


Kim jesteśmy?

Posiadamy ponad 100-letnie doświadczenie w budowie
i obsłudze maszyn służących utrzymaniu czystości

Posiadamy ponad 80%udziału w światowym rynku maszyn
do czyszczenia i polerowania obuwia

Nasze urządzenia znalazły zastosowanie w biurach,
hotelach, urzędach, budynkach użyteczności publicznej, 
zakładach przemysłowych, gospodarstwach domowych,
restauracjach, pubach…
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Kim jesteśmy?

Jeśli równieżnie możecie patrzeć na takie buty,
to nasze rozwiązania są właśnie dla Państwa
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Rynek: Badania z2007r.
„Co zwraca uwagę kobiety patrzącej na mężczyznę?”

70% ankietowanych
kobiet patrząc na
mężczyznę zwraca
uwagę na jego obuwie.

Jeśli mężczyzna ma
brudne buty, to
powinien zapomnieć
o dobrympierwszym
wrażeniu.

Dlatego warto dbać o to, by 
mieć zawsze czyste i lśniące
buty.
Dla świadomości mężczyzn:
kobiety zwracają przede
wszystkim uwagę na buty przy
pierwszym spojrzeniu…

Parę cytatów:
„Jeżeli masz brudne buty, to pewnie
w Twoim mieszkaniu też zastanę to samo ...”
„Pamiętaj, że brudne buty są bardziej
widoczne niżnajlepszy makijaż!”
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Czyszczenie obuwia

Kiedyś... Dzisiaj
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Maszyny Shine&Go

PoliSwing Ellipse PoliFix2 Cosmo3Plus
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Maszyny Shine&Go

PoliSwing
Przeznaczony do eleganckich
i nowoczesnych wnętrz dużych obiektów

Wyposażony w 3 bardzo duże szczotki
i dozownik na krem/pastę

Wynajem wraz z serwisem
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Maszyny Shine&Go

Ellipse
Przeznaczony do eleganckich
i nowoczesnych wnętrz dużych obiektów

Wyposażony w 2 szczotki i dozownik na
krem/pastę lub opcjonalnie w trzecią
szczotkę

Wynajem wraz z serwisem
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Maszyny Shine&Go

Polifix2
Znakomicie sprawdza się w recepcjach,
przy windach, holach i w lobby

Wyposażony w 3 szczotki i dozownik na
krem/pastę oraz ergonomiczny włącznik
w drążku

Wynajem wraz z serwisem
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Maszyny Shine&Go

Cosmo3Plus
Znakomicie sprawdza się w biurach
i urzędach

Wyposażony w 3 szczotki i dozownik na
krem/pastę oraz ergonomiczny włącznik
w drążku

Wynajem wraz z serwisem
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Maszyny Shine&Go - serwis

PRZED PO
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Dlaczego warto korzystać z maszyn?

Skrócenie procesu czyszczenia i polerowania obuwia do 60sek.

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 znaturalnego włosia oraz nabłyszcza bezbarwnym
lakierem
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Dlaczego warto korzystać z maszyn?

Modele energooszczędne, ciche i proste w użyciu

Zapewnia stabilną i komfortową pozycję podczas czyszczenia

Bezpieczne w użytkowaniu dzięki zastosowaniu automatycznego
wyłącznika czasowego

Pozwala efektywnie wykorzystać czas –możliwość czyszczenia stojąc
w kolejce lub w oczekiwaniu na windę

Możliwość wykorzystania jako nośnik reklamy
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Dlaczego warto korzystać z maszyn?

Zawsze elegancki wygląd pracowników i gości odwiedzających firmę

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

Oszczędność ręczników papierowych –bardzo często używane do
wytarcia zabłoconych butów

Podniesienie prestiżu wnętrz

Eliminuje potrzebę używania indywidualnych zestawów do
czyszczenia butów w hotelach
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Dlaczego program Shine & Go?

Co 12tygodni wymiana zabrudzonej maszynyna nową, czystą i lśniącą

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

Zawsze świeży krem/pasta w dozowniku

Wymieniamy wszystkie środki i części eksploatacyjne

Dożywotnia gwarancja

Maszyna jest ubezpieczona od kradzieży oraz NW
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Serwis Shine & Go

Doświadczeni i wykwalifikowani 
pracownicy są w stanie sprostać
wszystkim wymaganiom Klienta
na każdym etapie współpracy

Od podpisania kontraktu,
poprzez instalację aż po
cykliczne serwisowanie
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Maszyny HEUTE pracują miedzy innymi w :

Centrum LIM Nove Kino PrahaCapital Park RONDO 1

Horizon Plaza

Metropolitan

Park Postępu Marynarska Point Stadion Narodowy Mokotów NOVA
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Maszyny HEUTE pracują miedzy innymi w:

GREEN CORNER Trinity ParkProsta Office Center Mistral Office Building

Libra BusinessCenter

BPH Centrala

Siedziba PZU Salzburg Center North Gate Mokotowska Square
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Współpracujemy z:
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Opinie Klientów

„Maszyna do polerowania obuwia
została nam rekomendowana przez
zaprzyjaźnioną firmę.
Jesteśmy bardzo zadowoleni –zarówno
z samej maszyny, jak i z profesjonalnego
serwisu.Wielu odwiedzających nasz
salon wystawienniczy oraz biura
sprzedaży terenowej używa maszyn
polerujących obuwie.
Pracownicy również polerują swoje buty
kiedy przychodzą do głównego biura –
siedziby firmy.”

„Maszyna do polerowania obuwia
to zpewnośc ią innowacyjny pomysł. 
Dbałość o obuwie to sztuka niezbyt
jeszcze rozpowszechniona w Polsce.
Miłym gestem jest więc oferowanie
naszym gościom i pracownikom
sposobnośc i czyszczenia butów.Do
dzisiaj pamiętam słowa mojej babci:
Pamiętaj,najważniejszy jestporządek
na głowie i na nogach!”
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„My zbiura „SHINE&GO” w Polsce
mamy nadzieję, że sposoba się Państwu
naszProgram Shine&Go Więc dlaczego
nie zamówić programu już dzisiaj i 
umożliwić korzystanie z tej innowacyjnej
usługi zarówno sobie, swoim kolegom
jak i Gościom i Klientom”

Magdalena Pawełek
Project Manager

G3 Marketing Services

Jacek Pajewski
DyrektorMarketingu 

BouyguesImmobilier Polska
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Kontakt

HEUTE Service Sp. z o.o.
ul. Wałowicka 19A
02-451 Warszawa

tel/faks (+48) 22 863 64 71
e-mail:biuro@heute.pl
www.heute.pl
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