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G a m e - C h a n g i n g  t h e  w a y  y o u  c l e a n

Send dine rengøringsspande på pension 

og gør skadeservicerengøring til 

en sand fornøjelse!

?

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you cleanEasyClean Concept

helt ærligt - er der sket noget nyt indenfor 
skadeservicerengøring i de senere år, som kan 
effektivisere dine arbejdsgange? nej - desværre, det er 
stadigvæk børster, klude, rengøringsspande og masser 
af kemi, som styrer dagsordenen. nu må det være tid til forandring!

Ønsker dit skadeservicefi rma at være "fi rst mover" og være med til at indføre 
en ny metode, som kommer til at ændre den måde, rengøring i forbindelse 
med forsikringsskader foregår?

Ønsker du at vinde nye kunder og markeder?

Ønsker du mere sikkerhed for dine medarbejdere og for skadelidte?

Ønsker du at spare på dit kemikalie- og vandforbrug?

Ønsker du rengøringsresultater, som du aldrig har set dem før?

Ønsker du at kunne gennemføre dit rengøringsarbejde på kortere tid?

Ønsker du at skåne din krop og bruge færre kræfter på samme arbejde? 

Ønsker du at øge motivationen blandt dine skadeservicemedarbejdere?

Ønsker du et bedre image hos forsikringsselskaber og andre kunder?

Ønsker du konkurrencefordele?

Ønsker du en forenkling af dine rengøringsrutiner og effektivisering af 
dine arbejdsgange?

Ønsker du at være bedre til at udføre enhver rengøringsopgave, som du måtte få?

Ønsker du at rengøring bliver en sand fornøjelse at udføre?

sÅ er Vores easyclean concePt den riGtiGe lØsninG!
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Skematisk opstilling over Gregomatics funktion:

Enhver overfl ade har fordybninger og porer, 
hvor snavs kan sætte sig fast.

Vha. den hvirvelvirkning, der opstår ved vakuumafvaskning, 
bindes snavsen og suges derefter op.

Efter vakuumafvaskningen er overfl aden dybderenset for 
snavs ned på nanometerniveau.

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

Grego 300 - Classic "The workhorse"

Grego 35

Hvad er EasyClean Concept?
easyclean concept består af 3 komponenter, som når de bruges 
sammen udgør en synergi, som giver dig mange fordele. 

koncePt komPonent 1
Gregomatic vakuum vaskemaskine
Denne unikke renseteknologi er omdrejningspunket i Easyclean Concept. 
smart teknologi – enkel at anvende med et perfekt resultat. 
Koldt vand fra hanen sprøjtes og hvirvles rundt vha. undertryk og binder og vasker således snavs 
fra hver pore - selv de usynlige nanopartikler. Således renses en hvilken som helst overfl ade, uanset 
hvor uregelmæssig og porøs, for enhver form for forurening helt ned til en dybde af 10 mm. Et luk-
ket kredsløb med separate frisk- og spildevandsbeholdere letter en miljørigtig bortskaffelse af spil-
devand. Forskelligt udformede mundstykker gør det muligt at rengøre forskelligartede overfl ader.

Vakuum-vask metoden lader, med sit lukkede kredsløb intet støv eller kimpartikler undvige i luf-
ten og forårsager heller ingen overdreven høj luftfugtighed. Giftigt spildevand neutraliseres eller 
bortskaffes særskilt, hvis det er nødvendigt. Der vil ikke rinde fugt ned fra vægge og lofter, da 
overfl aderne tørrer omgående. Der opstår ingen mekaniske, kemiske eller vand-/dampskader. Da 
Gregomatic kun anvender vand til rensning i et lukket kredsløb og kemi alene anvendes i forbindelse 
med stærkt forurenede overfl ader, belastes miljøet ikke unødvendigt. Miljømæssig ansvarlighed er 
nu også inden for rengøringsbranchen vigtigere end nogensinde før.
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koncePt komPonent 2
specialformulerede godkendte Gregomatic 
kemikalier (rensevæsker)
Nogle opgaver kan klares med rent vand, men de rigtigt beskidte med 
sod, fækalier, opkast, urin, bakterier, vira, skimmel o.s.v. skal have lidt 
hjælp. Vi har udviklet og godkendt en række kemiske produkter, som 
understøtter konceptet. Disse moderne og yderst effektive kemikalier 
opløser og renser stort set al den forurening, som du møder i din hverdag. 
Kemikalierne er en vigtig del af konceptet, da vi ved, at du derigennem 
opnår de bedste og reneste resultater. 
Vi giver naturligvis garanti på maskinen, forudsat at du anvender de god-
kendte Gregomatic kemikalier. Vi har testet vores produkter og ved, at 
vores kemi ikke angriber pakninger, o-ringe, vakuum motor og andre 
vigtige dele i Gregomatic maskinen. Glæd dig også over, at dit kemikalie-
forbrug vil falde betydeligt, fordi konceptet med garanti ikke kræver den 
mængde kemi, som du før har brugt. Endvidere er vores prispolitik på 
kemi den, at vi leverer høj kvalitet til lavest mulige pris. Den lave pris og 
det mindre forbrug vil med sikkerhed give dig store besparelser. 
Vi synes det er fair. 

