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KaiVac Seria 1700   
Seria KaiVac 1700 include două sisteme No-Touch Cleaning®, KaiVac® 1750 și KaiVac® 1715. Aceste sisteme 

inovatoare combină capacitatea mare, dimensiunile compacte și un preț redus, pentru a oferi cea mai mare 

valoare posibilă în această categorie, în creștere rapidă pe piața echipamentelor. 
 

Conceput pentru îndepărtarea totală a murdăriei persistente, fără atingere în timpul curățării, combină o 

spălare sub presiune interioară, injecție chimică și tehnologia de aspirație umedă, toate pe o singură 

platformă eficientă din punct de vedere al spațiului și dimensiunilor.  Operatorii doar spray-ează pur și 

simplu soluția de curățare pe obiectele sanitare și pe pardoseli și apoi înlătură murdăria cu un jet de apă 

de înaltă presiune, aducând-o pe toate pe podea.  În cele din urmă, ei curăță și aspiră podeaua, eliminând 

complet murdăria și bacteriile.  Rezultatele sunt toalete impecabil de curate, bucătării, casa scărilor și 

toate, fără a atinge vreodată o suprafață contaminată. Nu mai există murdărie, nu mai există miros, nu 

mai avem plângeri. 

 
Echipamente multifuncționale pentru curățarea întregii clădiri 

La fel ca toate sistemele No-Touch de curățare, versatilul sistem 1700 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  
Filtrare HEPA 
Amprentă mică și înălțime mare a 
aparatului pentru o manevrabilitate 
ușoară și acceptanță rapidă din 
partea operatorului 
Compartimentul motor „cutia neagră” 
este detașabil, pentru o depanare și 
reparare rapidă 
Capabilitate de aspirație/ extracție 
covor clasată CRI Silver 
Perfect pentru urcatul scărilor sau 
încărcarea în vehicule 
Se poate desface în componente 
pentru portabilitate maximă 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple brevete și brevete în așteptare 

 
www.tenrom.ro 
office@tenrom.ro 
Tel. +40-727-310-66 

             www.kaivac.com 
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