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Modul revoluţionar de
curăţare a toaletelor.
Kaivac rezolvă cele mai neplăcute sarcini
dintr-o clădire: curăţarea toaletelor cu miros
neplăcut. Când vine vorba despre toalete
şi alte arii cu depuneri masive de murdărie,
nimic nu depăşeşte performanţa sistemului
No-Touch Cleaning®.
Construit pentru a face faţă depunerilor masive
de murdărie, oferă posibilitatea operatorilor de
a curăţa ergonomic, fără a atinge suprafeţele
contaminate. În plus, permite reducerea timpului
de lucru la o treime din timp, reducerea consumului de chimicale cu până la 30% şi elimină
costurile cu consumabile şi echipamente
suplimentare.

I n tro du c e re
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Echipamentul inteligent
de curăţare a bucătăriei.
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Restaurantele şi alte locaţii de tip food
service se confruntă cu provocări
mari în ceea ce priveşte curăţarea
bucătăriilor comerciale. Prin
natura activităţii lor, bucătăriile generează volume mari de
depuneri grase care sunt foarte
dificil de eliminat. Mai mult, aceste depuneri
sunt preluate şi pe ariile de servire, în zona de
toalete şi în întreaga locaţie. Rezultatele pot
fi foarte costisitoare, incluzând pierderea de
cifra de afaceri, căderi cauzate de alunecările
accidentale şi multe altele.
Sistemele Kaivac inglobeaza tehnologie
de ultimă oră de îndepărtare a depunerilor, făcându-le ideale pentru curăţarea
bucătăriilor profesionale. În realitate, studiile
ştiintifice arată că sunt de până la 60 de ori
mai eficiente, în ceea ce priveşte reducerea
contaminării bacteriale decât mopurile,
ustensile care nu fac altceva decât să împrăştie contaminanţii, decât să îi înlăture.
În plus, utilizarea permanentă doar de
soluţie proaspătă şi aspirarea
soluţiei murdare rezultate, previn contaminarea încrucişată dintre grupurile
sanitare şi bucătării.

I n tro du c e re
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Soluţii simple de
mentenanţă pardoseli,
cu costuri reduse.
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I n tro du c e re

În aproape toate clădirile, supermarketurile, sălile, zonele de recepţie, zonele
de trafic şi orice spaţiu larg, pardoselile reprezintă un procent foarte mare din
totalul suprafeţelor ce trebuie curăţate. În anumite locuri pot fi chiar cele mai
importante. Dacă mentenanţa lor nu se efectuează corespunzător, suprafeţele
pot căpăta rapid un aspect neplăcut, devin neigienice şi nesigure pentru trafic,
generând o impresie proastă sau alungând clienţii.
Nu este nici o surpriză deci de ce managementul locaţiilor alocă mult timp şi
bugete mari pentru curăţarea pardoselilor dure. Din nefericire, ustensilele
folosite sunt de cele mai multe ori inadecvate sau depăşite. Multe locaţii
folosesc maşini automate de spălat şi uscat pardoseli, care sunt
complicate sau costisitoare în utilizarea
zilnică. Kaivac oferă o serie de sisteme
inovative de curăţare a pardoselilor
care aduc un echilibru ideal între eficienţa
de curăţare, simplitate şi cost operaţional.
Nu va mai fi nevoie să sacrificaţi rezultatul
de curăţare pentru cost sau simplitate. Mai
mult, metodele de curăţare Kaivac sunt
sigure pe suprafeţe,ajută la prelungirea
duratei de viaţă a aspectului suprafeţei
şi reduc costurile cu refinisarea.
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Eliminarea depunerilor
extreme de murdărie,
fără atingerea suprafeţelor
contaminate.
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N o -To u c h Cl e a n i n g ®
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No-Touch
®
Cleaning
Rezultate foarte bune datorită
curăţării cu presiune!
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N o -To u c h Cl e a n i n g ®

Când vine vorba despre grupuri sanitare şi alte depuneri grele de murdărie,
nimic nu poate învinge sistemul Sprayere + Aspiraţie. Sistemele Kaivac
din gama No-Touch Cleaning® sunt proiectate pentru eliminarea
murdăriei extreme, ajutându-i pe operatori să cureţe igienic şi fără a
atinge suprafeţele contaminate. În plus, reduce costul operaţional şi
costurile cu chimicalele şi ustensilele.
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N o-Touc h C le an in g ® 1 2 5 0 | 1 7 5 0 | 2 1 5 0

1250

1750

2150

Compact, Simplu si Puternic!