TIP TIP TIP
APPROVED

APPROVED

APPROVED

EasyClean
Chemicals
Great Cleaners – Low Price

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

Lugtfrie overfl ader med 
Gregomatic vasketeknik
Kombinationen af Gregomatic’s specielle 
renseteknologi og vore højeffektive rense-
væsker betyder, at lugtmolekyler, som sidder 
dybt forankret i overfl aden, opløses og vaskes 
ud af porer og materialer. 

Resultatet er en overfl ade, der er 
fri for forurening som sod, fækalier, 
urin m.v. og lugtmolekyler. Vi anbe-
faler dog at tilsætte en lille mængde 
Vaportek ECOZ lugtneutraliserings-
væske i rentvandsbeholderen. ECOZ 
hjælper med at fjerne lugten på de 
behandlede overfl ader og efterlader 
rummene friske og indbydende. 
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FOAM�KING

!!!!!!!!!!!!!!!

koncePt komPonent 3
special skum- og tryksprøjter med etiketter 
for klar (tydelig) produktidentitet
Gregomatic vakuum vaskemaskinen er som skabt til at vaske vægge, lofter og gulve. Du kan med 
vore specielle sprøjter og rensevæsker yderligere optimere rengøringsprocessen. Vores mobile og 
hurtige skumudlæggere giver fremragende skumkvalitet og høj ydeevene. 
Takket være det tørre skum er du fri for dryp og stænk og der opnås en længerevarende kontakt- og 
reaktionstid med et meget lavt kemikalieforbrug. Med Foam-King sparer du tid, energi og kemika-
lier. Til større opgaver anbefaler vi vore store mobile skumsprøjter med en tankkapacitet på 19 liter 
eller 38 liter. 

Ud over ovennævnte fordele ved skumudlægning i forbindelse med EasyClean Concept, opnår du 
følgende fordele ved vore kvalitets tryksprøjter med specialdyser og langtidsholdbare produktinfor-
mations-etiketter.

kvalitets tryksprøjter med specialdyser og langtidsholdbare 
produktinformations-etiketter gør en stor forskel:

• Perfekt spraymønster gennem kvalitetsdyser sikrer optimal overfl adedækning.
• minimerer produktspild.
• et godt værktøj motiverer skadeservicemedarbejdere.
• Præcis identifi kation af indhold sikrer korrekt brug og udelukker fejlanvendelse.
•  en sprøjte pr. kemiske produkt forhindrer potentielt farlig sammenblanding af 

kemikalier f.eks. klor blandet med syrer kan udvikle meget giftige klordampe. 
•  du bliver som fi rma bedømt på dine handlinger i marken. med en nac sprøjte 

signalerer du overfor skadelidte, forsikringsselskaber, arbejdstilsyn m.v. at du 
har styr på dit produkt og dine procedurer - dette virker professionelt og er med 
til at styrke dit fi rmas image og omdømme. 

læs mere om 
foam-king

på side 103-104
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Alle dine fordele ved 
EasyClean Concept:

milJØansVarliGhed 
Har dit fi rma en overordnet miljøpolitik, så vil EasyClean Concept være med til at understøtte 
denne. Minimalt vand- og kemiforbrug giver i sig selv en mindre belastning af miljøet. Endvidere 
bidrager EasyClean Concept med et renere arbejdsmiljø til glæde for skadeservicemedarbejdere 
samt skadelidte. Du kan overfor forsikringsselskaber m.v. dokumentere, at dit fi rma bevidst tager 
initiativ til at nedbringe jeres CO2 fodaftryk blandt jeres kunder. Dit fi rmas adfærdsændring bidrager 
til mere succes og forbedrer dit omdømme og image. 

