Microrapid
A Microrapid a kórházakban és a szállodai szektorban használatos referencia takarító rendszer,
amely 2 liter víz és pár gramm termék használatával körülbelül 700 m² tiszta felületet garantál.
2001-ben fejlesztették ki, és azóta igazi módszertani forradalmat indított el.
Mindez az È COSÌ és Falpi Srl közötti együttműködésnek köszönhető, hiszen a Falpi a Microrapid
kizárólagos gyártója, saját telephellyel, alacsony környezeti hatással.
Hatékonyságát az évek során folyamatosan tökéletesítették a Soligena Konzorcium szakemberei. A
Microrapid takarító kocsi 2009-ben elnyerte az EPD tanúsítványt (elsőként a világon) az ökokompatibilis tulajdonságaiért.
A múltban alkalmazott rendszerekhez képest, a Microrapid rendszer összes alkotóeleme nagy
mértékben csökkentette a víz- és tisztítószer használatot, valamint a szennyező anyagok
kibocsátását. Mindezen jellemzők a Microrapidot kiváló professzionális takarító rendszerré és a
környezetkímélő rendszer szinonímájává teszik.
Higiéniai biztonság tekintetében módszerünk a mikroszálas textíliák tisztításáról és
fertőtlenítéséről is gondoskodik, mint ahogy azt a Ferrarai Egyetem is tanúsítja.

EPD környezeti tanúsítvány
A Microrapid EPD tanúsítvánnyal rendelkezik, mint
tanúsított környezeti teljesítményű cleaning system.

A gyártó: Falpi
A Falpi piacvezető olasz vállalat a takarító rendszerek és
professzionális felszerelések gyártásában. A Falpi az È
COSÌ közismert partnere, vállalati filozófiájának
súlypontja a fenntarthatóságon van. www.falpi.it

A Soligena Konzorcium szerepe
A Soligena olyan piacvezető olasz vállalatok
konzorciuma, amelyek a professzionális takarítás
megújítására és az egész ország területére kiterjesztett
műszaki-tudományos
szolgáltatások
nyújtására
törekednek. www.soligena.it

Microrapid számok
2001. év

È COSÌ és Falpi megtervezik a Microrapid takarító rendszert

2009. év

a Microrapid EPD környezeti tanúsítványt kap

több, mint 100

egészségügyi intézményt szolgálunk ki Olaszországban a Microrapiddal

4 800 000 liter

megtakarított víz éves szinten 500 férőhely vonatkozásában*
tisztítószer, amely nem került a csatornahálózatba, éves szinten 500 férőhely
vonatkozásában*

20 000 liter

* RINA adatok

Összehasonlító teljesítmény táblázat
HAGYOMÁNYOS
MÓDSZEREK

MICRORAPID RENDSZER

m²

víz (liter/év)

tisztítószerek (liter/év)

víz (liter/év)

tisztítószerek (kg/év)

400 000

61 000 000

450 000

10 500 000

50 000

ÉVES MEGTAKARÍTÁS a MICRORAPID RENDSZERREL
vízmegtakarítás
(liter/év)

tisztítószer megtakarítás
(liter/év)

műanyag csomagolás megtakarítás
(kg/év)

-50 500 000

-400 000

-26 000
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