
Szybko
estetycznie 
i wygodnie

W 1945 roku powstała pierwsza hotelowa maszyna 
do czyszczenia obuwia, która w krótkim czasie pod

biła rynek masowego odbiorcy. 
Jeszcze w 1905 r., kiedy w Niemczech założono pierwszą 

firmę produkującą sprzęt do czyszczenia obuwia i wprowadzo
no produkty na rynek chiński, nie obyło się bez nieporozumień. 
Chinki bowiem, widząc maszyny, zdejmowały buty i podkładały 
stopy w przekonaniu, że jest to urządzenie do masażu…

Z czasem zadbano o to, by w wachlarzu produktów nie 
zabrakło niczego – od praktycznej maszyny do domowego 
czyszczenia butów i małych, ekskluzywnych maszyn hotelo
wych, aż po produkty czyszczące, dostosowane do celów 
przemysłowych.
Dziś produkowane maszyny, to wysokiej jakości urządzenia 
zarówno do czyszczenia, jak i polerowania, które poza 
właściwo ściami użytkowymi, odznaczają się też nowoczesnym 
wyglądem. 

Dla hoteli 
Mimo że pierwsze maszyny do czyszczenia i polerowania obu
wia wymyślono i wyprodukowano z przeznaczeniem dla hoteli, 
dziś, po 100 latach, nie można powiedzieć, że są one 
powszechnie stosowane. 
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Kiedy przegląda się oferty hotelo
we, szczególnie dużych hoteli, nadal 
urządzenia te wymienia się jako coś 
szczególnego i ekskluzywnego.
A mogłyby przecież należeć do pod
stawowego wyposażenia i świadczyć 
o dobrym standardzie usług hotelo
wych. Do najważniejszych cech 
maszyn należą z pewnością wygoda 
i niezawodność, a co najważniejsze
– szybkość działania. Dla gościa cenią
cego komfort i czas, to nieocenione 
urządzenie. 

Najważniejsze 
szczotki 
Istnieją specjalne rodzaje maszyn
do czyszczenia i polerowania obuwia, 
przeznaczone do ciągłej pracy
w hotelach, pensjonatach, biurach
i budynkach publicznych. 

Są solidnie wykonane i mają elegan
cki wygląd. Ich znakiem rozpoznaw
czym jest solidna, wytrzymała, stalowa 
lub drewniana obudowa, odporna 
nawet na najbardziej ekstremalne 
traktowanie. 

Maszyny takie wyposażone są
na ogół w jedną (czasem też dwie) 
szczotkę do wstępnego czyszczenia 
butów oraz dwie (lub trzy) szczotki 
do polerowania obuwia jasnego
i ciemnego. Szersze szczotki do 
czyszczenia wykonane są z natural
nych materiałów – końskiego włosia 
lub wełny, jak również z nylonu.

Nieco węższe szczotki polerujące 
zrobione są z włókien antystatycz
nych, zapobiegających przyciąganiu 
kurzu, a w połączeniu ze specjalną 
pastą do polerowania zapewniają
najlepszą ochronę butów nawet
z najdelikatniejszej skóry. Czasem 
szczotki polerujące mają specjalne 
krawędzie do czyszczenia wstępnego. 

Większość maszyn wyposażona 
jest w dozownik do neutralnej pasty 
nabłyszczającej, nadającej połysk 
butom w każdym kolorze. Dostępne 
są też modele z innymi kolorami 
past, np. czarną i brązową. Niektóre 
firmy oferują też możliwość zamó
wienia wybranego koloru.

Szczotki polerujące na krawędzi posiadają włosie do czyszczenia wstępnego, a specjalna 
mata z gumy, na którą opada brud z oczyszczonych butów, jest łatwa do wyjęcia i oczysz
czenia. Mata służy także do wstępnego czyszczenia podeszwy.

Bogata oferta maszyn pozwala na dopasowanie ich praktycznie do każdego wystroju, kolory
styki i stylu pomieszczenia.

Od wyboru do koloru
Występujące dziś na rynku urządzenia do czyszczenia i polerowania obuwia charakteryzuje 
bogate wzornictwo i kolorystyka.

Znakomicie łączą właściwości użytkowe z estetycznym wyglądem. Dzięki temu można je 
dopasować do stylu i charakteru praktycznie każdego wnętrza: od instytucji publicznych, 
usługowych, poprzez hotele i pensjonaty, aż do domów prywatnych. 

Są modele płaskie – przeznaczone do stawiania pod ścianą, lub wolnostojące
– np. w kształcie kolumny, którą można ustawić w każdym miejscu, z obudową kwadratową, 
półokrągłą, a także o innych oryginalnych kształtach. Mogą mieć krawędzie proste
ub zaokrąglone. Wykonane są na ogół ze stali nierdzewnej, jak również z aluminium z możli
wością doboru koloru według życzenia klienta, a także wykończenia innymi materiałami, 
np. drewnem w różnych rodzajach i kolorach. 

Urządzenia uruchamia się i zatrzymuje przy pomocy przełącznika umieszczonego
na obudowie lub zamontowanego w poręczy lub w ergonomicznym drążku, służącym
do trzymania podczas czyszczenia. Niektóre modele mają dodatkowy automatyczny 
wyłącznik czasowy (po jednej minucie). 

W modelach przyściennych spotyka się też zamykane szafki, w których przechowywane 
są dodatkowe akcesoria.

Maszyny mają bezpośredni napęd, nie wymagają częstej konserwacji, pracują niemal 
bezgłośnie. Mają certyfikaty bezpieczeństwa, gwarancję i spełniają wymogi jakości produk
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