Laundry Systems

INTRO

Μέτα από 22 χρόνια ενασχόλησης της εταιρείας μας
στο τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας η εμπειρία
μας, μας οδήγησε στο πλέον καινοτόμο σύστημα
τηλεμετρίας στα in house laundry ξενοδοχειακών
και νοσοκομειακών μονάδων.
Για το λόγο αυτό σας παρουσιάζουμε τον καινούργιο
μας κατάλογο, με μοναδικό στόχο τη παροχή των πιο
αποτελεσματικών λύσεων όσον αφορά το κόστος
πλύσης και την ποιότητα του ιματισμού καλύπτοντας
τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των πελατών μας
μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
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ACTIVE
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pH: 9

CHLOR

pH: 14

Υπερσυμπυκνωμένο πλήρες υγρό πλύσεως ιματισμού κατάλληλo
για όλα τα υφάσματα (βαμβακερά, συνθετικά, χρωματιστά).
Υψηλής αποτελεσματικότητας με ένζυμα και οπτικούς λευκαντές.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 2-4ml/kg στεγνού ιματισμού, μέσω αυτόματου
δοσομετρητή
Συσκευασία: δοχείο 20Lt

Χρήση:

BOOSTER

pH: 13

CAP SOFT

Υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό απορρυπαντικό ιματισμού, ιδανικό
για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων από τα υφάσματα.
Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 6-8ml/kg στεγνού ιματισμού, μέσω αυτόματου
δοσομετρητή
Συσκευασία: δοχείο 20Lt-27.2kg

Χρήση:

Πρωτοποριακό υπερσυμπυκνωμένο μαλακτικό με τεχνολογία
μικροκάψουλας για όλα τα υφάσματα. Μαλακώνει τις ίνες και
παράλληλα εξουδετερώνει το στατικό ηλεκτρισμό.
Πολύ οικονομικό στη δοσολογία. Χαρίζει άρωμα φρεσκάδας που
διαρκεί μετά το στέγνωμα των ρούχων
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 4-6ml/kg σεντόνι, 6-8ml/kg πετσέτα μέσω
αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία: Δοχείο 20lt

Χρήση:

OXYGEN

pH: 1

GREASE

pH: 7

Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με ενεργό οξυγόνο. Ιδανικό για
την λεύκανση του ιματισμού από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο
κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία: 4-10ml/kg στεγνού ιματισμού, μέσω αυτόματου
δοσομετρητή
Συσκευασία: δοχείο 20Lt-21kg

Χρήση:

Ειδικής σύνθεσης βοηθητικό υγρό πλύσης ιματισμού πλούσιο
σε τασιενεργά. Απομακρύνει αποτελεσματικά πολύ δύσκολους
λιπαρούς λεκέδες (λάδια, λίπη, αντιηλιακό) από όλα τα
υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 3-8ml/kg στεγνού ιματισμού, μέσω αυτόματου
δοσομετρητή
Συσκευασία: δοχείο 5Lt, 10Lt

Χρήση:

Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με ενεργό χλώριο. Ιδανικό για
την λεύκανση του ιματισμού από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο
κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για λευκά υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία: 3-6ml/kg στεγνού ιματισμού, μέσω αυτόματου
δοσομετρητή
Συσκευασία: δοχείο 20Lt-25kg

Χρήση:

pH: 3
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STAR
Πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη με ένζυμα και TAED.
Περιέχει τασιενεργά και λευκαντικούς παράγοντες
με βάση το οξυγόνο. Αφαιρεί όλους τους ρύπους και
επαναφέρει τη λάμψη στα γαριασμένα ρούχα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια
ιματισμού (>30°C)
Δοσολογία: 10-15gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία: σάκος 20kg
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pH: 11

Χρήση:

COMET

pH: 11

Πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη με ενεργά συστατικά
κατάλληλο για όλα τα είδη ιματισμού. Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 15-20gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία: σάκος 5kg, 10kg, 20kg

Χρήση:

SOFT

pH: 3

Υπερσυμπυκνωμένο μαλακτικό για όλα τα υφάσματα.
Μαλακώνει τις ίνες και παράλληλα εξουδετερώνει το
στατικό ηλεκτρισμό.
Πολύ οικονομικό στη δοσολογία. Χαρίζει άρωμα
φρεσκάδας που διαρκεί.
Εφαρμογή: επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 5-7ml/kg στεγνού ιματισμού μέσω
αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία: Δοχείο 20lt

Χρήση:

SPECIAL 1
Υπερλευκαντικό προϊόν σε
σκόνη με βάση το ενεργό
οξυγόνο, Ιδανικό για την
λεύκανση του ιματισμού από
χρωστικούς ρύπους (κόκκινο
κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για
όλα τα υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (>30°C)
Δοσολογία: 4-8gr/kg στεγνού
ιματισμού
Συσκευασία: κουβάς 10kg

SPECIAL 2

pH: 3 (1%)

Χρήση:

pH: 12 (1%)

