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Rewolucyjne Sprzątanie
Toalet
Urządzenia Kaivac zajmują się najbardziej
nieprzyjemnymi zadaniami w budynku;
czyszczeniem zabrudzonych toalet i innych
mocno zanieczyszczonych obszarów. Nic nie
przebije wydajności systemu bezdotykowego
czyszczenia No-Touch Cleaning®.
Urządzenia Kaivac są stworzone do usuwania
ekstremalnych zabrudzeń przy ergonomicznym,
niewymagającym dotykania zanieczyszczonych
powierzchni sprzątaniu. Pozwalają także skrócić
sprzątanie do 1/3 niezbędnego czasu, obniżyć
zużycie środków chemicznych nawet o 30% i
wyeliminować koszty niepotrzebnego sprzętu i
materiałów eksploatacyjnych.

Ws tę p
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Bardziej Inteligentne
Urządzenia do
Czyszczenia Toalet
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Restauracje i inne zakłady gastronomiczne
stają przed wyjątkowymi wyzwaniami
związanymi z czyszczeniem
komercyjnych kuchni, a z racji
swej natury, wytwarzają duże
ilości tłustych zabrudzeń, które
to są bardzo trudne do usunięcia. Co więcej,
zanieczyszczenia te są także roznoszone po
jadalniach, toaletach i po całym budynku.
Rezultaty tego mogą być bardzo kosztowne,
począwszy od utraty klientów po
niebezpieczne poślizgnięcia i upadki.
Systemy Kaivac zawierają najnowszą
technologię usuwania brudu, dzięki czemu
idealnie nadają się do czyszczenia w
komercyjnych kuchniach. Badania naukowe
wskazują, że w rzeczywistości są one do
60 razy skuteczniejsze w eliminowaniu
zanieczyszczeń bakteryjnych w porównaniu
do tradycyjnych mopów, które to o wiele
częściej roznoszą zanieczyszczenia niż je
usuwają. Dodatkowo, urządzenia Kaivac
zapewniają pracę na świeżych roztworach
chemicznych i czystej wodzie, dzięki
temu zapobiegają powstawaniu
zanieczyszczeń krzyżowych.

Ws tę p
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Proste, Wydajne Rozwiązania
Dla Czystych Podłóg
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W prawie każdym obiekcie znajdują się korytarze, hole, przejścia i inne rozległe
obszary stanowiące ogromny procent powierzchni do sprzątania. One też są
bardzo istotne. Pozostawione same sobie, bez odpowiedniej konserwacji i
dbałości o czystość, mogą szybko stać się nieestetyczne, niehigieniczne i
niebezpieczne, pozostawiając kiepskie, odpychające wrażenie.

Nic więc dziwnego, że poświęca się bardzo dużą ilość czasu i środków na
sprzątanie podłóg. Niestety, używane narzędzia często są nieodpowiednie
bądź też źle dobrane. Wiele obiektów korzysta z automatów szorująco –
suszących, które to mogą być zbyt skomplikowane i kosztowne dla danego
zadania. Firma Kaivac oferuje szereg innowacyjnych systemów
przeznaczonych do czyszczenia podłóg,
które to równoważą skuteczność
czyszczenia, prostotę i jego opłacalność.
Nie musisz już rezygnować z wysokiej
wydajności czyszczenia na rzecz prostoty i
niższych kosztów. Co więcej, stosowane
przez firmę Kaivac metody są łagodne dla
podłóg, co pomaga przedłużyć ich żywotność
i ograniczyć działania renowacyjne.
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Kompleksowe Usuwanie
Zabrudzeń Bez Dotykania
Zanieczyszczonych Powierzchni
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N o -To u c h Cl e a n i n g ®
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No-Touch
®
Cleaning
Higieniczne Wyniki Dzięki Wysokiemu Ciśnieniu
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N o -To u c h Cl e a n i n g ®

Jeśli chodzi o toalety i inne mocno zabrudzone obszary, nic nie przebije
sprzątania typu "Spray-and-Vac". Systemy bezdotykowego czyszczenia
No-Touch Cleaning® firmy Kaivac zostały stworzone z myślą o całkowitym usunięciu zanieczyszczeń, pozwalając pracownikom na godne,
higieniczne sprzątanie bez konieczności dotykania zanieczyszczonych
powierzchni. Co więcej, stosowanie urządzeń Kaivac obniża koszty pracy,
środków chemicznych i sprzętu.
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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

