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Değerli okuyucu,
Türkçe ilk baskımız 2014 yılında İstanbul‘da düzen
lenen Interclean fuarı için yayınlanmıştı. Bugün  
2. Türkçe baskımızı elinizde tutuyorsunuz. Bu sefer 
1  4 Aralık tarihleri arasında  yine İstanbul‘da 
 kapılarını açacak olan Clean Eurasia fuarında 
olacağız.

Oğlum Daniel ve ben şimdi 5. kez İstanbul‘dayız ve 
bu arada Türkiye‘de sadece önemli müşterilerimiz 
değil, aynı zamanda dostlarımız da var. Bununla 
gurur duyuyoruz!

İstanbul, Avrupa ve Asya arasındaki geçiş noktasında 
yer alıyor. Şehir, 15,46 milyonluk nüfusuyla temizlik 
sektörü için önemli bir pazar ve Avrupa‘nın en hızlı 
büyüyen bölgelerinden biridir. Her yıl 40 milyon 
turist tarafından ziyaret edilen İstanbul, profesyonel 
bina temizleyicileri tarafından hizmet sağlanan çok 
sayıda yüksek kaliteli otele sahiptir. Türkiye‘de 83 
milyondan fazla insan yaşıyor ve bu nedenle nüfus 
açısından Almanya ile karşılaştırılabilir. 

Türkiye, 2016 yılında dünyanın en büyük on  
üçüncü ekonomisi olmayı başarmıştır.

Oğlum Daniel ve ben İstanbul‘da eski dostlarımızı 
tekrar görmek ve yeni değerli bağlantılar kurmak 
için sabırsızlanıyoruz!

Saygılarımla

Reinhard Knittler, Herausgeber und Chefredakteur



4 Reinigungs Markt

İçerik

Yazı İşleri
Yayımlayan ve Yayın Yönetmeni Reinhard Knittler  3

Sürdürülebilirlik
Doğal kaynakların kullanımında dönüşüm 6

Fuar raporu Pulire
Pulire Verona‘da yüz yüze etkinlikte 8

Sabun dispenseri
İşletme hijyeninde güvenli standartlar 10

Zemin temizleme makineleri
Mekaniğin ve donanımın doğru kombinasyonu 12
Büyük yüzeyler için ihtiyaca uygun çözüm 14

Röportaj
Uganda‘da „Afrika için Vizyon“ ziyareti 16

Fuar programı
Temizlik branşına yönelik 
önemli tarihler 17

Doğal kaynakların kullanımında dönüşüm

 
Sürdürülebilirlik

 6

4 Reinigungs Markt

İçerik

Ermop
Bu sefer bizi Türk üretici Ermop (Bu, Türk 
şirketinin ismidir) veya diğer adıyla Ertu-
mop (Bu, Almanya’daki şirketin ismidir)
misafir etti. Ertumop şirketi 25 yıl önce 
kuruldu ve bu kısa sürede çok hızlı bir geli-
şim göstermiştir.

Arcora
Arcora International GmbH, uzun yıl-
lardan beri yayınevimizin uluslararası 
düzeni olan iş ortaklarından biridir, bu
nedenle oğlum Daniel ve ben, firma-
nın Türkiye’deki üretim yerlerini görme
davetini sevinerek kabul ettik.

8

10

18

İçerik
Dibace 
Sevgili okuyucu... 3

Pazar yeri 6

Fuar 
Avrasya’da temizlik 
sektörünün ihtisas fuarı 8

Şirket 
Etkileyici üretim yoğunluğu 10 
Picobello proses bantları 14

Temizlik + hijyen
Hijyenik konfor 13 
Ürün yelpazesi sürekli 
gelişti 18 
10 milyon iyi sebep – Hastalık 
önlenmesinde elin rolü 22 
“Bir başka ele alış şekli” 24

Temizlik + hijyen
Kolay, kompakt ve basit 
kullanım 26 
Temiz üretim tesisleri 30

Kuru, çoğu zaman ıslaktan 
daha iyi 28

Künye

Reinigungsmarkt
Bina temizlik işleri, bina yöneti-
mi, bina teknolojisi ve hijyen 
ko-nusunda branş magazini 

Yönetim asistanı/Redaktörler:
Reinhard Knittler 
(İçerik sorumlusu)

Yayınlayan:
Daniel Knittler

Redaktörler:
Daniel Faust 
Andreas Rubisch
Mark Schmiechen (Serbest çalışan) 

Redaktsiyon kurulu:
Elisabeth Baumholzer, Organizayon danışmanlığı
Dr. Jürgen Bohnen, wfk – Cleaning Technology Institute
Michael Borgstedt, Businesscoach, Bielefeld
Martin Lutz, FIGR GmbH
Prof. Dr. Richard Schilling, Hochschule Reutlingen
G. Friedemann Schubert, Doçent ve yazar
Achim Wiehle, IRHT Institut für Reinigungs- und Hygienetechnik

Abonmanlık yönetimi ve ilan dağıtımı:
Mirjam Knittler, Sandra Perenc, Jessica Wohlfahrt-Mayer

İlan satışı:
Daniel Knittler 

Dizilim ve Layout: Andrea Schneider

Baskı: 
WIRmachenDRUCK GmbH • Druckerei & Medienproduktion/Almanya

Yazarların isimleri ile işaretlenmiş olan yazılar redaksiyonun fikirlerini 
yansıtmayabilir. Ürün bilgilerinin içeriği üreticilerin verdikleri bilgiye 
dayanır. İlave baskılar, kısmen de olsa, sadece yayınevinin yazılı izni ile 
ve kaynak belirterek mümkündür. Dergide yayınlanan yazıların telif 
hakları saklıdır. 
Talep edilmeden gönderilen dosyalar, kitaplar v.b. için mükellefiyetimiz 
bulunmamaktadır. 

Tiraj: 2.000

Yayınevi adresi:  Banka bilgileri:
Knittler Medien GmbH  Sparkasse Pforzheim Calw
Mittlerer Hubweg 5  Bankalar arası kod 666 500 85
72227 Egenhausen/Deutschland  Hesap-No. 4 840 879
Tel.: +49 (0)74 53/9 38 57 87 IBAN-No.
Faks: +49 (0)74 53/9 38 57 97  DE92666500850004840879
Internet: http://www.knittler.de
E-Mail: info@knittler.de

Turkish Issue
Türkçe baskı

İçerik



Reinigungs Markt 5

İçerik

İşletme hijyeninde güvenli standartlar Uganda‘da „Afrika için Vizyon“ ziyareti

 
Sabun dispenseri

 
Röportaj

   

10 16

EVERYTHING FROM ONE SOURCE!



