Modell - mobil vognvasker
- Den originale utgaven
Den patenterte originalen setter en
stopper for smuss, basiller og bakterier
på handlevogner!
Din nye venn i pandemitiden!
TROLLEY WASH er det mobile og
helautomatiske vaskesystemet som
kommer direkte til brukeren og
renser/desinfiserer handlevognene i
henhold til de høyeste
kvalitetsstandarder.

HØYESTE KVALITET
WASH tilbyr konsekvent den høyeste
rengjøringskvaliteten.
LUKKET SYSTEM - Verken skittent vann eller aerosolskyer kommer ut fra TROLLEY WASH.
GJENVINNING - Vannet som brukes, resirkuleres på en miljøvennlig måte av TROLLEY WASH.

Slik fungerer det
Rengjøring med TROLLEY WASH innebærer flere trinn.
1. TROLLEY WASH med det integrerte, helautomatiske vaskesystemet kjører direkte til
parkeringsplassen foran kunden. Den er selvforsynt på vann og strøm.
2. Servicepersonalet sørger for at alle handlevogner blir brakt til VOGNEN, og etter rengjøring
blir de transportert tilbake
3. Under rengjøringen går alle handlevogner automatisk gjennom de forskjellige stasjonene i
rengjøringssystemet: vaskedyser, roterende vaskebørster, høyglanstørking og desinfisering.
4. I tillegg til den meget effektive rengjøringen, kan nødvendige vedlikeholds- og
reparasjonstiltak utføres på handlevognene. Reservedelene som kreves for dette kan være
med i TROLLEY WASH bilen.
5. Hver handlevogn mottar kvalitetsmerket TROLLEY WASH, som fornyes hver gang det
rengjøres.
6. Så fortsetter TROLLEY WASH til neste brukersted. Uten å etterlate vann eller avløpsrester, da
den er utstyrt med store tanker.
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Kundefordeler
KONKURRANSEFORDEL
At butikken har rene handlevogner understreker innsatsen for kontinuerlig og omfattende
hygienetiltak. Disse blir synliggjort med TROLLEY WASH.

KUNDEBEHOV FOR HANDELSHYGIENE
TROLLEY WASH tilfredsstiller det økende kundebehovet for shoppinghygiene og oppfyller
HACCPs hygienestandarder.

TRYGGERE FOR KUNDER OG ANSATTE
TROLLEY WASH er tryggere for kunder og ansatte, da den automatisk børsterengjøring av
handlevognen utføres i et lukket rengjøringskabinett, uten at smuss eller smitte spres.

UNIK MARKEDSFØRINGSFORDEL
TROLLEY WASH tilbyr deg en unik markedsføringsfordel med det gjennomtenkte TROLLEY
WASH-tjenestekonseptet.

VEDLIKEHOLDER imaget DITT
TROLLEY WASH fremmer kundelojalitet, opprettholder ditt image (god effekt rett utenfor
butikken) og kan også kommuniseres i markedsføring som en viktig USP.

LEVETID FOR HANDLEKURVER
Regelmessig rengjøring og vedlikehold vil forlenge levetiden til handlevognen betydelig.

HVILKET RENGJØRINGSMIDDEL BRUKES?
I TROLLEY WASH bruker det sertifisert rengjøringsmiddelet thermosept® NDR, som er
utarbeidet i samarbeid med professor Dr. Reinier Mutters fra University of Marburg,

HVORDAN KAN JEG SJEKKE VASKEMIDDELSERTIFISERINGEN?
Send oss en e-post, så sender vi deg gjerne sertifiseringsdokumentene.

Sundlandveien 4, 3160 Stokke
Postboks 64, 3161 Stokke

Sentralbord: +47 948 00 982
salg@alles.no

www.alles.no
Org. nr 988 411 302