Mały, Wygodny i
Potężny

Równoważenie Wydajności i
Pojemności

Największy, do Najcięższych
Prac

Po prostu nanieś rozcieńczony roztwór czyszczący na
armaturę i podłogę przy pomocy strumienia o niskim
ciśnieniu, a następnie spłucz środek chemiczny przy
użyciu świeżej, czystej wody. Dzięki wbudowanej
myjce ciśnieniowej, jesteśmy w stanie wypłukać
zanieczyszczenia z fug oraz z miejsc, do których
nie docierają mopy. To co na koniec musimy zrobić, to po
prostu odkurzyć podłogę - całkowicie usuwając zabrudzenia,
wilgoć i zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni, w
tym też z fug i szczelin, pozostawiając podłogę suchą i
wolną od brudu.

System bezdotykowego czyszczenia No-Touch Cleaning®
łączy w jednym urządzeniu wbudowaną myjkę ciśnieniową,
technologię wtrysku chemicznego i technologię odsysania
płynów. Pracownicy po prostu rozpylają roztwór czyszczący na
armaturę i podłogę, a następnie wypłukują wszelkie zabrudzenia
z podłoża przy pomocy strumienia wody pod wysokim
ciśnieniem. Na koniec odkurzają podłogę do sucha, całkowicie
usuwając zabrudzenia i bakterie. Rezultatem tego są czyste,
lśniące toalety, kuchnie czy też klatki schodowe. I to wszystko
bez dotykania
zanieczyszczonych powierzchni.

Specjalnie 		
zaprojektowany do
dokładnego
wychwytywania i usuwania
brudu, bakterii
i innych szkodliwych zaniesię w pomieszczeniach.
czyszczeń znajdujących
Urządzenie Kaivac 2150
czyści tak dobrze, że bije
nawet standardy
branżowe dla obszarów
przygotowywania
żywności. Jest idealny do
większych zadań i
obiektów, takich jak lotniska,
stadiony, fabryki itp.

16 | 17

K a i va c

N o-Tou ch C leaning ® 125 0 | 17 5 0 | 21 50

g

A

Obrotowa Szczotko – Ssawka
pozwala na odsysanie, szczotkowanie i czyszczenie fug przy
pomocy jednego narzędzia. Wysokowydajne gumy ssawki są
zaprojektowane do maksymalnego usuwania brudu przy
zachowaniu długiej żywotności.

B

Lekka Aluminiowa Rura Odsysająca
zmniejsza zmęczenie podczas czyszczenia. Zawiera pasek i
klips do wygodnego zawieszania.

Zbiornik na Brudną
Wodę
45 L (1250),
65 L (1750),
80 L (2150))
do gromadzenia
usuniętych z podłoża
zanieczyszczeń.

No-Touch ®
Cleaning
f

3 – Stopniowy Silnik
Ssący
pozwala na bezkonkurencyjne usuwanie zanieczyszczeń.

1250
1750
2150

e

Pompa 35 Bar
do nanoszenia roztworu
czyszczącego i ciśnieniowego
płukania świeżą wodą.

c

Wąż Ssący o Dalekim Zasięgu
umożliwia wydajne czyszczenie
dużych powierzchni.

d Zbiornik na Czystą Wodę
45 L (1250), 65 L (1750), 80 L (2150)
utrzymuje wodę zawsze czystą i
świeżą.
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Om n i F l e x T M

Higieniczna Doskonałość
w Całym Obiekcie
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OmniFlex™
Dispense-and-Vac
Profesjonalna Ocena Higieny
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Om n i F l e x TM D i s p e n s e -a n d-Va c

Jeśli chodzi o problematyczne
obszary, takie jak toalety i inne
mocno zabrudzone obiekty,
system Dispense-and-Vac
zdecydowanie się wyróżnia.
Wypełniając lukę pomiędzy systemem OmniFlex™ i No-Touch
Cleaning®, Dispense-and-Vac
zapewnia efektywne rezultaty, usuwając o 60 razy więcej
zanieczyszczeń powodujących
brzydkie zapachy w porównaniu do tradycyjnych metod
sprzątania i równie skutecznie
czyszcząc powierzchnie jedynie
w 1/3 potrzebnego czasu – i
wszystkie te cechy są dostępne
w jednym, przenośnym,
kompaktowym urządzeniu.
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OmniFlex TM Dispense-and-Vac