6 Reinigungs Markt

Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin bu tamamen ekonomik 
görüş, 70‘lerin başında yavaş yavaş değişti. O zaman, Roma 
Kulübü „Büyümenin Sınırları“ raporunu yayınlamıştı.   
 Uzmanlar paneli, bir bilgisayar simülasyonuna dayanarak, 
örneğin şunları öngördü:

• Mevcut ekonomi tarzını sürdürürsek, önümüzdeki 100 
yıl içinde dünya üzerindeki büyümenin mutlak sınırlarına 
ulaşmış olacağız. 

• Yüksek kaynak tüketimi ile iş yapma şeklimizi durdurmaz
sak, ekosistemlerin çökmesi ve insan habitatının kademeli 
olarak tahrip edilmesi riski söz konusudur.

Anlayış gelişiyor ve değişiyor
Bahsedilen iki boyut, 1983 yılında Birleşmiş Millet
ler tarafından kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Ko
misyonu‘nun sürdürülebilirlik tanımında da görülebilir. 
Görevi, aynı zamanda çevre dostu olan bir toplumsal 
kalkınma politikası için perspektifler göstermekti. 1987‘de 
sunduğu „Ortak Geleceğimiz“ başlıklı son belgesinde, 
sürdürülebilirliğin üçüncü bir boyutunu kapsayan bir 
kalkınma konsepti sundu: sosyal olanı. Bunun arkasında, 
kalıcı olarak istikrarlı toplumların ancak ekolojik, ekonomik 
ve sosyal (kalkınma) hedeflere eşit davranılması ve  çoğu 
 zaman olduğu gibi  birbirlerine karşı oynanmaması duru

Doğal kaynakların kullanımında dönüşüm

Günlük yaşamda sürdürülebilirlik  
ne anlama geliyor?
Sürdürülebilir bir şekilde çalışmak, şirket liderleri her zaman bu zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Ancak başlangıçta, bu zorluk 
onlar için esas olarak şirketleri uzun vadeli varlığını güvence altına alacak şekilde yönetmeleri anlamına geliyordu.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
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munda mümkün olabileceği inancı vardır. Bu sürdürülebilir
lik anlayışı, bu hedeflerin dünya çapında (küresel adalet) ve 
nesiller arası (kuşaklar arası adalet) uygulanması gerekliliğini 
de içermektedir.

Üç ayaklı sürdürülebilirlik modeli olarak bilinen bu yaklaşım, 
2015 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler 2030 günde
minde de yer almaktadır. Bu gündemde sürdürülebilir 
kalkınma için 17 küresel hedef formüle edilmiştir. Bu Sür
dürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH‘ler) dünya çapındaki 
tüm hükumetleri değil, aynı zamanda sivil toplumu, özel 
sektörü ve bilimi de hedeflemektedir (bkz. kutu). Bunların, 
insanlığa uzun vadede yeryüzünde insana yakışır bir yaşam 
sürmesini sağlamak ve bunun doğal temellerini korumak için 
gelecekteki eylemlerine kılavuzluk etmeleri amaçlanmaktadır.

Şirkette uygulama
Yukarıdaki ifadeler şunları göstermektedir: “Sürdürüle
bilirlik” teriminin anlamı zamanla değişti. Ayrıca, “sür
dürülebilir kalkınma” ile ne kastedildiği ve bu amaca nasıl 
ulaşılabileceği sosyal söylemde tartışmalıydı ve hala da 
tartışılıyor. Örneğin, özellikle neoliberal düşünürler, sür
dürülebilirlik tartışmasında ekonomik boyuta yeterince 
dikkat edilmediğini yıllardır defalarca eleştirdiler. Bu ne
denle, öngörülen çözümler, refahı güvence altına alan kalıcı 
bir ekonomik başarı anlamında sürdürülebilir kalkınmayı 
desteklememiştir. Aynı zamanda çevre aktivistleri, statü
konun temelde sabit olduğu ve devam ettiği üç sütunlu 
modelde üç sütunun eşit ağırlıklandırılmasını eleştiriyor. 
Sürdürülebilirlik tartışmasında ekolojik (ve sosyal) boyutun 
ekonomik olandan daha güçlü vurgulanmasını talep ediyor
lar  aksi takdirde, örneğin, artık 12‘ye 5 kala ve hatta 12‘yi 
geçtiği için iklim artık kurtarılamaz hale gelir.

Karar vericiler, kuruluşlarının kendileri için somut beklen
tileri olan bir ortamda yer aldıklarının her zaman farkında 
olmalıdır; ayrıca müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, sermaye 
ve yasa koyucular gibi çeşitli paydaşların beklentilerinin 
sadece değişmekle kalmayıp, çoğu zaman farklılaştığını da 
belirtmek gerekir. Çünkü ancak bir şirket farklı beklentilerin 
farkında olduğunda nihayetinde bir karar verebilir: Hangi
lerine tepki vermek istiyoruz, verebiliriz ve hangilerine tepki 
vermeliyiz?
Örneğin geçmişte, sürdürülebilirlik konusunu öncelikle 
verimlilik açısından ele alan pek çok üretim şirketinin 
bulunduğunu söylemek mümkün  örneğin, kendilerine 
şunları sordular: Şimdiye kadarkinin aynısını daha az 
kaynakla nasıl üretebiliriz? Bunun nedeni ayrıca, bunun 
genellikle değişiklik yapmanın en hızlı ve en kolay yolu 
olmasıdır. Ayrıca burada ekonomik tasarrufların sağlanması 
da alışılmadık bir durum değil.

Metin: Dr. Georg Kraus

Bu metin, Dr. Georg Kraus‘un daha uzun bir metnin-
den bir alıntıdır. Dr. Georg Kraus, Bruchsal merkezli 
Dr. Kraus & Partner Yönetim Danışmanlığı şirketinin 
yönetici ortağıdır. 

Kendisi Karlsruhe Üniversitesi‘nde, Aix-en-Provence‘-
daki IAE‘de, St. Gallen Business-School‘da ve Claus-
thal Teknoloji Üniversitesi‘nde öğretim görevlisidir.