Echilibrul între Eficienţă şi Capacitate.

Cel mai mare, pentru cele mai dure sarcini.

Aplicaţi direct din pistol soluţia diluată automat, cu
presiune redusă, pe toate corpurile sanitare şi pardoseli,
urmând apoi să spălaţi cu acelaşi pistol, cu presiune
ridicată şi cu apă curată, permanent proaspătă.
Presiunea de curăţare la interior dislocă depunerile
din rosturi şi din spaţiile înguste unde mopurile sau
ustensilele de mână ale operatorului nu pot ajunge.
La final, doar aspiraţi pardoseala pentru a elimina complet
depunerile, mizeria şi contaminanţii de pe toate suprafeţele,
rosturile şi orificiile, lăsând pardoseala aproape complet
uscată şi fără depuneri.

No-Touch Cleaning® include un spălător cu presiune de
interior, un sistem de injecţie a chimicalelor şi un aspirator
de lichide extrem de eficient, toate pe o singură platformă
compactă şi manevrabilă. Operatorii doar aplică soluţia de
curăţare prin sprayere pe obiectele sanitare şi pe pardoseli,
apoi dislocă către pardoseală depunerile cu apă la presiune
de interior. La final aspiră complet pardoselile, eliminând
complet depunerile şi bacteriile. Rezultatele sunt grupuri
sanitare, bucătării, scări, etc. strălucind de curăţenie, fără
ca operatorii să atingă vreodată suprafeţele contaminate.

Special proiectat
elimina cele
depuneri de
de interior,
bine încât chiar
în industria alimentară,
Este ideal pentru
ar fi aeroporturi,

pentru a capta şi
mai mari şi mai grele
murdărie, bacterii şi poluanţi
Kaivac 2150 curăţă atât de
depăşeşte standardele existente
pentru zonele de preparare.
operatiuni şi clădiri mari, cum
stadioane, fabrici şi altele.
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N o-Tou ch C leaning ® 125 0 | 17 5 0 | 21 50

A

Lamă de aspiraţie cu perie pentru pardoseală
şi perie de rosturi
Vă permite să aspiraţi, să curăţaţi suprafeţele
şi rosturile cu o singură ustensilă. Lamele de
aspiraţie de înaltă performanţă sunt proiectate
pentru o aspiraţie de excepţie şi o durată lungă
de viaţă.		

B

Tijă de aspirare din aluminiu uşor
reduce oboseala în timpul curăţării.
Include cordelină şi cârlig de prindere.

H
Bazin de colectare
soluţie reziduală
45 L (1250),
65 L (1750),
80 L (2150)
pentru colectarea
şi reţinerea soluţiei
murdare şi a
murdăriei reziduale.

No-Touch ®
Cleaning

C

Furtun pentru golire rapidă
permite golirea rapidă şi ergonomică
a bazinului de aspiraţie soluţie
murdară, în reţeaua de canalizare.			

G

Motor de aspiraţie cu
3 turbine
elimină orice murdărie
reziduală.

1250
1750
2150

F

Pompă de 35 bari
pentru aplicarea chimicalei
şi spălarea cu presiune cu
apă proaspătă.

D

Furtun de aspiraţie extrem
de flexibil
permite curăţarea eficientă
a suprafeţelor largi.

E

Bazin de apă curată
45 L (1250), 65 L (1750), 80 L (2150)
apa este în permanenţă curată şi
proaspătă.
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Om n i F l e x T M

Curăţenie excelentă pe toate
ariile dintr-o clădire!
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OmniFlex™
Dispersie + Aspiraţie
Sanitarizare la nivel profesional.

