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Seria KaiVac 1200 include două sisteme No-Touch Cleaning®, KaiVac® 1250 și KaiVac® 1215. Cu toate că sunt cele 

mai mici sisteme de curățare No-Touch, oferă aceleași capacități de rezistență industrială ca și alte sisteme ale noastre 

mai mari.  Design-ul ușor și în poziție verticală a acestor sisteme versatile le face extrem ușor de manevrat, de deplasat 

în sus sau în jos pe scări sau de încărcat într-un vehicul. De fapt, amprenta lor mică permite așezarea chiar pe 

cărucioare. Modele din seria 1200 sunt perfecte pentru locuri de muncă sau clădiri mai mici, cum ar fi școlile 

elementare, centrele de îngrijire medicală, aziluri, magazine, restaurante, spații rezidențiale și multe altele. 

Curățare completă pentru rezultate sănătoase 

La fel ca toate sistemele de curățare No-Touch, seria KaiVac 1200 este special concepută pentru a capta în detaliu 

și a elimina de pe pardoseală, bacterii și alți poluanți nocivi de interior. Fiecare sistem combină dozarea automată a 

chimicalei de lucru, cu spălarea cu presiune de interior, și o aspirație umedă puternică, toate într-un singur sistem 

integrat, de curățare profundă.  Ca urmare, acesta s-a dovedit științific a fi de 60 de ori mai eficace în reducerea 

contaminării bacteriale decât mopurile, care sunt mai susceptibile de a răspândi contaminanți, in loc sa îi elimine. 

De fapt, No Touch curăță atât de bine încât bate chiar și standardele industriale pentru zonele de preparare a 

alimentelor. Pe lângă o curățare mai bună, reduce de asemenea, costurile cu forța de muncă și chimicalele în timp 

ce redă operatorilor mândria de a lucra. 

 

Echipamente multifuncționale pentru curățarea întregii clădiri 

La fel ca toate sistemele No-Touch de curățare, versatilul sistem 1200 oferă o serie de accesorii, care le 

transformă instantaneu în mașini cu adevărat multifuncționale. 

 
Aspecte importante: 

Se poate alege între pompa de 35 bari sau 12 bari 

Compartimentul motor „cutia neagră” este detașabil, 

pentru o depanare și reparare rapidă. 

Extrem de ușor și manevrabil   

Aspirare și suflare cu filtrare HEPA inclusă 

Perfect pentru urcatul scărilor sau încărcarea în vehicule 

Se poate fixa pe căruciorul multifuncțional al operatorului 

Suportă o gamă largă de adaptări multifuncționale  

Design și mod de lucru ecologice 

Include si o gamă completă de produse chimice de 

curățare cu certificare ecologică 
 

Contactați-ne azi pentru o demonstrație gratuită la fața 

locului și veți vedea toate beneficiile pe care sistemul 

No-Touch de curățare vi le poate aduce. 
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