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
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●	 Electric oil drum pumps
●	 	Oil drum pumps with pneumatic motors
●	 Manuel pumps
●	 	Mono pumps with horizontal and  

vertical shafts
●	 	Electromagnetic and electro- 

mechanical dosing pumps
●	 	Accessories for pumps such as  

flowmeters and filling pistols
●	 Spare parts for centrifuge pumps
●	 Pumps with air diaphragms
●	 	Centrifuge pumps with horizontal  

shafts, pumps with magnetic coupling 
and vertical dipping type centrifuge 
pumps

●	 Oil drum discharge and filling systems



Fuar raporu Pulire

8 Reinigungs Markt

Sanayi ve ticaretteki alanlar giderek büyüyor, 
uygulamalar giderek daha özel hale geliyor. Yeni 
Scrubmaster B400-R serisi ile Hako, büyük ölçekli 
görevlerin gereksinimlerini karşılamakta. Yeni bini-
lebilir yıkayıcı-kurutucular ve vakumlu süpürücüler 
ve kombine yıkayıcı-kurutucular, uzun süreli ve ke-
sintisiz çalışma sağlar: örneğin, 400 litrelik büyük 
temiz ve kirli su deposu sayesinde saatte 14.000 
metrekareye varan yüksek bir alan performansı 
ve isteğe bağlı akü değiştirme sistemi sayesinde 

maksimum akü kapasitesi. Yeni ürün grubu, özel-
likle geniş bir uygulama yelpazesi sunmaktadır: 
123 ve 155 santimetrelik iki çalışma genişliğine 
sahip 3 diskli fırça aparatı, standart ekstraların 
yanı sıra daha fazla verimlilik, esneklik ve güvenlik 
için çok sayıda bireysel özel ekipman ve aletler.

Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe/Almanya
Tel.: +49 45 31 / 806 – 0

Verona‘da düzenlenen Pulire, Korona pandemisinin ortaya çıkmasından 
bu yana sektördeki ilk fuardı. Sektörde yapılması planlanan diğer yüz yüze 
fuarlar için bir deneme çalışması olmuştur. Temizlik pazarı Verona‘da bir 
stant ile temsil edildi. Pulire‘nin raporunun ilk bölümünde DACH bölgesinden 
katılımcılar yer alıyor.
ISSA Pulire ağının CEO‘su Toni D‘Andrea, “Sektöre bir toparlanma işareti 
vermeliydik” diye ifade ediyor. “Ticaret fuarının, birlikte yeni bir başlangıç 
için en iyi fırsat olduğuna inanıyorum. Katılan şirketler ve işletmeler projeye 
inandılar ve unutulmaz bir ticaret fuarı yarattılar.“ 12.000 metrekarenin 
üzerinde yaklaşık 300 katılımcı ve yüzde 14‘ünden fazlası yabancı olan 

10.037 ziyaretçi. Koridorlarda net bir huzur duygusu hissedildi, sonunda 
tekrar ortaklar ve müşterilerle tanışılabildi, aynı zamanda yeni iş fırsatları 
yaratabilecekleri yeni insanlarla da sohbet edilebildi. 
İtalyan ve yabancı ziyaretçilerin katılımıyla hoş bir şekilde şaşıran katılımcılar, 
“Beklentiler aşıldı” yorumlarında bulundular. Bu fuar ile profesyonel temizlik 
sektörü, birçoğu kurumlar, üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ve üreticiler 
arasındaki işbirliğinin sonucu olan yenilikçi çözüm ve ürünleri fuarda sergi-
leyerek pandemiyi geride bırakmak istedi. 
Bir sonraki aşama, 16 ila 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında Milano‘da ilk kez 
gerçekleştirilecek olan ISSA Pulire tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. 

Geniş alanlar için tasarlandı

Pulire Verona‘da yüz yüze etkinlikte „Unutulmaz bir fuar“

Hako‘dan Timothy Bertolini Verona‘daki 
Scrubmaster B400 R‘de

Çok sayıda insanın kapalı mekanlarda bir araya 
geldiği yerlerde Covid-19 bulaşma riskinin özellikle 
yüksek olduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle, okul 
sınıflarında, resmi dairelerde, muayenehaneler-
de, mağazalarda ve ofislerde sık ve kapsamlı 
havalandırma vazgeçilmezdir - ancak her za-
man yeterince mümkün değildir. Burada Miele‘nin 
yeni Aircontrol mobil hava temizleyicisi yardımcı 
olur. Yüksek verimliliğe sahip cihaz, şirketlerde 
veya kamu tesislerinde kullanım için özel ola-
rak tasarlanmıştır. Miele Aircontrol mobil hava 

 temizleyici, piyasaya sunulmasından kısa bir süre 
sonra dünyanın en ünlü tasarım ödüllerinden biri 
olan “Red Dot Ödülü”nü aldı. Farklı alanlardan 
50 uzmandan oluşan uluslararası jürinin kararı 
için estetik ve işlevsellik eşit derecede önem-
lidir. Yani burada dayanıklılık, ergonomi ve yenilik 
 potansiyeli değerlendirilir.

Miele & Cie. KG Vertriebsgesellschaft 
33325 Gütersloh/Almanya
Tel.: +49 800 / 224 46 44

Yüksek verimliliğe sahip cihaz

Pulire‘de Miele‘den Aircontrol hava 
temizleyici.

TUR Fuar Raporu Pulire Giriş
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Sprintus, Korona salgınının ortaya çıkmasından 
bu yana ilk kez ürünlerini ve yeniliklerini temiz-
lik sektöründeki uluslararası bayilere ve hizmet 
sağlayıcılarına sundu. Sprintus, 50 metrekarelik 
standında kuru elektrikli süpürgelerden ıslak-
kuru elektrikli süpürgelere, yörüngeli makineler-
den zemin temizleme makinelerine, temizleme 
arabalarından manuel temizlik ürünlerine kadar 
tüm ürün gamını sergiledi. Özellikle çok düşük 
49 dB gürültü seviyesine ve basılabilir logo 

seçeneğine ve interaktif dokunmatik ekrana sahip 
dünyanın ilk dijital kuru elektrikli süpürgesi olan 
Era Pro serisi Fuar ziyaretçilerinin dikkatini çekti. 
Ayrıca güç kablolu veya 36 V Li-ion versiyonunda 
akülü versiyon olarak sunulan Boostix sırt tipi 
vakum makinesi de büyük ilgiyle karşılandı.

