ve 
kokuların 
giderilmesi

Otel konaklamalar; konutlar, kaplıcalar, her türlü küçük 
ve büyük turizm tesisi, sanitizasyon ve hijyenle ilgili 
belirli ihtiyaçlara sahiptir.  Giriş çıkış ve oda servisi 
sıklığına bağlı olarak temizlik ekibinin hızlı ve etkili 
olması gerekir.  Ayrıca bu ekiplerin, kimyasal 
dezenfektanların ve deterjanların risklerini 
azaltarak temiz bir havayı garanti etmeleri 
gerekir. Bu, doymuş kuru buharlı temizlik 
ürünlerinin gücüdür.

Menikini makineleri; alerji ve akar 
sorunlarına karşı etkin bir hizmet 
sunmaktan daha fazlasını yapabilir, 
ve halıların, kumaşların, koltukların 
temizlenmesi ve dönüş havası 
kanalları için gerekli detaylı temizlik 
konusunda eşsizdirler.

halı sanitizasyonuhava kanalı - sonra yatak sanitizasyonuhava kanalı - önce

Hafif ve kompakt bir 
profesyonel ürün. Easy 
steam vacuum, çok 
yönlülüğü sayesinde 
pratik ve kullanımı kolay 
bir alet gerektiren tüm 
ortamlar için idealdir.

aspirovap plus

Her türlü ortamın etkili ve profesyonel 
temizliği için tek bir cihaz sunmak üzere 
tasarlanmıştır. 
Aspirovap Plus buharın 
sanitizasyon gücünü deterjanın 
yağdan arındırıcı etkisiyle 
birleştirir ve ekolojik su emme ve 
filtreleme sistemi barındırır. Tek 
makinede üç fonksiyon, tek bir 
temizlik işleminde eş zamanlı üç 
etki.


