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TASKI ProSpeed 

• Co je to?       

 TASKI ProSpeed system je řešením péče o podlahu, který významně 
zvyšuje produktivitu a poskytuje lepší vzhled Vaší podlahy s nižšími 
náklady za chemické přípravky a obalový materiál. To vše v 
jednoduchém ergonomickém formátu. 

Rychlejší 

Trvale lepší 
Výhodné pro Vás,            
vaše zaměstnance                          
i životní prostředí 

                                 

 



Dávkovací 
tlačítko 

Spirálová rukojeť 

Držák na pouch 

Hlava mopu se suchým 
zipem 

Záklopka K zahájení umístěte 
pákovou klapku 

Produktivita:  
300m2/h 
  

Spotřeba:  
25ml/m2  

=100m2/pouch 

Pracovní princip 

                                 

 



                                 

 

Popis, charakteristika 

1. Spirálový tvar pohybuje pouchem k 
jeho středu. Pouch chce  reagovat 
jako kyvadlo. Vysvětlení pozice 
ruky. 

  ergonomický přínos prokázaný 
studií 

 

2. Všechny části jež jsou v kontaktu s 
chemikálií jsou jednoúčelové (pouch 
/ hadička / pad) 

  Úspora času 

 

3. Charakteristika padu v závislosti na 
kvalitě. 

  Spotřeba nezávislá na uživateli 
(průměr 25g/m2) 

  Dobré výsledky (správný pad!) 

 

4. Instalace pouche a přívodní 
mechanismus 

  Rychlé a snadné použití 

  Nižší spotřeba produktu 



                                 

 

Tipy při nastavování 

• Viz. Návod k použití 

 

• 2 důležité tipy:  

 

 Po umístění pouche do držáku, 
zavřete hrdlo pouche plastovýn 
lemem  

 Proč: Pokud chcete odpojit hadici, 
položte aplikátor obráceně a 
nevypadne vám z držáku  

 

 

 Pouze zastrčte trn do pouche, po 
tom co jste umístili hadici do svorky 
s ventilem 

 Proč: Vzpomeňte, že v momentě 
kdy vložíte trn, otvíráte přívodní 
mechanismus 



Technologie ProSpeed  

 Jedinečná technologie:  
Násada s optimální hmotností: 
snižuje se únava           svalů až o 
54 % a srdeční tep až o 40 %. 

  

 Jedinečný systém balení:  
Uzavřené pouche s jednoduchým 
nasazovacím  

 konektorem. 

 Žádná manipulace s těžkými 
kanystry. 
 

  Jedinečné chemikálie: 
JohnsonDiversey – 3 úrovně péče o 
podlahy  

  

  Jedinečná technologie padů 

Jedinečná 
technologie 

                                 

 



                                 

 

Chemikálie 

• Oblíbené podlahové vosky – 
výběr ze 3 úrovní lesku 

 

 Jontec Eternum 

 Jontec Luna 

 Jontec Matt 

 

 

 

poctivý    
Brand  

 



                                 

 

Pracovní sada 

 

• Pracovní sada pro okamžitou 
činnost:  

 4X2.5L transparentní 

pouche 

 4 konektory a hadičky 

 2 uzávěry po vyjmutí z 
aplikátoru – proti 
odkapávání či vysychání 

 4 polyesterové pady 
vyvinuté k max. využití při 
stírání a umožňující 
vynikající a pevné nanášení 
na většině povrchů 
nezávisle na uživateli 

 

Výhoda a 
kvalitní 

výsledek 



PRODUKTIVITA 

  Rychlejší  

  Snižuje se doba činnosti, odpadá nastavování 

  Minimální zaškolení 

 

KVALITA 

  Neměnná vrstva bez ohledu na uživatele 

  Osvědčené chemické přípravky 

 

SUSTAINABILITY  

  Bezpečné a snadné použití 

  Nižší spotřeba chemikálií 

 

 

 

TASKI ProSpeed System výhody 

FASTER 

CONSISTENTLY 
BETTER 

Rychlejší 

Trvale lepší 

Výhodné pro   
Vás, vaše 
zaměstnance        
i životní prostředí 

                                 

 



Výhoda, jednoduchost, ergonomie 

 Výhoda 

 Sada připravená k práci obsahuje všechny komponenty v jednom 
balení.  

 Není třeba objednávat separátně.  

 

 Jednoduchost 

• “Připojit a jít”- nastavení: připojení suchým zipem a snadné 
připojení pouche.  

• Po použití, každá část jenž přišla do kontaktu s voskem je na 
jedno použití. 

• Minimální potřeba zaškolení 

 

 Ergonomie:  

 Prokázané snížení námahy pracovníka – studie fyziologických 
dopadů – oproti běžným systémům. 

 
                                  

 



Bezpečnost pro vaše zaměstnance 

 Uzavřené pouche  

• Nedochází ke kontaktu pracovníka s otevřenou chemikálií. 

• Snížená úroveň vůně - zdravotnictví. 

 

 Žádná manipulace s kanystry, pouze lehké pouche. 

 

 Zjištěná ergonomie systému snižuje riziko poranění 
pracovníka. 

 

 

                                 

 



Podpůrné materiály 

                                 

 