Sprintus GmbH
73642 Welzheim/Almanya
Tel.: +49 71 82 / 80 40 40

Tüm ürün yelpazesinin tanıtımı

Sprintus‘tan Ermin Fazlich ve Luisa Schneider 
Verona‘daki fuar standında.

Tana bu yıl 50. yılını kutluyor. Tana-Chemie, 
Green Care Professional ve Tana Professional 
adları altında bina temizlikçileri, hastaneler, hu-
zurevleri, oteller, restoranlar, endüstri ve kamu 
kurumları için hijyen çözümleri sağlamaktadır. 
Odak noktalarından biri, deterjanlar ve temizlik 
maddeleri için çevre dostu bileşenleri yenilikçi geri 
dönüşüm ambalajlarıyla birleştiren döngü tabanlı 
sürdürülebilirlik konseptidir. Tana Genel Müdü-
rü Markus Häfner, „Temizlik maddeleri üreticisi 
olarak özellikle çevreye olan sorumluluğumuzun 

farkındayız“ diye açıklıyor. “Bu nedenle, ürünleri-
miz ve ambalajlarımızla yeni ekolojik standartlar 
belirlemek ve bunları sürdürülebilirlikle daha da uy-
umlu hale getirmek için her gün çalışıyoruz. Green 
Care ürünleri ile ekoloji ve yüksek performanslı 
temizlik maddeleri arasındaki sözde çelişkinin 
üstesinden gelmeyi başardık.“

Tana-Chemie GmbH
55120 Mainz/Almanya
Tel.: +49 61 31 / 964 03

Döngü tabanlı sürdürülebilirlik konsepti

Werner & Mertz Professional‘dan Stefano 
Moretti ve Karen Fantini İtalya‘da fuarda.

“60 yılı aşkın deneyimimizle, sadece yüzeyle-
ri hijyenik olarak temiz tutan temizlik çözümleri 
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha iyi bir 
gezegene katkıda bulunmak istiyoruz. Bu  yüzden 
yeni nesil ürünler geliştirdik ”diye ifade ediyor 
şirket. Tüm ürünler sürdürülebilir bir şekilde geri 
dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir ve „R“ 
ile işaretlenmiştir. Bu yüksek kaliteli temizlik 
ürünleri, inovasyon ve sorumluluktan kaynak-
lanan sürdürülebilir değerleri karşılıyor. Vileda 
Professional‘ın ilk geri dönüştürülmüş temizlik 

bezi yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyesterden 
üretilmiştir. R-Microtuff Swift, yeni malzemeden 
üretilmiş Microtuff Swift ile aynı üstün mikrofiber 
temizleme gücüne ve dayanıklılığına sahiptir. İki 
PET şişe (0,5 litre), performansı veya dayanıklılığı 
etkilemeden bir  R-Microtuff Swift bezinde yeniden 
kullanılmaktadır.

Vileda Professional GmbH
69469 Weinheim/Almanya
Tel.: +49 62 01 / 80 87 – 10 00

İlk geri dönüştürülmüş polyester temizlik bezi

Sebo 300/350/450 Evolution, her gün güvenilir 
temizlik sağlamak olan temel işlevine odaklanan 
bir elektrikli süpürgedir. Geliştirme aşamasında 
Sebo, dayanıklılık, kullanım kolaylığı ve servis 
kolaylığı konularına büyük önem vermiştir. 
Bununla birlikte üç çalışma genişliğinde temin 
 edilebilen Sebo 300/350/450 Evolution, yapı 
alanında yeni standartlar belirliyor. Yenilikçi 
işlevler, kullanıcının işini kolaylaştırır ve servis ve 
bakım için harcanan çabayı ve maliyetleri azaltır. 
Düşük el yükü, cihazla uzun süreler boyunca 

bile zahmetsiz çalışma sağlar. El emiş borusu 
yardımıyla ulaşılması zor köşeler bile kolayca 
temizlenebilir. Aksesuarlar (döşeme ve aralık 
başlığı) entegre edilmiştir ve bu nedenle kullanıma 
hazırdır.

Sebo Stein & Co. GmbH 
42553 Velbert/Almanya
Tel.: +49 20 53 / 89 81

Üç çalışma genişliğinde temin edilebilir

Sebo, programını Verona‘daki fuarda tanıttı.

Vileda Professional‘dan Enrique Canela 
Verona‘da
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Sabun dispenseri

Şu anki pandemiyi geride bıraktığımızda eski alışkanlıklarımızın 
çoğunu tekrar edinmeyeceğiz. Hijyen uygulamaları, hem özel 
hem de mesleki ortamda, sektörden bağımsız olarak öncelik 
kazandı. Bu sırada öğrendiğimiz en önemli şey, aslında zaten 
bildiğimiz şeydi: Hastalık mikroplarına karşı en etkili koruma 
doğru ve düzenli aralıklarla el yıkamaktır. Buna alışmak pande
minin bize getirdiği yeni hijyen standartlarına uyum sağlamanın 
en iyi yoludur. Bunun için kamusal ve yarı kamusal mekanların, 
kullanıcıların güvenini kazanacak şekilde temizlenmesi ve 
bakımlarının yapılması şarttır. Temizlik ve sürekli dolu sabun, 
dezenfeksiyon maddesi ve kağıt havlu dispenserleri bu sırada 
güven oluşturan önlemler haline geliyor. 

Sayılar pandeminin ne kadar ardıl etkilerinin olduğunu ve hi
jyenin ve el yıkamanın günlük hayatta merkezi bir rol oynamaya 
devam ettiğini kanıtlıyor. Essity araştırması „Essentials Initative 
2020“ anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 70‘inin başka pan
demilerden korktuğunu kanıtlıyor. Bunların üçte ikisi (yüzde 
61,1‘i) Corona pandemisinden sonra da günlük hayatta hijyen 
önlemlerine daha çok dikkat edeceklerini dile getiriyor. Yüzde 
77‘si, öncelikle kendilerini korumak için düzenli aralıklarla elle
rini yıkıyor. Rapor ayrıca ellerin neden daha sık yıkanmadığını 
da ortaya koyuyor. Nedenleri önlenebildiği için kulağa basit 
geliyor: Sebep olarak en sık kirli lavabolar ve doldurulmamış 
sabun dispenserleri dile getiriliyor. Katılımcıların yüzde 63‘ü 

Sabun dispenserlerine yeni bir anlam

İnsanların üçte ikisi yüksek  
hijyen standartlarına dikkat etmeye 
devam etmek istiyor
Çok sayıda dış faktör hijyen konularına karşı davranışımızı etkiliyor. Ülkemizdeki genel hijyen durumunun çok yüksek  seviyede 
olduğu kesin. Yine de geçtiğimiz yıl bize tekrar tekrar uyum sağlamamız gerektiğini ve her birimizin sorumluluk taşıdığını 
gösterdi.

