HIGIENE NO BANHEIRO
~

Economize reduzindo nas despesas de manutençao do banheiro

HIGIENE FEMININA | CUIDADOS COM AS MÃOS | TRATAMENTO DO AR | LIMPEZA DE SANITA/URINOL | CUIDADOS INFANTIS

Sistema automático de desinfecção,
limpeza e neutralização de odores
A regularidade das limpezas não evita a incrustação e acumulação de
nódoas e sais úricos nos mictórios e vasos sanitários. Tudo contribui
para os maus odores permanentes, tornando desagradável o tempo
que passa no banheiro. Também dão origem ao aumento dos custos
de manutenção.
~
~
Soluçoes
de Gestao
da Água e Desinfectantes para o Banheiro
Os sistemas de gestão da água e desinfetantes para o banheiro da Cannon Hygiene
contribuem para evitar as incrustações, eliminar os germes e conservar 		
a água.
1.	A CannonClean funciona 24 horas por dia nos mictórios e vasos
sanitários para eliminar os germes, maus odores, incrustações e nódoas.
2.	O Cannon Urinal Aquasan converte os sais úricos em solúveis,
eliminando os germes que provocam os maus odores com o autoclismo.
É importante realçar a poupança nos custos de manutenção devidos ao
desentupimento de canos.
3. O Sistema de Gestão da Água dos Urinóis da Cannon Hygiene reduz 		
o consumo de água até 90%.
Escolha o Serviço de WC/Urinol da Cannon Hygiene para:
•

Reduzir a factura da água até 90% 

•

Reduzir os custos com a canalização e outras despesas 				
de manutenção do banheiro 

•

Minimize o tempo de inatividade do banheiro 

•

Elimine os odores, as bactérias e o risco de contaminação cruzada. 

•

Implementar uma experiência mais higiénica no banheiro 

A Cannon Hygiene garante a eliminação dos germes que provocam os odores,
promove a poupança de água e evita o entupimento de canos.
Para mais informações sobre cuidados com as mãos ou qualquer outro dos
nossos serviços para o banheiro, ligue o (+55) 41 3551-1500,
e-mail: comercial@br.cannonhygiene.com ou visite 				
www.cannonhygiene.com.br