K a iv a c

Om n i F l e x TM D i s p e r s i e + A s p i r aţ i e

Când vine vorba despre ariile
cu mari probleme cum ar fi
grupurile sanitare sau alte zone
cu depuneri mari de murdărie,
sistemul Dispersie + Aspiraţie
excelează. Acoperind spaţiul
dintre OmniFlex™ si No-Touch
Cleaning®, sistemul Dispersie +
Aspiraţie oferă rezultate eficiente
eliminând de 60 de ori mai mult
din murdăria producătoare de
miros neplăcut şi reduce timpul
de curăţare la 1/3 din timpul
necesar curăţării cu metodele
tradiţionale, totul cu un singur
echipament compact şi portabil.
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OmniFlex TM Dispersie + Aspiraţ ie

J

Mai rapid şi mai
eficient decât
curăţarea cu mopuri.

I

H

Sistemul Dispersie + Aspiraţie este unul dintre cele mai
populare sisteme din gama OmniFlex™.
Puteti achiziţiona, completa sau crea sistemul Dispersie + Aspiraţie prin simpla
adăugare a unui modul de aspiraţie lichide OmniFlex™ la bazinul de soluţie curată.
Cu sistemul Dispersie + Aspiraţie doar deschideţi robinetul, lăsaţi soluţia de curăţare
direct pe podea, o dispersaţi cu sistemul Kaivac Ergoss şi finisaţi prin aspirarea soluţiei
murdare rezultate, lăsând suprafaţa de 60 de ori mai curată decât prin metodele
tradiţionale. În plus, pardoselile rămân uscate şi traficul se poate relua imediat. Este
potrivit pentru toate zonele, inclusiv în restaurante şi bucătării profesionale.

G

F

Furtun pentru golire rapidă
permite golirea rapidă şi
ergonomică a bazinului de
soluţie murdară în reţeaua de
canalizare.

Mâner de împingere compact
minimizează amprenta
echipamentului pentru o
depozitare şi un transport mai
facile.

A

O tijă de aspiraţie versatilă, cu lamă
aspiraţie şi perie de frecare
permite operatorilor să frece cu peria,
să cureţe rosturile şi să aspire pardoselile
de sub obiectele sanitare şi din jurul
vaselor wc.

B

Cârlige de prindere
sunt montate pe bazinul de aspiraţie
pentru a putea fixa furtune şi alte
elemente, pentru a putea prinde
ustensile, indicatoare de pardoseală,
recipienţi, etc.

C

Motor puternic de aspiraţie cu furtun
de 10 m, rezistent la şocuri
cu ajutorul acestora sunt eliminate
murdăria şi contaminanţii de pe toate
zonele din imediata apropiere sau
chiar mai departe.

D

Bazin de 38 litri pentru distribuţie soluţie
proiectat să nu curgă soluţia din el în
timpul deplasării, asigură cantitatea
necesară din orice soluţie proaspata de 		
curăţare, degresantă, decapantă sau
polish, care se doreşte a fi utilizată.

E

Loc de fixare la transport
oferă un spaţiu convenabil pentru a
transporta peria / lama de aspiraţie
şi dispersorul de soluţie în timpul
colectării excesului de soluţie.

Indicator de nivel
permite operatorilor să
gestioneze nivelul de soluţie
din bazinul de apă curată.

Robinet pentru debit variabil
reglează cantitatea exactă de
soluţie eliberată pe pardoseală,
maximizând eficienţa pentru
un rezultat mai bun.

Dispersor de soluţie ergonomic
dispersează rapid soluţia de
curăţare eliberată pe pardoseală
prin robinet.
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După modernizarea sistemului original Sprayere + Absorbţie, maşina Kaivac
No-Touch Cleaning®, sistemul OmniFlexTM este proiectat pentru eliminarea
definitivă a depunerilor de murdărie. Permite operatorilor să cureţe în mod
igienic, fără să atingă suprafeţele contaminate. În plus, reduce costurile de
operare, cele cu chimicalele şi cu echipamentele.

OmniFlex™
Sprayere + Aspiraţie
De la OmniFlexTM la No-Touch Cleaning®.

Om n i F l e x TM S p r a y e re + A s p i r aţ i e
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OmniFlex TM Sprayere + Aspiraţ ie

K a i va c

B
M

Curăţarea grupurilor sanitare
de către profesionişti.
Sistemul Sprayere + Absorbţie elimină depunerile
şi lasă pardoseala uscată.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate de curăţare
şi igienizare doar aplicaţi soluţia diluată automat pe
obiectele sanitare şi pardoseli cu presiune scăzută,
apoi spălaţi totul cu apă curată, mereu proaspătă.
Presiunea mare a apei de spălare, extrage depunerile

din rosturi şi spaţiile mici, acolo unde mopurile sau
alte ustensile nu pot ajunge. La final doar aspiraţi,
uscând şi eliminând depuneri, murdăria şi poluarea
bio de pe toate suprafeţele, din rosturi şi spaţii mici,
lăsând pardoseala uscată şi fără depuneri.