(Fotoğraf: Essity)
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Sabun dispenseri

Sabun dispenserleri şirketlerdeki ve kuruluşlardaki işletme hijyenini arttırıyor. (Fotoğraf: Essity)

sabun ile daha fazla el yıkama olanakları olsa, kamusal alanda 
kendilerini daha güvende hissedeceklermiş.

Yeni hijyen standartlarının sağlanmasında lider hijyen markası 
Tork kapsamlı destek sunuyor. Bunların arasında, çeşitli sektör
lerin duruma özel ihtiyaçlarına uyarlanmış ürünler, araçlar ve 
yardımcı ögeler yer alıyor: Örneğin sağlık hizmetleri alanında, 
sanayide, büroda ve gastronomide. Tork, kısa süre önce Tork 
Ofis Hijyen Paketini tanıttı: Tesis yöneticilerine, yüksek hijyen 
taleplerini yerine getirmede ve sonuç olarak tüm sıhhi alanlar 
dahil, büroların temiz ve güvenli olduğunu kanıtlamalarına da 
yardımcı oluyor. Hijyen markası, sağlık hizmetleri için, kısa 
süredir masaüstü versiyon olarak da mevcut olan ve şimdiden 
birkaç kez ödül alan sanal bir hijyen eğitimi geliştirdi. Bunun 
dışında Tork yakın zamanda, örneğin gastronomi için kokuyu 
dengeleyici fonksiyona sahip, özel sürdürülebilirlik ve hijyen 
kriterleri altında geliştirilmiş ve temassız Tork Sensörlü Cilt 
Bakım Dispenserleri (S4) için uygun olan iki verimli sabunu 
piyasaya sürdü.

Sıhhi mekanlardaki temassız kullanıma sahip tesisatlar  güncel 
olarak rağbet görüyor ve herhalde gelecekte de görmeye  devam 
edecektir. Temastan kaçınmak pandemiyle mücadeleye katkı 
sağlıyor ve böylelikle yüzeylere dokunmaya, bununla da sa
bun, dezenfeksiyon maddesi veya kağıt havlu dispenserle
rine de aktarılıyor. Essity araştırması burada da kullanıcıların 
şimdiden artmış bilincini gösteriyor: Katılımcıların yüzde 73‘ü, 
kamusal sıhhi alanlarda, kapı kolları ve musluklar gibi çeşitli 

yüzeylere dokunmaktan kaçınmak için örneğin kağıt havlu 
kullandıklarını belirtmiştir. İnsanların güvenini kazanmak ve 
dispenser dolum seviyelerini sürekli kontrol edebilmek için, 
akıllı sensör tekniği ve dahi teknolojiler, bilhassa sabunun ve 
el dezenfeksiyon maddesinini sürekli kullanılabilirliğini garanti 
etmek için yardımcı oluyor.

Pandemiden önceki zamandan örnekler Tork Easycube 
yazılımının büyük büro binalarındaki başarılı kullanımını, 
örneğin Unilever şirketinde olduğu gibi, temizlik personeline 
gerçek zamanlı bilgilerin aktarılmasıyla kanıtlıyor: Sensör
ler ziyaretçi trafiğini ve sıhhi mekanlardaki dispenser dolum 
 seviyelerini ölçüp kesin temizlik ihtiyacını anında bildiriyor. 
Sabun dispenserlerinin dolum seviyeleri bu sayede zamanında 
dolduruldukları için daha iyi kontrol altında tutuluyor. 
Araştırmalar, dispenserlerin ölçülen bir zaman aralığında 
 neredeyse her zaman (sürenin ortalama yüzde 99‘unda) tama
men dolu olduklarını kanıtlıyor.

Neticede yeni hijyen standartları, değişmiş hijyen algısı ve 
sorumluluk bilinci sabun dispenserlerinin ve başka sıhhi alan 
donanımlarının gelecekteki önemini etkiliyor. Yenilikçi ürün
ler ve akıllı teknolojiler şirketlere buna uyum sağlamaya ve 
çalışanlarının, müşterilerinin ve misafirlerinin güvenini kazan
maya yardımcı olabilir.

Essity Italy S.p.A.
20025 Legnano (MI) 
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Zemin temizleme makineleri

Geniş aksesuar ve ayar olanakları seçeneği sayesinde makine 
özel kullanım durumlarına ayarlanabiliyor. Zemin temiz
leme makineleri piyasada genelde disk veya silindir teknolojisi 
 temelindeki donanım varyasyonlarıyla mevcuttur. Modele göre 
bunlar disk veya silindir değiştirme başlığı sistemlerine sahipler. 
Mekaniğe ilişkin önemli ayırıcı özellik silindir teknolojisine 
sahip makinelerin ulaştığı, epey yüksek devir sayısıdır. Salt 
fiziğin neden olduğu bir gerçek: Diskler ile ıslak temizleme 
sırasında su merkezkaç ile dışarıya savruluyor ve sadece 250 d/
dak. devir sayısına kadar koruyucu lastik kenarlar tarafından 
yakalanabiliyor. Silindirde sistem yukarıya doğru kapalıdır, su 
oraya savruluyor ve tekrar aşağıya damlıyor – sonuç dakikada 
1.300 devire kadardır.

Ancak daha yüksek devir sayısının ardında ne gizlidir?  Zaman 
birimi başına, daha fazla kinetik enerjiye ve torka sahip daha 
fazla fırça demeti yerle temas ediyor. Böylelikle yapışmış kir 

partiküllerini bile temizleyebiliyorlar. Kirli suyun yüksek 
hızlandırılması kirin fırçalara yapışıp kalmamasını sağlıyor. 
Buradan sonuçlanan kendini temizleme efekti eşit kalan temiz
leme etkisi ve daha uzun kullanım süreleri getiriyor.
 
