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 Co 12 tygodni wymiana zabrudzonej maszyny na nową, czystą i lśniącą

 Mniej brudu wewnątrz obiektu – nasz serwis zabiera na zewnątrz cały brud znajdujący się w maszynie

 Zawsze świeży krem/pasta w dozowniku

 Wymieniamy wszystkie środki i części eksploatacyjne

 Maszyna jest ubezpieczona od kradzieży oraz NW
 Zawsze elegancki wygląd pracowników i gości odwiedzających firmę

 Wprowadzenie nowej jakości w kulturze organizacyjnej firmy – zawsze czyste, wypolerowane obuwie

 Podniesienie prestiżu wnętrz

 Skrócenie procesu czyszczenia i polerowania obuwia do 60 sek. 

 Wyeliminowanie możliwości zabrudzenia dłoni i ubrania

 Zabezpiecza przed wnoszeniem brudu i redukuje czas i koszty sprzątania wnętrza

 Wydłuża żywotność obuwia – konserwuje i pielęgnuje dzięki szczotkom z naturalnego włosia oraz 
nabłyszcza bezbarwnym lakierem

Korzyści dla Państwa:

Korzyści dla 

Państwa: 

Czyste buty na każdym kroku
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Cosmo Plus

dozownik pasty:
0,75 l. pojemnik z 
zaworem kulkowym

waga:
16 kg netto, 20 kg 
brutto

Szczotki:
2 szczotki do 
polerowania,
1 szczotka do 
wstępnego 
oczyszczania
ø 13 x 7 cm
średnica x głębokość

obudowa:
srebrna

podłączenie prądu:
230 Volt, 
130 Watt, 
1200 obrotów/min.

starter:
na drążku

wymiary w cm.
60 x 42 x 95 
dł. x gł. x wys.



Polifix 2

dozownik pasty:
0,75 l. pojemnik z 
zaworem kulkowym

waga:
25 kg netto, 27 kg 
brutto

Szczotki:
2 szczotki do 
polerowania,
1 szczotka do 
wstępnego 
oczyszczania
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość

obudowa:
chrom lub stal 
nierdzewna

podłączenie prądu:
230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:
na drążku

wymiary w cm.
56 cm x 31 cm x 94 cm
dł. x gł. x wys.



E

obudowa:
polerowana stal 
nierdzewna

podłączenie prądu:
230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:
czujnik z czasomierzem

wymiary:
44 cm x 127 cm
średnica x wysokość

dozownik pasty:
0,75 l. pojemnik z zaworem 
kulkowym

waga:
47 kg netto, 50 kg brutto

Szczotki:
1 szczotka do polerowania,
1 szczotka do wstępnego 
oczyszczania,
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość

Ellipse



PoliSwing

obudowa:
stal szlachetna 
szczotkowana

podłączenie prądu:
230 Volt,
150 Watt,
700 obrotów/min.

starter:
sensor nożny z 
czasomierzem

wymiary:
57cm x 40cm x 91cm
dł. x gł. x wys.

dozownik pasty:
0,75 l. pojemnik z 
zaworem kulkowym

waga:
47 kg netto, 50 kg 
brutto

szczotki:
1 szczotka do 
polerowania,
1 szczotka do wstępnego 
oczyszczania,
Ø 22cm x 8cm
przekrój x szerokość



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Mamy przyjemność pracować dla : 
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Kontakt

HEUTE Service Sp. zo.o.

ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa 

tel/faks +48(22) 863 64 71 , 846 65 20, 873 03 50 

email: biuro@shinego.pl
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