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ПОЧИСТВАНЕТО 
МОЖЕ ДА Е 
ЛЕСНО

Падовете FLEXIS®, със своите уникални технически 
характеристики, са най-доброто решение за ежедневно 
почистване и полиране на подовите настилки. Разработени 
и тествани за да гарантират изключителен резултат.
Повишете своята ефективност, намалете разходите си и
направете работата лесна!

Падове FLEXIS® се усъвършенстват непрекъснато, за  да 
постигат максимален резултат и да бъдат винаги в отговор 
на съвременните изисквания и технологии. 

ВСЕ ПО-ДОБРИ
Падовете FLEXIS® са произведени с технолотията FERZON®+ 
могат да оптимизират резултата при почти всеки вид почистваща 
машина, върху на практика всеки вид подов материал.



Пад FLEXIS®, Червен - груб

Стъпка 1 - Грубият пад се използва основно
при необходимост от реновация на повърхността. 
Предназначен е за основно дълбоко почистване 
и като стартова база за по-нататъчния процес.

- Груба, омаслена и силно замърсена повърхност.
- Стартов процес / Рядка употреба

Пад FLEXIS®, Син - среден

Стъпка 2 - Средният пад може да се използва за
основно почистване, като оставя лек отразяващ 
ефект, предпочитан при големите индустриални
и търговски площи.

- При зони с висок трафик и запрашаване
- Основно почистване / Ежедневно за лек блясък

Пад FLEXIS®, Жълт - фин

Стъпка 3 - Финият пад е предназначен за
ежедневно полиране и почистване в едно 
действие, постигайки ясен отразяващ блясък.

- Всички подове / Поддръжка
- Ежедневно за висок блясък

Пад FLEXIS®, Зелен - много фин

Стъпка 4 - Много финият пад, употребяван на
сухо или с вода, завършва процеса от четири
стъпки, оставяйки повърхността полирана и с
най-силния възможен блясък.

- Всички подове / Ежедневно почистване
- Силен отразяващ  блясък

ПРОДЪЛЖИ НАТАТЪК
Намалете необходимата работа за поддържане на пода чист
и бляскав, използвайки пад с гарантирно по-добър резултат.
Забравете сложните процедури и скъпи системи. Използвайте
наличната техника, но направете всеки пас резултат.



НОВО Конструирана универсалност

Най-големите и силно експлоатирани настилки
не са бариера за FLEXIS®. Не е необходимо да
променяте своята програма, просто поставете 
съответния пад на почистващия автомат или 
еднодискова машина и започнете! 

Летища, магазини, болници, хотели, училища 
или производствени плищи. Ако повърхността е 
правилна FLEXIS® ще я възстанови и полира.

FERRZON®+ По-добър от всякога

- Издържа най-малко 2,5 пъти по-дълго
- По-плътен и издръжлив 20мм пад
- Отворена структура за самопочистване
- Еднакъв завършек при всички повърхности
- Доказан траен резултат

Падовете FLEXIS® могат да използват на сухо или с вода 
под всеки почистващ автомат и всяка еднодискова 
машина.

ВСЕКИ ПОД, ВСЯКА МАШИНА



НЯМА ХИМИКАЛИ, НЯМА ТРЕВОГИ
С разработените от KGS технологии за период от 60 години, 
падовете FLEXIS® се ползват с изключителен успех при 
широка гама подови настилки единствено с вода.

Отличен резултат
На сухо или с вода

Различни възможни машини:
- Почистващи автомати
- Високооборотни машини
- Индустриални машини на газ
- Еднодискови машини над 40 кг
- Осцилоскопни машини

Не се налага затваряне на работната зона
Без интензивен труд - съкращаване на време
Не се налага ползване на външна услуга
Не се налага закупуване на нова машина



БЕЗ ПРЕПАРАТИ, САМО ВОДА
Системата падове FLEXIS® е многостранно приложима, 
без употреба на препарати и елиминира необходимостта от
скъпи полимерни импрегнанти. FLEXIS® лесно поддържа
популярните мозайка и камък само с вода.

Пазете природата! Забравете за сложните и не безопасни
системи. С FLEXIS® се нуждаете единствено от вода, за да
поддържате своя под чист и бляскав, избягвайки употребата
на химикали - трудни за контрол и дори опасни. 
Чрез ефективност и съкращаване на времето за работа, 
вие също така пестите енергия!


