První dojem je důležitý. Můžete být perfektně
oblečení, ale budete-li mít špinavé a nevyleštěné boty,
první dojem to může pokazit.
Profesionální čištění a leštění bot prodlouží také
jejich životnost. Boty Vám v dobrém stavu vydrží déle.
Ušetříte i svůj volný čas. Čistit si boty mimo domov
je daleko příjemnější než je čistit doma v koupelně.
Jednoduché čištění obuvi na pracovišti nebo při
návštěvě některé veřejné budovy se stane příjemnou
povinností.
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Naše čistící stroje zaručují výbornou funkčnost
(čistota a lesk). Pro čištění a leštění používáme kotouče
z koňských žíní nebo antistatické vlny a robustní
pohony.
Náš program na pronájem a servis strojů
na čištění obuvi Shine & Go Vám zajistí prvotřídní
a komfortní službu: poskytneme Vám stroj na čištění
a leštění obuvi a po celou dobu se o něj budeme starat.
A Vy si budete užívat čistých bot bez starostí.
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na čištění obuvi

Ellipse

PoliSwing

- Ideální pro rozsáhlé veřejné budovy.
- Ellipse je vybaven dávkovačem pasty a dvěma
speciálními kartáči (čistící a leštící). Dávkovač lze
nahradit třetím kartáčem dle Vašeho výběru.
Naší specializací jsou stroje
na čištění a leštění obuvi.
Nabízíme široký výběr
rozličných typů strojů pro
rozdílné potřeby zákazníků.
Každý z nás by jistě ocenil
mít čisté a vyleštěné boty
- za každého počasí. Ať
už jste v kanceláři, hotelu,
restauraci nebo v nákupním
centru, určitě Vás potěší
možnost jednoduše si
vyčistit a naleštit své boty.
Taková netradiční místa,
kde se hostitelé starají
o naše boty, si určitě
zapamatujeme.
Věříme, že budete využívat
stroje na čištění a leštění
obuvi ve Vaší kanceláři
se stejnou samozřejmostí
jako třeba kávovar nebo
rychlovarnou konvici.

Cosmo Plus
- Cosmo Plus je oblíbený čistící
stroj ideální pro veřejné budovy,
letiště, nádraží, stanice metra,
recepce, lobby místnosti nebo
třeba výtahy.
- Je vybaven dávkovačem pasty
a třemi účinnými kartáči (1 čistící,
2 leštící).

- PoliSwing je vhodný pro velké elegantní veřejné
budovy - ministerstva, úřady, banky, velké firmy
apod.
- Je vybaven dávkovačem pasty a třemi účinnými
kartáči (1 čistící, 2 leštící).

Polifix 2
- Polifix 2 je evropský standard ve vybavení kanceláří,
provozoven apod.
- Během čištění bot budete ve stabilní pozici. Není třeba
se opírat o stěnu či sedět.
- Jednoduché použití. Při uvolnění spínače na opěrné tyči
se motor automaticky zastaví.
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