Operationele leasing, uitstekend
alternatief voor de verkoop
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De concurrentie slaapt
nooit. Wie mee wil blijven doen in de markt
moet investeren in de
KOOP
LEASE
infrastructuur van de
eigen onderneming. De
vraag is: is het de moeite
waard om aan te schaffen? Met het lease-aanbod van Zep is het antwoord simpel.
Natuurlijk is voor de aanschaf van apparatuur kapitaal nodig
dat vaak beter geïnvesteerd zou kunnen worden in innovatiestrategieën, personeel of onroerend goed.

SYSTEM

Geïnvesteerd vermogen
Vrije liquide middelen

Lavapezzi biologica
senza solventi

De voordelen in het kort:
è Onafhankelijkheid: U bezwaart niet de kredietfacilitei-

ten bij uw bank en niet uw balans, maar u beschikt over
liquide middelen voor verdere investeringen. Geen activa in bezit.

è Zekerheid in de planning: U verdeelt de kosten van
de aanschaf over de gebruiksduur en betaalt de termijnen uit de opbrengsten tijdens of door het gebruik van
de apparatuur. Aftrek van het totaal betaalde bedrag in
de betreffende periode.

è Altijd bij de tijd: U werkt met de meest geavanceerde
apparatuur, steekt uw vermogen niet in apparaten die
snel in waarde dalen en houdt uw onderhoudskosten
onder controle.

è Ondersteuning:

Een team van deskundigen aan uw
zijde die nagaan wat de beste oplossing is voor uw bedrijf en die bovendien de administratieve afhandeling
regelen. Geen activa in beheer.
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Biopower System range is de ideale oplossing
voor het onderhoud in uw bedrijf
BIOPOWER SYSTEM
ZEER EFFECTIEVE BIOLOGISCHE WERKING

Bij een temperatuur van 38 °C wordt zelfs het meest
hardnekkige vuil verwijderd, ook verkoolde resten. Te
gebruiken met een sprayer, borstel of door onderdompeling. De effectiviteit van de vloeistof in het bad blijft
altijd constant door de aanwezigheid van micro-organismen in de oplossing die de vervuilingen afbreken en
zo de levensduur van het reinigingsmiddel verlengen.

VEILIG VOOR GEBRUIKERS

BIOPOWER CLEANER

Biologische reinigingsoplossing voor onderdelenreiniger. Niet-giftige en onontvlambare oplossing
op waterbasis met specifieke oppervlakactieve stoffen.

Het Biopower System is ontwikkeld volgens de hoogste
kwaliteitsstandaarden voor materialen en duurzaamheid van de structuur. Het ideale systeem voor de professionele reiniging van metalen onderdelen.

EEN COMPLETE RANGE OPLOSSINGEN

Biopower System biedt een oplossing voor alle behoeften op het gebied van onderdelenreiniging. De RVS
of kunststof constructie biedt plaats aan tot wel 100 l
schoonmaakoplossing, met maximale afmetingen van
160 x 70 cm en een maximale belasting tot wel 200 kg.

WEBSITE

Installatie, onderhoud en veelgestelde vragen bij elkaar op een
webpagina helemaal gewijd aan de
machine.

Zonder gebruik van oplosmiddelen worden optimale omstandigheden gecreëerd voor maximale
hygiëne en veiligheid.

BESPARING
BIOPOWER CLEANER CONCENTRATE

Geconcetreerde oplossing. Te verdunnen tot
20%, voor lagere kosten in gebruik.

BETROUWBAARHEID

Rechtstreekse toegang
door gebruik van een
QR-codelezer vanaf uw
smartphone.

ECOLOGISCH

EFFECTIEF

Gegarandeerde beheersing van kosten en verbruik. Geen veelvuldige verschoning van het reinigingsbad noodzakelijk dankzij de onderhoudsactiviteit van de micro-organismen.

MILIEU
BIOPOWER TABS

Concentraat van micro-organismen voor biologische onderdelenreiniging. Concentraat van micro-organismen die zorgen voor een aanhoudende
werkzaamheid van het reinigingsbad.

Geen veelvuldige verschoning van het bad
Reinigende
werking (%)

Regeneratie

100
80

BIOPOWER
SYSTEM

40

Lozing

OPLOSMIDDEL
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Minimalisering van afvalstoffen en bijdrage aan milieubescherming.