Mâner rezistent cu
cârlige de prindere
pentru a putea
agăţa, depozita
diverse sau pentru
a înfăşura cabluri.

Lama de aspiraţie cu perie pentru pardoseală
şi perie de rosturi.
Vă permite să aspiraţi, să curăţaţi suprafeţele
şi rosturile cu o singură ustensilă. Lamele de
aspiraţie de înaltă performanţă sunt proiectate
pentru o aspiraţie de excepţie şi o durată lungă
de viaţă.

Tija de aspirare din aluminiu uşor.
reduce oboseala în timpul curăţării.
Include curea şi cârlig de prindere.

C

Motor de aspiraţie cu putere
industrială de absorbţie
permite eliminarea completă
a depunerilor.

D

Furtun pentru golire rapidă
permite golirea rapidă şi
ergonomică a bazinului de
aspiraţie soluţie murdară în
reţeaua de canalizare.

E

Cârlige de prindere
sunt montate pe bazinul de
aspiraţie pentru a putea fixa
furtune şi alte elemente, pentru
a putea prinde ustensile,
indicatoare de pardoseală,
recipienţi, etc.

F

Furtun de aspiraţie extrem
de flexibil
permite curăţarea eficientă
a suprafeţelor largi.

L
Pompa de 35 bari
pentru aplicarea chimicalei
şi spălarea cu presiune cu
apă proaspătă.

K
Indicator de nivel
permite operatorilor să
gestioneze nivelul de soluţie
din bazinul de apă curată.

G Bazin de recuperare de 38 litri
pentru colectarea şi transportul
soluţiei murdare rezultate.

J
Cârlige prindere în partea
de jos a maşinii
facilitează înfăşurarea
cablului de alimentare şi a
furtunului de presiune.

H Loc de fixare la transport
I
Bazin de soluţie curată de 38 litri
permite păstrarea şi transportul
soluţiei curate şi proaspete.

oferă un loc de fixare a tijei de
aspiraţie pentru colectarea
lichidelor.
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OmniFlex™
AutoVac™
Perfect pentru curăţarea rapidă a pardoselilor.
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Sistemul OmniFlexTM AutoVacTM este o maşină
automată de spălat pardoseli ce curăţă de trei
ori mai rapid decât mopurile, cu o diferenţă
majoră: elimină practic murdăria în totalitate,
în loc să o împrăştie de jur-împrejur. Chiar mai
mult, poate rivaliza cu performanţele unei
maşini automate de spălat şi uscat pardoseli,
la o fracţie din costul acesteia!

Om n i F l e x TM A u toVa c TM

30 | 31

K a i va c

OmniFlex TM Au t oVac TM

a

Robinet de reglare poziţionat
la nivelul operatorului
cu un sistem de prelungitor al
robinetului pentru ergonomie
în controlarea nivelului de
soluţie dispersată.

b

Mâner rezistent cu cârlige de
prindere pentru a putea agăţa,
depozita diverse sau pentru a
înfăşura cabluri.

c

Motor de aspiraţie cu putere
industrială de absorbţie
permite eliminarea completă
a depunerilor.

d

Bazin de recuperare de 38 litri
pentru colectarea şi transportul
soluţiei murdare rezultate.

e

Indicator de nivel
permite operatorilor să gestioneze
nivelul de soluţie din bazinul de
apă curată.

f

Bazin de soluţie curată de 38 litri
permite păstrarea şi transportul
soluţiei curate şi proaspete.

k

Eficient ca o maşină de
spălat şi uscat pardoseli.
Un mod rapid, simplu pentru a avea pardoseli curate şi sigure.

AutoVacTM este perfect pentru curăţarea
rapidă a suprafeţelor dure cum ar fi holuri,
zone acces, cafenele, lobby-uri, depozite,
spaţii fitness şi multe altele. Este rapid şi
eficient ca o maşină de spălat pardoseli,
fără costul adiţional al complexităţii,
făcându-l perfect pentru contractorii de
curăţenie şi pe placul facility managerilor.