Silindir teknolojisine sahip makineler ayrıca devir sayısını 
uygulama alanına uyarlama olanağı sunuyor. Bu durumda çok 
çeşitli temizlik görevlerinin üstesinden gelinebiliyor. Düşük 
devir sayısı (300 d/dak.) örneğin günlük rutin temizlik veya 
porselen karolardaki gri gölgelerin giderilmesi gibi özel görev
ler için uygundur. Bu sırada mikrofiber silindirler kullanılırsa, 
mikro gözenekli yüzeye daha iyi nüfuz edilebilir. Orta devir 
sayısı (600 d/dak.) tüm normal kirleri temizler ve enerji tasar
ruflu, sessiz ve düşük aşınmalı çalışmaya olanak tanır. Yüksek 
devir sayısı (1.300 d/dak.) katılaşmış kirleri veya yağ içerikli 
kir katmanlarının üstesinden gelir – buradaki anahtar sözcük 
temel temizliktir.

Tam ihtiyaca göre zemin temizliği

Zemin temizliğinde mekaniğin ve 
donanımın doğru kombinasyonu
Günlük rutin temizlikten yoğun dokulu zeminlerin temel temizliğine kadar: Zemin temizleme makineleri çok sayıda kullanım alanına 
sahiptir. Sinner Çemberi‘ne göre temizlik sonucuna zaman, sıcaklık, kimya ve mekanik etki ediyor – ancak günlük iş hayatındaki 
çerçeve koşullarından dolayı zemin temizliğinde çoğunlukla mekanik, doğru donanımın seçilmesi ve temizlik maddesi belirleyi-
cidir. Yüksek uyum ve yapılandırma dereceleri sayesinde binilebilir zemin temizleme makineleri, değişken devir sayılarının ve 
bastırma basınçlarının hangi avantajları sunduklarını, disk ve silindir teknolojisi arasındaki farkı ve ne zaman pedlerin fırçalardan 
daha elverişli olduğunu göstermek için mükemmel örneklerdir.

(Fotoğraf: Kärcher)
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Zemin temizleme makineleri

Geniş aksesuar ve ayar olanakları seçeneği sayesinde makine özel kullanım durumlarına ayarlanabiliyor. (Fotoğraf: Kärcher)

Devir sayısının yanı sıra, disk ve silindir teknolojisinin oldukça 
farklılık gösterdiği bir kriter olan bastırma basıncı mekanik 
ve tesir şekli üzerinde duruma göre etkilere sahiptir. Diskler 
zeminin oldukça geniş bir yüzeyine temas ettikleri için ma
kinenin ağırlığı bu yüzeye dağılır ve bastırma basıncı düşük 
olur. Silindirde temas alanı daha küçüktür, böylelikle bastırma 
basıncı ise Faktör 7 ile 8 arası daha yüksektir. Zemine daha fazla 
kuvvet aktarılabildiği için buradan doğan sonuç daha yüksek 
bir temizleme etkisidir.

Modele göre fırça başlığının bastırma basıncı ilgili çalışmaya 
uyarlanabilir. Son derece inatçı kirler maksimum bastırma 
basıncıyla işlenir, hafif kirlerde basınç azaltılır. Her halükarda 
önemli olan makinenin devam eden işletimde hareket edilmesi
dir, aksi takdirde çok fazla basınç uygulanarak yer döşemesinde 
hasarlara neden olma tehlikesi söz konusudur.

Başka farklılıklar ve uygulamalar
Mekanik açıdan önemli ayırıcı özelliklerin yanı sıra, çalışma 
konforuna ve kaynak kullanımına etki edecek özellikler mev
cuttur. Silindirler aksi yönde dönecek şekilde yerleştirilmiştir, 
böylelikle aralarında kapalı bir sıvı filmi oluşur ve su tüketimi 
azaltılır. Arkasında bulunan ön süpürme tertibatı kaba kiri 
toplar – güvenli bir emiş sonucu sağlanır ve ön süpürmeye 
gerek kalmaz.

Tüm önemli farklar göz önünde; her iki teknoloji için kesin 
tanımlanmış uygulama alanları türetilebilir. Disk teknolojisine 
sahip makineler sessizce rutin temizliği yapıyor ve pürüzsüz 
zeminlerde hafif kirlerin giderilmesi için çok uygundur.

Buna karşılık silindir teknolojisine sahip makineler bina 
temizliğinde, sanayide, atölyelerde ve gastronomide inatçı 
kirleri bile çözüyor. Hem yüksek kaymazlık sınıfına sahip 

yoğun profilli ve derzli zeminlerde, yüksek kabarcıklı elasto
mer kaplamalarda veya doğal taş kaplamalarında (yakılmış 
granit, arduvaz veya doğal pürüzlü taş kaplamalarda) hem de 
kapsamlı temel temizlik çalışmalarında çok iyi sonuçlar elde 
ediliyor. Bu durumlarda silindirin yüksek mekaniği temizleme 
performansını destekliyor ve daha hızlı temizleme başarısına 
yol açıyor. Silindir kafalarının 120 santimetreye kadarki farklı 
çalışma genişlikleri sayesinde çok büyük alanların bile verimli 
temel temizliği yapılabiliyor. Aynı anda silindir teknolojisi 
belirgin derecede daha esnektir: Böyle zorlu durumların yanı 
sıra devir sayısının ve bastırma basıncının uyarlanabilirliği saye
sinde, rutin temizlikte bile eşit temizleme sonucu sağlanıyor.

Her ikisinin de en iyi özellikleri
Temel olarak şu prensip geçerlidir: İstenilen temizleme sonucu 
için Sinner Çemberi‘ndeki ögelerin uygun kombinasyonu 
bulunmalıdır. Zemin temizleme makineleri mekaniğe ve temiz
lik maddesine odaklıdır ve böylelikle daha az zaman ve daha 
düşük sıcaklığa ihtiyaç duyuyorlar. 