Ειδικής σύνθεσης ενισχυτικό
πλύσης ιματισμού, σε σκόνη.
Απομακρύνει αποτελεσματικά
πολύ δύσκολους λιπαρούς
λεκέδες (λάδια, λίπη,
αντιηλιακό) από όλα τα
υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 5-7gr/kg
στεγνού ιματισμού
Συσκευασία: κουβάς 10kg
pH: 13 (1%)
Χρήση:

Υπερλευκαντικό προϊόν σε
σκόνη με βάση το ενεργό
χλώριο, Ιδανικό για την
λεύκανση του ιματισμού από
χρωστικούς ρύπους (κόκκινο
κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για
λευκά υφάσματα.
Εφαρμογή: επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία: 3-6gr/kg στεγνού
ιματισμού
Συσκευασία: κουβάς 10kg

Χρήση:

SPECIAL 3

Χρήση:

Ειδικό καθαριστικό σε σκόνη
για το φρεσκάρισμα των υφασμάτων. Αφαιρεί τη σκουριά,
τα άλατα και αναζωογονεί τις
ίνες.
Εφαρμογή: επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία: 3-6gr/kg στεγνού
ιματισμού
Συσκευασία: κουβάς 10kg

SPECIAL 4

SPECIAL 5

pH: 2 (1%)

Ειδική σκόνη με χλώριο
κατάλληλη για λευκά
τραπεζομάντηλα, δρα ως
ενισχυτικό πλύσης και ως
χλωριούχο λευκαντικό.
Εφαρμογή: επαγγελματικά
και οικιακά πλυντήρια
ιματισμού
Δοσολογία: 5-8gr/kg
στεγνού ιματισμού
Συσκευασία: κουβάς 10kg
pH: 13 (1%)
Χρήση:
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Premium Series

SUPER 1

pH: 2

Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής
τεχνολογίας για την απομάκρυνση
ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.
Εφαρμογή: λεκέδες από σκουριά
και ίχνη τσιμέντου
Δοσολογία: αυτούσιο πάνω στο
λεκέ για 15’ ακολουθεί η κυρίως
πλύση
Συσκευασία: δοχείο ψεκασμού
700ml κιβώτιο 15χ700ml

Χρήση:

SUPER 2

pH: 10

Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής
τεχνολογίας για την απομάκρυνση
ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.
Εφαρμογή: λεκέδες από πρωτεΐνη
(αίμα, σάλτσα, μαγιονέζα, αυγό)
Δοσολογία: αυτούσιο πάνω στο
λεκέ για 15’ ακολουθεί η κυρίως
πλύση
Συσκευασία: δοχείο ψεκασμού
700ml κιβώτιο 15χ700ml

Χρήση:

pH: 8

Χρήση:

SUPER 4
Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής
τεχνολογίας για την απομάκρυνση
ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.
Εφαρμογή: λεκέδες από κραγιόν,
make up, μάσκαρα, αντιηλιακό,
βερνίκι παπουτσιών
Δοσολογία: αυτούσιο πάνω στο
λεκέ για 15’ ακολουθεί η κυρίως
πλύση
Συσκευασία: δοχείο ψεκασμού
700ml κιβώτιο 15χ700ml

pH: -

Χρήση:

SUPER 5

SUPER 3

pH: 7

Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής
τεχνολογίας για την απομάκρυνση
ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.
Εφαρμογή: λεκέδες από μελάνι,
στυλό, μαρκαδόρο, μπογιά, κερί
Δοσολογία: αυτούσιο πάνω στο
λεκέ για 15’ ακολουθεί η κυρίως
πλύση
Συσκευασία: δοχείο ψεκασμού
700ml κιβώτιο 15χ700ml

Χρήση:

Βοηθητικό καθαριστικό υψηλής
τεχνολογίας για την απομάκρυνση
ειδικών ρύπων από τα υφάσματα.
Εφαρμογή: λεκέδες από πίσσα,
κερί
Δοσολογία: αυτούσιο πάνω στο
λεκέ για 15’ ακολουθεί η κυρίως
πλύση
Συσκευασία: δοχείο ψεκασμού
700ml κιβώτιο 12χ700ml

Ολοκληρωμένες λύσεις για

ξενοδοχειακές
νοσοκομειακές
μονάδες

Τelemetry
Pioneers in laundry technology

Σύστημα τηλεμετρίας στον ιματισμό

Reports από το σύστημα τηλεμετρίας

Καινοτόμος συσκευή που δίνει μέσω internet την πλήρη δυνατότητα ρύθμισης,
αποθήκευσης δεδομένων και ελέγχου των δοσομετρητών ενός πλυντηρίου ρούχων
και διασφαλίζει σταθερή απόδοση στα αποτελέσματα πλύσης.

1. Η ακριβής κατανάλωση νερού-απορρυπαντικών ανα ml.
2. Ακριβές κόστος ανα κιλό στεγνού ιματισμού.
3. To κόστος ανάλογα με τα προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά είδος υφάσματος.

