
KaiVac
®
2150 

 

KaiVac 2150 este mașina originală în sistem No-Touch Cleaning®.. Este sistemul cu capacitatea cea mai 

mare, proiectat pentru majoritatea provocărilor din curățenia profesională. Este perfect pentru lucrări sau 

spații mai mari precum aeroporturi, stadioane, fabrici etc. 

Curățare completă pentru rezultate sănătoase 

La fel ca toate sistemele de curățare No-Touch, seria KaiVac 2150 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 puterni-

că, 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, în loc sa îi elimine. De fapt, KaiVac 2150 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. 

 
Multifuncțional pentru curățarea mochetelor și covoarelor 

Sistemul versatil 2150 se transformă rapid și ușor într-o mașină de injecție-extracție pentru mochete- co-

voare de nivel CRI Silver, prin schimbarea tijei de lucru, ceea ce îl face să fie o mașină cu adevărat 

multifuncțională. De la suprafețe dure la zonele cu mochetă, KaiVac 2150 curăță profund, practic si în mod 

igienic orice zonă a clădirii. 
 

 
 
 
 

Aspecte importante: 
Pompa de 35 bari 

Rezervor mare de apă curată de 80 litri 

Proiectat pentru clădiri mari și greu de curățat  

Filtrare HEPA la aspirație și suflare 

Capabilitate de aspiratie/ extractie clasată CRI 

Silver Include si o gamă completă de produse 

chimice de curățare cu certificare ecologică 

 
Contactati-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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