Sprzątając nasze otoczenie …

Linia Produktów Ecoline™

Szczotka Walcowa Uniline™

Witaj w świecie szczotek technicznych
GRUPA SAJAS jest prekursorem produkcji szczotek

Znakiem sześćdziesięcioletniego dynamicznego rozwoju

technicznych na świecie. Jej sukces opiera się na wysokiej

spółki Sajakorpi , jest wprowadzanie wielu znanych na

jakości produktów, nieustannych badaniach i rozwoju

świecie patentów, projektów

produktów. Owocem rozwoju powszechnie znanej rodziny

trzeciego pokolenia zarządzającego korporacją jest to, by

produktów Ecoline™ jest najwyższa jakość szczotek

jej szczotki stały się najbardziej pożądanymi przez klientów

technicznych

.Dzisiaj Grupa Sajas świadczy usługi swoim klientom w

pod

względem

technologii

produkcji,

wydajności i sprzyjaniu środowisku.

i metod produkcji. Wizją

ponad 30 krajach na całym świecie.z

Szczotka Walcowa Uniline™

Opatentowano EP 1005281 ; EP 1009254 ; PL 185119 ; CZ 293294 ; US 6,205,609 ; CA 2,262,470 i inni.Wzór zarejestrowany.

Wyjątkowa wydajność zamiatania

Uniline™ jest szczotką walcową z linii produktów Ecoli-

więcej włosia niż tradycyjne pierścienie. Dlatego ich ży-

ne™ składającą się z pierścieni Beeline™ zamontowanych

wotność znacząco wzrasta.

na rurze z polipropylenu.
Szczotka walcowa Uniline™ może być używana przy każW związku z korzyściami jakie płyną z użytkowania pier-

dej pogodzie – nawet podczas silnych mrozów włosie nie

ścieni Beeline™ , Uniline™ osiąga wyjątkową wydajność

łamie się i nie kruszy.Nie istnieje możliwość korozji szczo-

zamiatania. Miseczkowy kształt pierścieni Beeline™ skut-

tek walcowych Uniline™. W porównaniu do tradycyjnych

kuje jeszcze większą mocą zamiatania oraz większą siłą

szczotek walcowych, Uniline™ ze względu na swą lekkość

oddziaływującą na zamiatane powierzchnie. W związku ze

sprawia że system zamiatania nie jest przeciążony.

sposobem produkcji, pierścienie te posiadają około 40%

Ecoline™

Sprzątanie i Środowisko
Materiały i struktura wszystkich produktów Ecoline™ zostały
dobrane tak, aby zmniejszyć ilość odpadów i zwiększyć możliwości recyklingu. Szczotki całościowo wykonane są z plastiku i można pozostawić je w punktach recyklingu. Do produkcji używane są wtórnie granulowane surowce. W związku z
właściwościami spalania obok odpadów, polipropylen nadaje
się również do tworzenie energii cieplnej. Szczotki całościowo wykonane z metalu również podlegają recyklingowi.

Większość zużytych szczotek trafia do śmietników i dlatego
niektóre kraje wprowadziły formę finansowego wynagrodzenia dla tych, którzy pozbywają się ich we właściwy sposób.
Ochrona środowiska nie ogranicza się tylko do korzystania z
odnawialnych źródeł energii i zmniejszania emisji zanieczyszczeń. Wobec dokonywanych wyborów, każdy z nas ma wpływ
na otoczenie, w którym żyjemy. Takie podejście to trwały rozwój. Czy doświadczyłeś już różnicy pomiędzy zwykłą szczotką a szczotką Ecoline™? Oszczędzaj, chroń naturę i siebie.
POCZUJ RÓŻNICĘ!

Rodzina produktów Ecoline™ otrzymała nagrodę Environment Award 2007, przyznawaną przez Izbę Handlową w Tampere.

…z naszymi nadającymi się do recyklingu szczotkami
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Znajdź najbliższego dealera: www.sajas-group.com

Sajakorpi Oy

Sprzedaż w Skandynawii i Krajach zamorskich
Tel.
+358 3 347 7700
Fax
+358 3 347 7750
Email
saja.finland@sajas-group.com

AS Sajakorpi

Sprzedaż w Krajach Bałtyckich i Rosji
Tel.
+372 6 596 410
Fax
+372 6 596 525
Email
saja.estonia@sajas-group.com

Saja GmbH

Sprzedaż w Środkowej i Południowej Europie
Tel.
+49 5405 615523
Fax
+49 5405 615524
Email
saja.germany@sajas-group.com
W związku z ciągłym rozwojem produktów, Grupa Sajas zastrzega sobie prawo do zmian ich specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Skontaktuj się z Grupą Sajas lub ze swoim dealerem w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Grupa Sajas , Saja, Sunline™, Beeline™, Starline™, Snowline™, Uniline™, Turboline™ and Skyline™ są znakami handlowymi bądź zastrzeżonymi znakami handlowymi Spółki Suomen Tekniset Harjat bądź spółek jej
zależnych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm.
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