Συγκεκριμένα, με το σύστημα τηλεμετρίας επιτυγχάνουμε:
1. Παρακολούθηση και παρέμβαση
στο σύστημα από μακριά

4. Ευελιξία στη δημιουργία
διαφορετικών προγραμμάτων

Δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη μας στο χώρο προκειμένου
να ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία του συστήματος ή να
πραγματοποιήσουμε κάποια αλλαγή σε real time.

Η χρήση 6 διαφορετικών προϊόντων μας παρέχει την δυνατότητα
δημιουργίας πολλών διαφορετικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων
ιδανικά στις ανάγκες του πελάτη. Με τον τρόπο αυτό εξειδικεύουμε
την κάθε πλύση ανάλογα με το είδος του ιματισμού, την δυσκολία
των ρύπων ή άλλων ειδικών αναγκών επιτυγχάνοντας εξαιρετικά
αποτελέσματα.

2. Καταγραφή πληροφοριών
και παροχή στατιστικών στοιχείων
Πραγματοποιεί αυτόματα καταγραφή όλων των δεδομένων
(κοστολόγια, αριθμός πλύσεων, καταναλώσεις, ημερομηνίες)
παρέχοντας στον εκάστοτε διαχειριστή πληθώρα στατιστικών
στοιχείων.

3. Ειδοποίηση του συστήματος
σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας
Ειδοποίηση σε περίπτωση υποδοσολόγησης ή υπερδοσολόγησης η
οποία μπορεί να προέλθει είτε από μηχανική βλάβη ή ακόμα και από
αμέλεια του προσωπικού (πχ. άδειο δοχείο).

5. Προστασία του ιματισμού
Τα προϊόντα μας εχουν φιλική συμπεριφορά ως προς τον ιματισμό
φθείροντας τον όσο το δυνατόν λιγότερο με αποτέλεσμα να
επιμυκήνουμε κατά πολύ την ζωή του ιματισμού.

6. Προστασία του πλυντηρίου
Προστασία του πλυντηρίου απο τις γνωστές επικαθήσεις και
κατάλοιπα σκόνης που καταστρέφουν τον κάδο.

Η συσκευή τηλεμετρίας στέλνει δεδομένα μέσω δικτύου WiFi ή μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM)

L-1 Active: 245.966 L/2.73%

Water
L-1 Active

L-2 Booster: 165.24 L/1.84%

L-2 Booster

L-3 Oxygen: 205.2 L/2.28%

L-3 Oxygen

L-6 Capso: 276.762 L/3.07%

L-6 Capso

L-7 Grease: 123.326 L/1.37%

L-7 Grease
L-4 Chlor

L-4 Chlor: 70.24 L/0.78%

Water: 7,914.691 L/87.93%

Facility
Name

Device Name
Serial Number

Dosing
type

Number of
performances

Chemical
quantity L

Weight
kg

Price per EUR
/kg

Price
EUR

Water
quantity L

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 1 - SENTONI

771

280.5212

16755.0

0.0640

1071.9

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 2 - PETSETA LEYKA

939

515.8032

22780.0

0.0773

1761.7

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 3 - PETSETA XROMA

641

235.5552

11525.0

0.0720

829.9

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 4 - TRAPEZARIA

129

76.9697

3250.0

0.0923

299.8

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 5 - PAPLOMA

37

14.0538

811.0

0.0644

52.2

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 6 - KOYRTINES

3

0.6305

48.0

0.0190

0.9

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PROGRAM 7 - BARY

21

14.3988

522.0

0.1146

59.8

0.0000

YOUR HOTEL

LAUNDRY - S90073

PRIME L-3 OXYGEN

3

0.4179

0.0

NaN

0.0

0.0000

COMPANY PROFILE

Η εταιρεία GkM ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την Αθήνα
ως εταιρεία τροφοδοσίας εξειδικευμένων χημικών αναλώσιμων σε χώρους μαζικής εστίασης.
Η προϊοντική γκάμα της εταιρείας μας περιλαμβάνει
εξειδικευμένα χημικά προϊόντα και αναλώσιμα που
υπερκαλύπτουν της ανάγκες επιχειρήσεων μαζικής
εστίασης – υγειονομικού ενδιαφέροντος
Από το 1998 έως και σήμερα ο κύριος στόχος της
εταιρείας ήταν και είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση
των πελατών μας και η διάθεση υψηλής ποιότητας
προϊόντων σεβόμενοι πάντα τον άνθρωπο και το
περιβάλλον.
Όλα μας τα προϊόντα πληρούν όλους τους όρους
των ευρωπαϊκών κανονισμών ποιότητας αφού
υποστηρίζουν τις εφαρμογές HACCP & ISO 22000
σχετικά με την υγιεινή ενώ διαθέτουν και σύστημα
διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2015.

Tροφοδοσίες Επιχειρήσεων
Όμιλος Εταιρειών GkM

Τηλ.: 210 6548877, 216 7006819
www.gkm.gr
e-mail: info@gkm.gr

