De încredere. Simplu. Eficient.

NOUL sistem de
spălat rufe
1 Wash Clean
Rezultate vizibile de
la prima spălare
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NOUL sistem
de spălat
rufe

Cum ar fi dacă ai putea opri
seria re-spălărilor?

1 Wash Clean
Cu sistemul de spălare Ariel professional nu trebuie să îți faci griji
despre costurile cu re-spălarea, pentru că tehnologia de curățare
în profunzime lasă în urmă doar curățarea impecabilă marca Ariel.
1. Enzimele din sistemul
Actilift ajută surfactanții să
îndepărteze și petele din
straturile profunde ale țesăturii.
2. Trei tipuri de surfactanți
își combină puterea în
profunzimea țesăturii pentru a
îndepărta petele.

Dezinfecție (elimină 99.999% dintre bactreii, inclusiv MRSA și E.coli*)

Sistemul de spălare Ariel professional este certificat pentru spălare cu dezinfectare
în concordanță cu Normele Uniunii Europene EN1276, pentru fiecare dintre cele trei
variante ale sistemului.

* elimină 99.999% dintre bacterii la 40°C folosind aditivul Ariel professional S3 sau Ariel Professional S5. Elimină 99.999% dintre bacterii la 60°C folosind aditivul Ariel professional S8.
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Trei variante ale sistemului, pentru a-ți acoperi cât mai
bine nevoile.
Indiferent de obiectivele pe care le ai de atins în spălătoria ta, există
un sistem Ariel Professional pentru tine. Cu fiecare dintre cele trei
opțiuni, vei fi în măsură să beneficiezi de un serviciu profesional, de
training și susținere.

Sistemul nr.1
’s

Sistemul nr. 2
’s

Sistemul 3
’s

1 Wash Clean

1 Wash Clean

1 Wash Clean

Extra Soft & Fresh

White Max

Special Conditions

Pentru experiența caracteristică
Ariel + Lenor care crește
satisfacția clienților

Pentru rufe care rămân în
folosință mai mult timp.

Pentru performanță și
productivitate crescută în spălări
de intensitate înaltă.

Serviciu profesional, menit să îți aducă satisfacție:
•
•

SERVICE
Dedicated to your
satisfaction

•
•
•

Un sistem potrivit nevoilor tale și instalat de experți;
Instalare și echipamente de dozare incluse, atât timp 		
cât folosești sistemul Ariel Professional
Materiale de training, planșe de perete, fișe tehnice și
fișe de securitate disponibile
Sistem de culori și de codificare cu numere, pentru o 		
potrivire ușoară și intuitivă a tuburilor cu canistrele
O echipă de service dedicată pentru a te ajuta în
operarea sistemului de spălare - inclusiv vizite de
service ale specialiștilor calificați și acces la linia dedicată
P&G Professional Service prin Freephone Hotline or
customerservice@pgprof.com

Cum funcționează sistemul?
•

•
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Un dispozitiv montat în fața mașinii de spălat este programat
să funcționeze în timpul tuturor ciclurilor de spălare selectate
și să dea mașinii doza corectă de fiecare dată.
Sisteme de dozare montate pe perete asigură automat mașinii
de spălat cantitatea necesară de produs direct din canistră.
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Sistemul nr.1
’s 1 Wash Clean
Extra Soft & Fresh
Pentru experiența caracteristică a combinației
Ariel + Lenor, care crește satisfacția clienților.

Sistemul cu pH aproape neutru (care are efect la
spălări începând cu 30°C)

cu tehnologia

TouchFresh care conferă:

1 extra catifelare1

de 3 x mai multă
2 prospețime.1

&
sistem cu pH neutru cu
balsam de rufe

pentru că micro-capsulele Lenor acționează
ca niște depozite între fibre, oaspeții Dvs. pot
simți parfumul chiar și după uscarea și
călcarea profesională (uscător + calandru)

Ce au spus clienții care au încercat:
Se simte foarte plăcut la atingere, țesătura
rămâne plăcută mai mult timp.

ALLY TES
D

N

IC

TE

Responsabilul cu
curățenia
Hotel, Marea Britanie

E
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Noul sistem aduce prospețimea primăverii
în prosoape... este un parfum plăcut și
proaspăt de Lenor când intrăm în camere.

Șeful spălătoriei
Cămin de Îngrijire
Germania

Noul sistem Ariel
Professional cu pH
aproape neutru conferă
protecție rufelor3 și a
trecut testele de protecție
a pielii sensibile.4

N •

2 din 3 oaspeți de hotel ar prefera ca prosoapele și
lenjeria să le fie spălate cu Ariel și Lenor2
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Lenor conține ingrediente care protejează
fibrele și datorită lor rufele sunt mai moi
și mai pufoase.

CL I N

fără balsam de rufe
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1. vs. fără S2 Lenor Extra Soft & Fresh 2. bazat pe studiul preferințelor de marcă pe 318 consumatori din Germania, Franța, Marea Britanie care au fost cazați la hotel minim o dată în ultimele 12 luni.
3. mai puțin dăunător țesăturii decât sistemele cu alcalinitate mare 4. testat pe combinații de produse S1+S2+S3 și S1+S2
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Sistemul nr.2
’s 1 Wash Clean
White Max
Pentru o lenjerie albă, timp îndelungat.

