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Sistemul OmniFlex™ Dispense&Vac 
Nu lăsați murdăria și pardoselile alunecoase să alunge clienții 

și angajații. Grăsimea și contaminanții creează un strat în 

bucătărie, pe pardoselile din sala de mese și toaletă, creând o 

imagine neigienică și suprafețe periculos de alunecoase. Iar 

mopurile mai rău strică. Mult mai rău. 

Sistemul OmniFlex Dispense & Vac este special conceput 

pentru arii de producție alimentară și oferă o abordare practică 

cu costuri reduse, fiind o soluție eficientă la această problemă 

costisitoare și periculoasă. 

Pentru a opera, pur și simplu deschideți robinetul și aplicați soluția 

proaspătă de curățare pe podea, o distribuiți ușor, curățați plăcile și 

rosturile cu peria și apoi aspirați toată soluția murdară rezultată. Este 

calea cea mai simplă și rapidă pentru a obține pardoseli curate și 

sigure. Și, precum toate celelalte sisteme Kaivac, este de până la 60 

de ori mai bun decât orice mop pentru îndepărtarea murdăriei și 

contaminanților. 

 
 
 

PERFECT PENTRU: 

Curățarea bucătăriei 
Pardoseala toaletei     Furtun de 
Zonele de luat masa     golire 

Recepție  
Intervenții rapide  

Remedierea efectelor inundațiilor 

 
 

ACUM DISPONIBIL 
ȘI CU TEHNOLOGIA 
SMART BATTERY! 

 

 
Perie cu  

mâner ușor 

din aluminiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O singură ustensilă 
îți permite să cureți 

plăcile ceramice, 
rosturile și să 
aspiri soluția  

(este disponibilă și o 
lamă de aspirație mai 

mare, pentru suprafețe 
largi) 

 
 
 
 

Rezervor de apă 
murdară 40 litri 

ASPECTE IMPORTANTE 

■ Rezultate superioare într-un timp 

mult mai scurt. 

■ Pardoselile curate din restaurant și 

toaletă cresc retenția clienților. 

■ Reduce riscul de alunecări și căderi 

– Certificat de către Institutului 

Național American de Siguranță 

(NFSI) pentru furnizarea de 

aderență maximă. 

■ Foarte simplu de deprins și utilizat, 

inclusiv de către angajații part-time. 

■ Soluția de curățare este mereu 

proaspătă, întrucât soluția murdară 

este recuperată într-un rezervor 

separat. 

■ Reduce costurile create de curățare 

profundă și decaparea periodică a 

tuturor suprafețelor din restaurant. 

■ Opțional se poate adăuga un 

storcător pentru intervenții rapide și 

mopuire clasică. 

■ Include un mop ergonomic de 

dispersie rapidă pentru a scurta timpul 

de curățare. 

Certificat de către 
Institutul Național 
American de 
Siguranță (NFSI) 
pentru furnizarea 
de aderență 
maximă. 
 
În 2012 Kaivac a 
primit distincția 
pentru Inovații de 
Bucătărie a 
Asociației Naționale 
de Restaurante din 
SUA. 

 
 
 
 
 

Rezervor de 
soluție curată 40 l 
 

Furtun rezistent la șocuri 
mecanice și la acțiunea 
grăsimilor 
 
 
 
 
 

 

  
Storcător 
opțional  
pentru 
intervenții 
rapide 

■ Opțional se poate adăuga un sistem 
de pompe pentru curățare prin 
sprayere & aspirație. 
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De ce este OmniFlex™ Dispense&Vac  
cea mai bună opțiune pentru curățarea bucătăriilor profesionale? 

 

Unitățile de servicii alimentare generează în mod 

tipic volume mari de murdărie pe bază de grăsimi, 

care sunt foarte dificil de eliminat și care pot duce 

la accidente costisitoare. La fel de rău, studiile 

arată că pardoselile murdare și alunecoase 

alungă clienții – care nu se mai întorc. 

OmniFlex oferă o soluție cu cost redus pentru 

această problemă costisitoare. Pur și simplu 

deschideți robinetul și aplicați soluția proaspătă de 

curățare pe podea, o distribuiți ușor, curățați plăcile 

și rosturile cu peria și apoi aspirați toată soluția 

murdară rezultată. Studiile arată că sistemul este 

de 30-60 de ori mai eficient decât mopurile la 

îndepărtarea murdăriei și contaminanților, în special 

din rosturi, care sunt foarte vulnerabile. 

Conceput pentru servicii alimentare, OmniFlex 

Dispense & Vac include un furtun de vacuum 

rezistent la șocuri mecanice și grăsimi, o singură 

ustensilă pentru curățarea agresivă a plăcilor și 

rosturilor și are o amprentă mică pe sol. 

OmniFlex™ Dispense-and-Vac include: 

Sistem cu cablu Dispense &Vac 

■ Căruciorul de bază OmniFlex 

■ Aspiratorul de lichide la 220V 

■ Dispersorul rapid de soluție 
 

 
Sistem cu acumulatori Dispense &Vac 

■ Căruciorul de bază OmniFlex 

■ Aspiratorul OmniFlex Umed/uscat Wet/Dry Vacuum 
cu motor 36V 

■ Dispersorul rapid de soluție 

■ Cutia cu acumulatori Lithium-Ion cu încărcător 
 
 

Specificații tehnice: 

Rezervor soluție recuperată    38 litri 

Eliminare soluție murdară prin furtun scurgere:  100%  

Putere de aspirație     1698 l/min 

Înălțime ridicare a coloanei de apă  195,6 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acumulator 

opțional 

  Ușor, rapid, convenabil    
 
  
 
   
  
  
 
 

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

   
 

Aplicați soluția curată în partea din spate a 
căruciorului și distribuiți simultan soluția de 
curățare, urmând apoi să treceți la aspira-
rea instantanee a soluției recuperate. 

Distribuiți rapid soluția de curățare 
cu padul cu mâner ergonomic. 

Aspirați soluția și murdăria, 
lăsând pardoselile curate și 
uscate. 

Aspirați sub mobilier și în locurile 
greu accesibile cu lama versatilă de 
aspirație. 
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