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Máquinas que facilitam limpeza são destaques na APAS Show
Em sua estreia na APAS Show de São Paulo/SP, a JactoClean apresenta Lavadoras de
Piso com dois anos de garantia e outros equipamentos que unem alta produtividade,
eficiência e melhor custo-benefício para os serviços de limpeza em supermercados

A JactoClean – empresa do Grupo Jacto, referência nacional em soluções para limpeza e
higienização – faz sua estreia na APAS Show em São Paulo/SP, que será realizada de 6 a 9 de
maio, no Expo Center Norte.
No evento, os supermercadistas poderão conhecer o portfólio de equipamentos para serviços de
limpeza da JactoClean para o setor. São máquinas que unem alta produtividade e melhor custobenefício: economizam água, consomem pouca energia, favorecem o menor consumo de produtos
químicos e reduzem o esforço humano, não exigindo contato direto do operador com a sujeira.
Para a limpeza de supermercados, a JactoClean apresenta a linha de Lavadoras de Piso, que
está com uma novidade: dois anos de garantia original de fábrica. Os modelos da marca têm
excelente ergonomia e operação simplificada por meio de painel amigável. Há versões movidas a
bateria - contribuem para reduzir o consumo de energia e facilitam a limpeza em locais com
acesso limitado à rede elétrica.
Os destaques na APAS Show serão os modelos LJ16 (para pequenas áreas) e LJ50 (áreas
médias), ambas disponíveis nas versões com bateria ou cabo elétrico. Robustas, seguras e fáceis
de operar, limpam sujidades pesadas e evitam os transtornos causados pelas atividades de
limpeza, mesmo em horário comercial. As Lavadora de Piso da JactoClean estarão em promoção
durante o evento: os visitantes poderão adquiri-las com preços e prazos de pagamento
diferenciados.
Para a limpeza de banheiros, a JactoClean apresenta o portfólio de Lavadoras Sanitizadoras. As
máquinas lavam e desinfetam sanitários de locais com grande fluxo de pessoas. O destaque na
APAS Show será o modelo SJ30EE, que limpa 50m² de superfície em 15 minutos: o equipamento
pulveriza a solução de limpeza, mesmo em locais de difícil acesso; remove a sujidade; e efetua o
enxágue e a aspiração de todos os resíduos – tornando o ato de lavar mais preciso e seguro e
possibilitando a rápida liberação da área para uso, após o término da lavagem.
A JactoClean também apresentará as vantagens do uso de Lavadoras de Alta Pressão para a
limpeza de áreas externas de supermercados- estacionamento, paredes, estruturas metálicas,
carrinhos, cestas de compras, etc. Terá ainda detergentes apropriados para a limpeza em geral.
“Já participamos de eventos regionais da Associação Paulista de Supermercados (APAS), o
que nos permitiu adquirir conhecimentos deste mercado. Neste ano, com objetivo de contatar
clientes, prospectar oportunidades de negócios e apresentar os diferenciais dos produtos da
marca, participaremos apenas do evento na capital paulista. Temos expectativas positivas e
esperamos um aumento nas vendas, pois a mecanização da limpeza traz muitas vantagens aos
supermercadistas”, comenta o diretor geral da JactoClean, Antonio Luis Francisco (PJ).
Serviço:
35ª edição da APAS Show – considerada a maior feira de alimentos, bebidas, higiene, limpeza,
equipamentos e tecnologia para supermercados do mundo.
6 a 8 de maio, das 14 às 22 horas; 9 de maio, das 13 às 19 horas
Expo Center Norte (R. José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo/SP)
https://apasshow.com/apas-show/
Estande da JactoClean: Pavilhão Vermelho, 750 C

Perfil JactoClean

www.viapublicacomunicacao.com.br

A JactoClean é referência nacional em soluções para limpeza e higienização. Desenvolve produtos, sistemas e serviços
inteligentes, versáteis e seguros, voltados ao uso residencial, comercial, profissional, industrial e no agronegócio. Seu portfólio
reúne lavadoras de alta pressão, lavadoras de pisos, lavadoras sanitizadoras, aspiradores de pó e líquidos, limpadoras a
extração, motobombas para climatização, pulverizadores costais, acessórios e detergentes, produzidos com tecnologia de
ponta, de acordo com os mais rígidos critérios de qualidade e submetidos a auditorias internas regulares, que comprovam a
durabilidade, robustez e confiabilidade de seus produtos. Fornece ainda sistema para gerenciar e monitorar a distância a
limpeza realizada por empresas prestadoras de serviço e realiza a locação de lavadoras de piso e sanitizadoras, atendendo
clientes em todo o Brasil.
Tem um moderno parque fabril, localizado na cidade de Pompeia (SP), que está instalado num terreno de 10.000 m², sendo
5.000 m² de área construída. Atualmente, a empresa conta com 112 colaboradores, está presente em mais de 3.700 pontos
de venda e possui mais de 900 postos de assistências técnicas autorizadas em todo o Brasil. No exterior, os produtos são
comercializados em vários países e a empresa mantém uma filial em Guadalajara (México), para atender ao mercado local.
A JactoClean prioriza o crescimento sustentado da indústria, com investimentos feitos somente com recursos próprios. Em
2019, investirá principalmente na proximidade com os clientes revendedores e usuários, com a intenção de entender suas
necessidades e ofertar produtos e serviços de qualidade ainda melhor. Para este ano, a expectativa é de um crescimento de
23% nas vendas, se comparado a 2018.
A JactoClean faz parte do Grupo Jacto, composto por importantes empresas que atuam nos segmentos agrícola, de
transformação de plástico, meio ambiente, transportes, médico-hospitalar, ferramentaria, fundição e veículos elétricos. O
grupo, criado a partir do surgimento de novos negócios da Jacto - fundada em 1948 -, é 100% nacional, porém reconhecido
mundialmente pela sua solidez e por agir com transparência, integridade e responsabilidade quanto ao cumprimento das
legislações, regulamentações e requisitos acordados com os colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e acionistas.
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