
 

 יש מברשות תעשייתיות –רו פ

 מברשות וכלי ניקוי היגייניים לענף המזון              

 

יש הינו יצרן ישראלי מוביל בתחום של מברשות תעשייתיות. החברה פרוסה בכל רחבי  –פרו 
 הארץ ומשרתת את מרבית מפעלי המזון, מצפון ועד דרום.

שונים של כל מפעל ומפעל מחייבים מגוון רחב של מוצרים, אשר מרביתם מיוצרים הצרכים ה
 לפי דרישות הלקוח.

יש מאפשרת לכל לקוח ליהנות משרות מהיר ומקצועי  –צורת העבודה הייחודית של פרו 
אצלו במפעל, וקבלת פתרון ייחודי עבורו בתוך זמן קצר. השירות מרגע הקריאה ועד אספקת 

  מדי ומותנה בהסכמה הדדית על סוג הפתרון המוצע ומחירו.המוצר מהיר ל
 

יש פיתח קו מלא של כלי ניקוי המשלב בין מברשות ידניות ומברשות ספירליות המיוצרות -פרו

 הדנית. FBKבחברה לבין קו שלם של כלי ניקוי מאושרי מזון המיוצר ע"י חברת 

, מברשות ספירליות, שפכטלים, מוצרים אלו, הכוללים, מגבים, מטאטאים, מברשות ידניות
 דליים, ועוד, עשויים כולם מחומרים איכותיים, ולהם סיבי ניילון הניתנים לחיטוי באוטוקלב. 

 

 וכן כל רשויות המזון באירופה ובישראל. FDA –כל המוצרים מאושרים ע"י ה 

המגוון הרחב של כלי הניקוי, מלווה במקל בעל הברגה חיצונית, חזק ועמיד במיוחד , הנותן 
 לכלים עמידות בכל תנאי ניקוי ובכל סביבת עבודה.

צבעים שונים ומאפשרים הפרדה בסביבת העבודה. בכל אחת  21 –הכלים מגיעים ב 
ת את כל המוצרים מסביבות הייצור במפעל נבנית עמדת ניקוי מותאמת ומוגדרת הכולל

הנדרשים. הפרדה בין אזור בשרי לחלבי, בין אזור קבלת סחורה ואזור עבודה, אזור תהליך 
 ההכנה ואזור המוצר הסופי.

דבר שהיווה הכוללים את כל כלי הניקוי הנדרשים, במפעלים רבים נבנו מספר קווי מוצרים, 
נוסף במאבק המשולב כדי  מרכיב נוסף במאבק של חברות המזון למנוע זיהום צולב. נדבך

 לייצר סביבה ללא חיידקים וללא זיהום.
כלי הניקוי שהוכנסו בתחילה למפעלי מזון בלבד, השתלבו לאחרונה במסעדות, בבתי מלון, 

 ובכל מקום שבו מוכן מזון המוגש לאנשים רבים.
 

מכונות  מכלים, אריזות, תבניות,משטחי עבודה, במידה והנך זקוק למברשת לביצוע ניקוי של 
 יש.–ואף ניקוי ריצפה תמצא את כל מבוקשך בפרו 

גם מברשות לאטימה מפני לכלוך ומכרסמים, מברשות ידניות ועוד שפע של פתרונות מוצעים 
 יש. –לכם ע"י פרו 

לשירות הלקוחות, או מלא את טופס צור קשר  30-8303309 –התקשר עוד היום לטלפון 

 ענה לשביעות רצונך.תך  תופניי  ,www.ferrois.comבאתר החברה

 

 בכבוד רב
 יש –צוות פרו 
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