Cordelina lungă pentru ridicarea/
coborârea sistemului de lucru
permite operatorului să ridice şi
să coboare pad-ul de dispersie şi
capul de aspirare fără a se apleca.

j
Furtun pentru golire rapidă
permite golirea rapidă şi
ergonomică a bazinului de
aspiraţie soluţie.

i
Modul de acumulatori Litiu-Ion
pentru o curăţare performantă
fără cablu.

h
Cap de aspiraţie de 71 cm cu
sistem de ridicare/coborâre
pentru eliminarea eficientă a
soluţiei murdare şi a depunerilor,
lăsând pardoselile curate şi uscate.

g Suport pentru pad dispersie
soluţie, din microfibră
pentru dispersia uniformă a
soluţiei curate.
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OmniFlex™
SUV™
Unicul multifuncţional.
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Sistemul OmniFlex™ SUV™ este o
platformă multifuncţională, care înlocuieşte şi depăşeşte cu mult rezultatele
sistemelor de mopuri şi găleţi, cărucioarelor pentru curăţenia de mentenanţă,
aspiratoarelor de lichide, sistemelor
de mopuri uscate şi, în anumite cazuri,
chiar a maşinilor de spălat şi uscat
pardoseli. Cu sistemul OmniFlex™
obţineţi pardoseli dure cu adevărat
curate, rapid şi cu un cost extrem de
redus. Este perfect pentru curăţarea
rapidă a celor mai multe zone cu
provocări diverse din clădirea dvs.

Om n i F l e x TM S U V TM

34 | 35

K a i va c

OmniFlex TM SUV TM

A

Lama de aspiraţie cu
perie pentru pardoseală
şi perie de rosturi
Vă permite să aspiraţi,
să curăţaţi suprafeţele
şi rosturile cu o singură
ustensilă.

B

Suport pentru pad dispersie soluţie,
din microfibră
pentru dispersia uniformă a soluţiei
curate.

C

n

Inovaţia în curăţenia
multifuncţională.

m

Un singur sistem pentru toate operaţiunile
de curăţare a suprafeţele dure.

Acum OmniFlex™ SUV™ combină curăţarea rapidă a
suprafeţelor largi cu o maşină împinsă, cu precizia şi
flexibilitatea curăţării cu o tijă de aspiraţie, pentru suprafeţele mici sau cu rosturi de îmbinare. Rezultatul este un
cărucior care poate aborda orice provocare de curăţenie
a pardoselilor dure pe care le întâlneşte în calea sa.

l

k

Cârlige de prindere
sunt montate pe bazinul
de aspiraţie pentru a putea
fixa furtune şi alte elemente.

Furtun pentru golire rapidă
permite golirea rapidă şi
ergonomică a bazinului de
aspiraţie soluţie.

Bazin de recuperare de
38 litri
pentru colectarea şi
transportul soluţiei
murdare rezultate.

F

Un loc de depozitare
montat în partea din faţă
spaţiu suplimentar pentru
accesorii, ustensile şi
consumabile.

Motor de aspiraţie cu putere
industrială de absorbţie
permite eliminarea completă
a depunerilor.

D

Mâner rezistent cu cârlige
de prindere
pentru a putea agăţa,
depozita diverse sau pentru
a înfăşura cabluri.

E

Un loc de depozitare
montat în partea din spate
pentru accesorii, ustensile
şi consumabile.

Modul de acumulatori Litiu-Ion
pentru o curăţare performantă
fără cablu.

g Cap de aspiratie de 71 cm cu sistem
de ridicare/coborâre
pentru eliminarea eficientă a soluţiei
murdare şi a depunerilor, lăsând
pardoselile curate şi uscate.

j
Bazin de soluţie curată
de 38 litri
permite păstrarea şi
transportul soluţiei
curate şi proaspete.

i

Indicator pardoseală umedă
Con portocaliu pentru
identificarea zonei de risc
şi creşterea siguranţei.

h Mătura şi fărăş colectare
pentru a îndepărta murdăria
liberă sau particulele mari,
înainte curăţării.

Cele mai bune rezultate cu
cost redus în timp redus.
No-Touch Cleaning®:

Kaivac 1250.
Mic, puternic şi cu cost redus.