Sistemul cu pH aproape neutru (care are efect la
spălări începând cu 30°C), cu

tehnologia unică a

Triple Whiteness2

1 REDĂ albul din prima spălare2

redă albul rufelor vechi din prima spălare cu efect vizibil de înălbire pentru clienți
Înainte: rufe învechite
îngălbenire îndepărtată

După o spălare cu
Ariel White Max

2 MENȚINE ALBUL spălare după spălare
pentru a păstra rufele albe mai mult timp

3 PROTEJEAZĂ împotriva îngălbenirii,

pentru că sistemul cu pH aproape neutru împiedică depozitarea Calciului care îngălbenește țesătura

1. vs. fără S4 White Max 2. când se folosește S4 White Max în ciclul de împrospătare 3. mai puțin dăunător țesăturii decât sistemele cu alcalinitate mare
4. testat pe combinații de produse S1+S2+S3 și S1+S2
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Angajat în spălătorie
Grădiniță
Bentley, Marea Britanie

E
• G

Prosoapele și hainele gri sau îngălbenite au fost
albite din nou. Uniformele bucătarilor care au
pete dificile au fost curățate mai bine, au devenit
mai albe și par ca noi.
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Ce au spus clienții care au încercat:

Noul sistem Ariel
Professional cu pH
aproape neutru conferă
protecție rufelor3 și a
trecut testele de protecție
a pielii sensibile.4

CL I N

Ajută la menținerea rufelor tale impecabil de
albe ca noi de două ori mai mult1 așa încât să
poată fi folosite mai mult timp
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Sistemul 3
’s 1 Wash Clean
Special Conditions
Sprijinirea proceselor și productivității în
întreprinderile cu frecvență mare de spălare.

Sistem pentru temperaturi înalte (peste 60°C)

1 Îndepărtează pete foarte dificile încă de la prima
spălare, pentru a ajuta la reducerea timpului și
a costurilor cu re-spălarea

Ariel Deep Clean acționează într-un sistem
care îndepărtează chiar și cele mai dificile pete
din mediul profesional, de la prima spălare, la
temperaturi de peste 60 °C.

2 Ajută la menținerea albului rufelor
Alb înseamnă nou și curat. Îngălbenit
înseamnă vechi și murdar.
Aceasta influențează percepția clienților
despre calitatea rufelor și generează
creșterea costului de înlocuire a rufelor.

Tehnologia unică a Ariel Whiteness
ajută la menținerea albului rufelor, care
în mod obișnuit este deteriorat de
spălările repetate.

Ajută la scăderea cu 1/3
a costurilor cu înlocuirea rufelor1
Stiați că?
Costurile cu forța de muncă și cu înlocuirea rufelor
au o pondere extrem de mare în costurile totale
ale spălătoriei.
Detergenții pentru spălat sunt doar o mică parte a
costurilor totale de operare ale spălătoriei.
DAR, dacă detergenții sunt ineficienți, costul total
de operare poate crește.

Exemplu de structură
de cost2:
Apa 7%
Detergenți 7%

Forța
de muncă
43%

Costuri
indirecte
15%

Înlocuirea rufelor distruse 19%

1. evitarea cheltuielilor cu înlocuirea rufelor, deoarece acestea rămân albe mai mult timp dacă se folosește sistemul cu Ariel S4 White Max
2. bazat pe structura de cost a unei spălătorii generice din Uniunea Europeană
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Energie
electrică 9%
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Professional

NOUL sistem de
spălat rufe

Indiferent de provocările pe care le ai la spălarea
rufelor, există un sistem Ariel Professional pentru tine.

1 Wash Clean

Rezultate vizibile de la prima spălare
S2 Extra Soft &
Fresh

S3 Colour-Safe
Stainbuster
(Disinfecting)

Sistemul 1

S1 Detergent
Actilift

+

S4 White Max

S5 White Wash
Stainbuster
S6 Emulsificator
(Disinfecting)

Extra
Soft &
Fresh
Protecția rufelor cu
pH aproape neutru

S3 Colour-Safe
Stainbuster
(Disinfecting)

S4 White Max

Sistemul 2

S1 Detergent
Actilift

+

S2 Extra Soft
& Fresh

S5 White Wash
Stainbuster
S6 Emulsificator
(Disinfecting)

White
Max

Sistemul 3

Protecția rufelor cu
pH aproape neutru

S1 Detergent S4 White Max S7 Alca Extra
Actilift

S8 HydrOxi
Stainbuster
(Disinfecting)

+

S2 Extra Soft
& Fresh

S5 White Wash
Stainbuster
(Disinfecting) S6 Emulsificator

Special
Conditions
Rezultate cu Ariel
într-un sistem alcalin

Fiecare opțiune de sistem de spălare are un număr de produse de bază (stânga).
Un expert în aceste sisteme va recomanda care este opțiunea perfectă pentru
problemele Dvs. din spălătorie.
Se pot oferi beneficii suplimentare prin adăugarea unor aditivi speciali (dreapta).
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Professional™
Soluții de curățenie de încredere,
simple și eficiente.
Descoperiți gamele P&G Professional dedicate pentru curățenia camerelor, a băilor și a
bucătăriilor, precum și produsele specializate pentru aplicații importante în locația Dvs.

Ușor de folosit - coduri de culori
Soluții pentru
camere

Soluții
pentru băi

Soluții pentru
bucătării

De încredere. Simplu. Eficient.
De încredere. Soluții de curățenie profesionale cu puterea mărcilor de renume, pentru rezultate în care au
încredere profesioniștii și clienții lor.
Simplu. Produse create pentru o curățare eficientă, pentru numeroase aplicații, care sunt ușor de înțeles și
de folosit.
Eficient. Demonstrează performață mai bună cu mai puțin efort*
Descoperă soluțiile de curățenie P&G Professional de la distribuitorul tău. Pentru mai multe informații
vizitează www.pgprof.info
* în comparație cu cel mai important produs concurent internațional, variază în funcție de produs. Pentru mai multe detalii consultați catalogul de produse P&G Professional sau
întrebați reprezentantul de vânzări al distribuitorului.
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