Sürüş tahrikine sahip makineler, büyük oranda yorulmadan 
kullanımları sayesinde daha uzun çalışma süresine izin veriyor 
ve bu sırada yüksek çalışma hızı ve alan performansı sunuyor. 
Bu sayede depo ve üretim hangarları, alışveriş merkezleri, 
 otoparklar veya havalimanları gibi geniş, az mobilyalı alanların 
temizlenmesi için uygunlar. Çok sayıda binilebilir zemin 
 temizleme makinesi uyarlamalar yapmak için çeşitli olanaklar 
sunuyor. Silindir ya da disk kararı verilmişse, makinenin değil, 
sadece donanımın değiştirilmesi yeterlidir.

Metin: Linda Schrödter, 
Kurumsal İletişim, Ürünler & Kanallar

Kurumsal Pazarlama & Marka Yöneticisi, Kärcher
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Çünkü çok büyük çaptaki kirler, üretim kalıntıları ve toz biri
kintileri çoğu temizleme makinesini çabucak performansının 
ve verimliliğinin sınırına getiriyor. Ayrıca her kullanım alanı 
makine donanımından ihtiyaca özel gereksinimler talep ediyor. 
Hako‘nun yeni Scrubmaster B400R Serisi işte tam da burada 
devreye giriyor. Örneğin en geniş alanlarda duruma özel zorlu 
görevler için tam ihtiyaca göre müşteri çözümleri sunuyor: 
Saatte 14.000 metrekare alan performansı, uzun kullanım 
süresi için 400 litrelik temiz ve kirli su hacmi, farklı temizleme 
işleri için üç makine varyasyonu, 123 ve 155 santimetrelik iki 
çalışma genişliği ve daha fazla verimlilik, iş güvenliği ve hijyen 
için çok sayıda opsiyon. 

Yeni bir sınıfa hazır
İkna edici toplam performansıyla yeni Scrubmaster B400R 
Serisi, örneğin sanayi ve fuar alanındaki büyük boyutlu han
garlarda, ancak havalimanlarında veya büyük katlı otoparklarda 
da mükemmel temizleme sonuçlar elde ediyor. Uzun çalışma 

süreleri yüksek alan performansı, maksimuma çıkarılmış bata
rya kapasitesi ve büyük kirli ve temiz su deposu sayesinde müm
kündür. Yeni makine serisi ergonomik, sırt dostu ve yormayan 
çalışma yeri tasarımı ile hepten tüm kriterleri yerine getiriyor 
– bu nedenle de Aksiyon Sağlıklı Sırt (Aktion Gesunder Rücken 
e.V.  AGR) derneğinin kalite mührü ile ödüllendirilmiştir. 
Temizleme kimyasallarının verimli kullanımı yerleşik dozajlama 
yardımıyla elde ediliyor. Yüksek hijyen talepleri antibakteriyel 
tank donanımı HakoAntibac ile yerine getirilebiliyor.

Üç varyasyon – tüm olanaklar
Zeminde duran ve kurumuş kaba kirler içeren kombine kirilik 
dereceleri profesyonel temizleme teknolojisini son derece zorlu 
görevlerle karşı karşıya bırakıyor. Bu türdeki işler için Hako, 
Schrubmaster B400 RH ve Scrubmaster B400 RM makine 
varyasyonlarıyla iki kombine zemin süpürme ve temizleme 
makinesi sunuyor. Otomatik yüksek boşaltmalı Scrubmaster 
B400 RH modeli 150 litrelik çöp konteynerine, manuel kaba 

En geniş alanlar için binilebilir zemin temizleme makineleri

Özel zorlu görevler için tam  
ihtiyaca göre çözümler
Gittikçe daha büyük üretim, lojistik ve depo hangarları, yeni kullanım alanları – her metrekare ile alan kapasitesine ve profesyonel 
iç mekan temizliğine olan talepler büyüyor.

(Fotoğraf: Hako)
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kir boşaltma haznesine sahiptir, Scrubmaster B400 RM mode
liyse, süprüntüyü her biri 44 litre hacimli iki haznede topluyor. 
Toz emişiyle kombinasyon halinde yan fırçalardaki yenilikçi 
toz önleme sistemi ‚Dust Stop‘ tozsuz ve ince tozu azaltan 
süpürme işlemi ve çalışma ortamında daha düşük toz yükü 
sağlıyor. Sadece zemin temizleme makinesi olarak, opsiyonel 
satın alınabilir Hızlı Bağlantı Sistemi arabirimiyle hafif atık 
toplayıcısı veya bir paspas ya da fırçalı süpürme ünitesi gibi 
başka ek müşteri araçlarının eklenebileceği Scrubmaster B400 
R modeli mevcuttur.

Tek makine – tüm opsiyonlar
Hako, ödün vermeden hedefi tam vuran çözümleri temsil ediyor. 
Bu nedenle makineler çok sayıda opsiyon ile genişletilebiliyor. 
Kullanım sırasında örneğin sürücü koruma tavanı, çeşitli sürücü 
asistan sistemleri ve Karayolları Trafiği Ruhsat Yönetmeliği 
(StVZO) donanımı daha fazla güvenlik sağlıyor. Elektronik 
modülasyonlu XAC önden ve arkadan tahrik (opsiyon) te
mizleme sürüşü sırasında, özellikle yüzde 15‘e kadarki rampalar 
ve eğimlerde arttırılmış çekiş sağlıyor. En dip köşeye kadar 
temizlik için makineye bir yerleşik yüksek basınçlı temizleyici 
takılabiliyor. Hako, tam makine kullanılabilirliği için mü
kemmel servis hizmetleri ve cazip finansman seçenekleriyle 
tamamlanmış yeni Scrubmaster B400R Serisi ile geniş alanlar 
için eşsiz ve ekonomik bir komple paket sunuyor.

Hako Italia Srl
37066 Sommacampagna (VR)

Multicar Mi&p Srl
40042 Lizzano in Belvedere (BO)

Scrubmaster B400 RH – Yüksek boşaltmalı ve sürücü koruma tavanlı 
kombine zemin süpürme ve temizleme makinesi. (Fotoğraf: Hako)

Scrubmaster B400 RH – Yüksek boşaltmalı kombine zemin süpürme ve temizleme makinesi. (Fotoğraf: Hako)



16 Reinigungs Markt

Röportaj

Uganda‘da „Afrika için Vizyon“ ziyareti

Uganda‘daki insanların mutluluğu 
paraya bağlı değildir
İhtisas dergimiz ara sıra „sağına soluna bakma“ isteği duyuyor, çünkü hayat sadece temizlikten, hijyenden ve Corona haberleri 
vermekten ibaret değildir. 15 ay virüsle yaşadıktan sonra insanların çoğu yorgun ve hayal kırıklığına uğramış. Çoğu sektörde 
ticari hayat, mağdurlar için trajik sonuçlar ile birlikte hala diplerde.