Kaivac 1750.
Echilibrul între eficienţă şi capacitate.

Kaivac 2150.
Cel mai mare, pentru cele mai grele job-uri.

Kaivac No-Touch 1250 este cel mai mic din gamă
şi este ideal pentru ariile mai mici. Lucrează cu
bazine de 45 litri de apă curată şi soluţie reziduală.
Sistemul este acţionat de o pompă de 35 bari şi un
aspirator puternic de tip umed/uscat. Este un sistem
ideal de curăţare profundă într-un echipament
compact.

Kaivac 1750 oferă un echilibru perfect între capacitate
şi putere de curăţare. Modelul mediu în gama
Kaivac 1750 abordează provocările grele, dar este
încă suficient de compact pentru a le executa şi pe
cele uşoare. Lucrează cu bazine de 65 litri de apă
curată şi soluţie reziduală. Sistemul este acţionat de
o pompă de 35 bari şi un aspirator puternic de tip
umed/uscat.

Originalul şi cel mai mare din gamă, modelul
Kaivac 2150 este proiectat pentru cele mai mari
grupuri sanitare şi locaţii precum aeroporturi,
stadioane, fabrici. Este dotat cu bazine de 80 de
litri de apă curată şi soluţie reziduală. Sistemul
este acţionat de o pompă de 35 bari şi un aspirator
puternic de tip umed/uscat.

www.kaivac-emea.com

Armele secrete ale
contractorilor de curăţenie.
OmniFlexTM Crossover:

Dispensie + Aspiraţie.
Mai rapid şi mai eficient decât sistemele
de mopuri.

Sprayere + Aspiraţie
Sanitarizare la nivel profesional.

AutoVacTM.
Curăţarea rapidă şi eficientă.

SUVTM.
Unicul multifuncţional.

Cu sistemul Dispersie + Aspiraţie doar deschideţi
robinetul, lăsaţi soluţie de curăţare direct pe podea,
o dispersaţi cu sistemul Kaivac Ergoss şi finisaţi prin
aspirarea soluţiei murdare rezultate, lăsând suprafaţa
de 60 de ori mai curată decât prin metodele tradiţionale. În plus, pardoselile rămân uscate şi traficul se
poate relua imediat. Asta îl face mai rapid decât orice
mop convenţional şi reduce riscul de alunecare sau
accidentare. Este potrivit pentru toate zonele, inclusiv
în restaurante şi bucătării profesionale.

Când vine vorba despre ariile cu mari probleme cum
ar fi grupurile sanitare sau alte zone cu depuneri
mari de murdărie, sistemul Sprayere + Aspiraţie
excelează. Acoperind spaţiul dintre OmniFlex™ şi
No-Touch Cleaning®, sistemul Sprayere + Aspiraţie
oferă rezultate eficiente eliminând de 60 de ori mai
mult din murdăria producătoare de miros şi reduce
timpul de curăţare la 1/3 din timpul necesar curăţării cu
metodele tradiţionale, totul cu un singur echipament
compact şi portabil.

Sistemul OmniFlex™ AutoVacTM este o maşină
automată de spălat pardoseli ce curăţă de trei ori
mai rapid decât mopurile. Chiar mai mult, poate
rivaliza cu performanţele unei maşini automate
de spălat şi uscat pardoseli, la o fracţie din costul
acesteia. Un AutoVacTM este perfect pentru
curăţarea rapidă a suprafeţelor dure cum ar fi
holuri, zone acces, cafenele, lobby-uri, depozite,
spaţii fitness şi multe altele.

Sistemul OmniFlex™ SUVTM este o platformă
multifuncţională, care înlocuieşte şi depăşeste cu
mult rezultatele sistemelor de mopuri şi găleţi,
cărucioarelor pentru curăţenia de mentenanţă,
aspiratoarelor de lichide, sistemelor de mopuri
uscate şi, în anumite cazuri, chiar a maşinilor de
spălat şi uscat pardoseli. Cu sistemul OmniFlex™
obtineţi pardoseli dure cu adevărat curate, rapid şi
cu un cost extrem de redus. Este perfect pentru
curăţarea rapidă a celor mai multe zone cu
provocări diverse din clădirea dvs.
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