arBeJdssikkerhed 
Mange rengøringsopgaver indenfor skadeservicebranchen er forbundet med kontakt med sundheds-
skadelige stoffer som eksempelvis sod, fækalier, blod og anden svær organisk/biologisk forurening. 
I øjeblikket er der stor fokus på kræftrisikoen, når brandmænd udsættes for giftige og kræftfrem-
kaldende sodpartikler på deres branddragter samt andet materiel. Det samme gør sig gældende for 
skadeservicemedarbejdere. Når skadeservicemedarbejdere ankommer til brandtomten, er røgen 
væk, men luften kan stadigvæk indeholde et stort antal sodpartikler. Ved de nuværende manuelle 
rengøringsmetoder, klude og spande, kan det ikke undgås, at skadeservicemedarbejderen udsættes 
for giftig sod på arbejdstøj, hud og ved indånding af partikler.

Småt og stort løsøre/indbo, som er forurenet med sod, håndteres og køres på lager, 
hvor det opbevares og efterfølgende manuelt rengøres for sodpartikler. Skadeser-
vicemedarbejdere udsættes dermed ofte for sundhedsskadelige sodpartikler.
Ved brugen af Gregomatic vakuumvaske teknik vil kontakt med giftige sodpartikler 
reduceres til et absolut minimum, og sundhedsrisikoen nedsættes dermed betrag-
teligt. Det samme gælder naturligvis for arbejde med rengøring af virus-, bakterie- 
og svampeinfi cerede områder. Vi kalder det for TOUCH FREE CLEANING.

arBeJdsGlÆde
EasyClean Concept er en game-changer indenfor skadeservicerengøring og vil med sikkerhed være 
populært blandt dine medarbejdere. Mindre håndtering og opvridning af beskidte og forurenede 
klude, ingen håndtering af rengøringsspande med forurenet spildevand, ingen manuel aftørring af 
vægge, loft og gulve. Intet beskidt vaskevand, der rinder ned ad arme, vægge og loft og forurener 
arbejdsområdet.
Mindre kontakt med kemi. Væsentligt mindre kropsbelastende manuelt arbejde samt bedre arbejds-
stilling, derfor mere skånsomt for kroppen. Rengøring med Gregomatic vakuumvaske teknik moti-
verer medarbejderen og de fl otte og rene overfl ader gør rengøring til en sand fornøjelse.

Perfekte renGØrinGsresultater - hVer GanG 
Kombinationen af Gregomatic vakuum-vasketeknikken og vore godkendte specialkemikalier garan-
terer, at hver eneste rengøringsopgave, hvor EasyClean Concept bruges, bliver udført til perfektion. 
Helt rent dybt ned i overfl aden, fri for sundhedsskadelige stoffer og lugtpartikler og skal der efter 
endt rengøring males, så bliver maleren fornøjet over de rene overfl ader. 

EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

TOUCH FREE
CLEANING
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EasyClean
Concept

Game-Changing the way you clean

GreGomatic Vakuum Vaskesystem
– alsidiGhed 
– manGe anVendelsesmuliGheder  
– et multitalent
EasyClean Concept anvendes ikke kun til rengøring af brand- og  
sodskader og andre skadeservicerelaterede rengøringsopgaver.  

Vakuum-vasketeknikken bruges med succes i forbindelse med:
• Generel bygningsrengøring. 
• Slutrengøring ved nybyggerier. 
• Grundrengøring.
•  Rengøring af alle slags gulvbelægninger især fliser og 

strukturerede belægninger.
• Graffitirengøring.
• Rulletrapperengøring. 
• Ubegrænsede anvendelsesmuligheder.

Brancher som anvender vakuum-vasketeknikken er: 
• Skadeservicefirmaer.
• Maskinfabrikker, kraftværker, affaldsforbrænding m.v. 
• Fødevareproduktion. 
• Hotel- og restaurationsbranchen.
• Rengøringsfirmaer.
• Byggefirmaer.
• o.s.v. 

Økonomi
Vakuum-vasketeknikken vil spare dig for en masse tid og penge og til-
føre dit firma mange nye opgaver. Hvis du udnytter mulighederne, vil 
din investering være ubetydelig i forhold til dit fremtidige indtjenings-
potentiale. 

konkurrence oG differentierinG 
EasyClean Concept. Ønsker du at være en "first mover" og være med til 
at ændre ting som giver dig og dit firma store konkurrencefordele og alt 
hvad dermed følger?
... eller vil du hellere være en "follower" og gøre som alle andre?

I disse tider handler det om differentiering i forhold til dine  
konkurrenter, at turde gøre tingene på en ny måde.

Grib chancen og gør rengøring til en succesfaktor.

EasyClean Concept!