Bu çarktan birkaç gün tamamen çıkma fırsatını çok nadir 
buluyorsunuz. 24 Mayıs (Panktot haftasının Pazartesi günü) 
ile 31 Mayıs arasında bir hafta boyunca bu fırsatı yakaladım. 
Bir çocuk vakfı görevlendirmesiyle dört erkekten oluşan küçük 
bir gruba Uganda‘ya seyahat etme olanağı doğdu; orada vakfın 
daha sonra destekleyebilmesi için ve bağışların doğru kanal
lara ulaştığından emin olması için misyon projeleri yerinde 
görülecekti.
Aslında sorunsuz seyahati düşünürken Uganda insanın ilk 
aklına gelecek Afrika ülkesi değildir. Dışişleri Bakanlığı‘nın 
güvenlik uyarıları da okunduğunda pek davet edici değil. Mi
syon şirketi „Afrika için Vizyon“ ana hedefimizdi. Kurucusu 
84 yaşında genç kalmış Maria Prean. Bu durumda gerçekten 
genç kelimesi kullanılabilir çünkü azimli hanımefendiden enerji 
fışkırıyor ve daima mevcut aktiviteleri genişletmeyi hedefliyor. 
Onunla karşılaştığımızda, inanma gücünden, aynı zamanda biz 
yabancıları karşılama ve besbelli tanıma isteğinden büyülendik. 
Hemen anlamıştım: Uganda‘nın Rahibe Teresa‘sının karşısında 
duruyorsun. „Afrika için Vizyon“ kurucusu ve Reinhard Knittler görüşme sırasında.
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‚Afrika için Misyon‘ 18 yıl önce Maria Prean tarafından 
kurulmuş ve şimdiye kadar Uganda‘da 31.000‘den fazla yetim 
çocuğu yanına almış, eğitmiş ve tekrar hayatın ellerine teslim 
etmiştir. Çoğu zaman zarfında evlenmiş, zanaat işletmeleri 
kurmuş, öğretmen veya hasta bakıcı olmuş veya devlet hizme
tinde görevli. 
Maria Prean bize 16 yaşından büyük 3.000 çocuk kapasiteli 
liseyi gösterdi. Öğrenciler bir seçme işleminden sonra yatılı 
okula alınıyor. Alt katlarda modern donatılmış derslikler bulu
nuyor. Birinci katta öğrencilerin yatak odaları ve ortak kullanım 
alanları yer alıyor. Öğretmenler caddenin diğer tarafındaki 
küçük bungalov evlerde oturuyor.
Öğrenciler bizi çok sıcak karşıladı. Karşılama amacıyla bize 
harika şarkılar söylediler ve tabii ki „şişman beyaz adam“ 
ile mutlaka bir selfi çekmek istediler. Uganda‘daki yaşam 
koşulları hayal gücümden çok uzak. Orada kimse açlık çekmi
yor.  Topraklar yılda üç kez hasat yapabilecek kadar verimlidir. 

Mukono‘daki AGAPE HRİSTİYAN KAMPÜSÜ.

Lisede okul sınıfı.

AGAPE HRİSTİYAN KAMPÜSÜNDE okul sınıfı.

Viktorya Gölü‘nde Dua Dağı.

„Afrika için Vizyon“ lisesi.
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Küçükler en küçüklerle ilgileniyor.

Viktorya Gölü‘nde güneşin batışı.

Dua Dağı‘nda misafir kulübesi.

Bir okulda gördüğümüz kız yatakhanesinde 140 yatağın hep
sinde ikişer kişinin yattığına çok şaşırdık. Her kıza bir yatak 
sağlamak için henüz yeterli para olmamış. 
Misyonerlik kuruluşu sadece yetimlere bakıyor ve yetimleri 
bünyesine alıyor. İnsanın aklına şu soru geliyor: Bunların hepsi 
nereden geliyor? Cevap: Çoğu, zaman zarfında vefat etmiş, Aids 
hastası annebabaların çocuklarıdır. Çocukların gerçekten anne
babası yok. O zamanda kadar bu benim için hayal edilemezdi. 
Son olarak şunu söylemem gerekiyor: Biz erkekler grubu için 
o hafta yeni, iyi deneyimlerle doluydu. Önemli hediyeler aldık, 
öncelikle de yeni yaşama sevincine sahip olduk. Etkileyici olan 
çocukların ve bakıcılarının basit, ancak bulaşıcı inancıdır.
Bir hafta Uganda‘nın ardından hayatta neyin önemli olduğuna 
ve Avrupa‘da bizim şükretmemiz için yeterince sebebimi
zin olduğuna ve mutluluğun paraya bağlı olmadığını tekrar 
hatırlamamız gerektiğine dair başka bir bakış açısı kazandım.

Reinhard Knittler

www.visionforafrica.org
www.agapeschooluganda.org



Fuar programı

 Tarih Fuar/Yer Hedef grup/Fuar konusu

16.02. - 18.02.2022 ISSA Pulire Clean Africa Lagos/ 
Nijerya

Bina temizleyicileri

15.03. - 17.03.2022 ISSA Cleaning & Hygiene Expo
Sidney, Avustralya

Bina temizleyicileri

10.05. - 13.05.2022 Interclean 
Amsterdam/Hollanda

Bina temizleyicileri

30.05. - 03.06.2022 Ifat
Münih/Almanya

Atık bertaraf ve atık yönetimi

14.09. - 17.09.2022 Galabau
Nürnberg/Almanya

Belediye teknolojisi ve yeşil bakımı

20.09. - 23.09.2022 Innotrans
Berlin/Almanya

Taşımacılık teknolojisi için uluslararası 
ticaret fuarı

10.10. - 13.10.2022 ISSA Show Kuzey Amerika
Chicago/ABD

Bina temizleyicileri

11.10. - 13.10.2022 parts2clean
Stuttgart/Almanya

Endüstriyel temizlik

24.10. - 30.10.2022 Bauma
Münih/Almanya

Bina temizleyicileri

Fuar programıFuar programı