Szybszy i Bardziej
Skuteczny Niż
Jakikolwiek System
Mopowania

I

H

System Dispense-and-Vac jest jednym z najbardziej
popularnych systemów OmniFlex™
System Dispense-and-Vac można posiąść na dwa sposoby: kupując kompletne
urządzenie lub też dodając jednostkę ssącą OmniFlex™ Wet Vacuum do wózka
na czystą wodę. Podczas pracy z systemem Dispense-and-Vac po prostu nanieś
świeży roztwór środka czyszczącego bezpośrednio na czyszczone podłoże,
rozprowadź środek czyszczący przy pomocy specjalnego mopa Ergo i zakończ
cały proces sprzątania poprzez odessanie rozpuszczonych zanieczyszczeń z
podłogi do zbiornika na brudną wodę, pozostawiając podłoże do 60 razy czystsze
w porównaniu do sprzątania konwencjonalnymi metodami. Co więcej, sprzątnięte
podłoże jest od razu suche i gotowe do
użytkowania. System Dispense-and-Vac
można stosować we wszystkich
środowiskach, także w gastronomii.

G

F

A

Wszechstronna Rura Ssąca z Obrotową
Szczotko - Ssawką
umożliwia szczotkowanie, czyszczenie fug i
odsysanie zanieczyszczeń z podłóg,
powierzchni pod armaturą łazienkową i
siedzeniami.

B

Rogi Zaczepne
zamocowane na zbiorniku służą do owijania
węży i przewodów oraz do wieszania
akcesoriów.

C

Potężna Jednostka Ssąca z 10 m Odpornym
na Zgniatanie Wężem
gruntownie usuwa wszelkie zanieczyszczenia
z każdego obszaru położonego blisko jak i
daleko od urządzenia.

Zawór Regulujący
Dozowanie Środka
Czyszczącego
reguluje dozowanie środka
znajdującego się wewnątrz wózka,
jednocześnie maksymalizując
wydajność i uzyskując lepsze
wyniki czyszczenia.

D

Samodozujący Środek Czyszczący Wózek
o Pojemności 38 Litrów
zawsze zapewnia świeży roztwór czyszczący,
środek odtłuszczający lub też środek
usuwający powłoki bez efektu rozbryzgu.

Specjalny, Ergonomiczny Mop Ergo
szybko rozprowadza roztwór
czyszczący podawany przez
samodozujący wózek.

E

Tacka
zapewnia wygodne przechowywanie rury
ssącej i mopa Ergo bez efektu kapania na
podłogę.

Uchwyt
Minimalizuje przestrzeń zajmowaną
przez urządzenie co ułatwia
przechowywanie i transport.

Wziernik
pozwala ocenić poziom środka
czyszczącego w wózku.
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Wzorowany na oryginalnym systemie bezdotykowego czyszczenia Kaivac
No-Touch Cleaning® Spray-and-Vac, system OmniFlexTM jest przeznaczony
do całkowitego usuwania brudu. Umożliwia on pracownikom higieniczne
czyszczenie bez dotykania zanieczyszczonych powierzchni. Dodatkowo,
pomaga obniżyć koszty pracy, środków chemicznych i sprzętu.

OmniFlex™
Spray-and-Vac
Od Systemu OmniFlexTM do System Bezdotykowego
Czyszczenia No-Touch Cleaning®

Om n i F l e x TM S p r a y -a n d-Va c
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A
OmniFlex TM Spray-and-Vac
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B
L

Sprzątanie Toalety dla
Profesjonalistów
System Spray-and-Vac Usuwa Zanieczyszczenia
i Pozostawia Suche Podłogi

Aby uzyskać najlepsze wyniki czyszczenia, po prostu
nanieś przy pomocy niskiego ciśnienia automatycznie
rozcieńczony roztwór czyszczący na armaturę i
podłogi, a następnie zmyj zanieczyszczenia luźnym
strumieniem zawsze świeżej, czystej wody. Strumień
wody z pistoletu ciśnieniowego wypłucze wszelkie

nieczystości z fug i miejsc, do których nie docierają
mopy. Na koniec, po prostu całkowicie usuń
zabrudzenia, biozanieczyszczenia oraz wilgoć ze
wszelkich powierzchni, fug oraz szczelin,
pozostawiając podłogę suchą i wolną od brudu.

Wytrzymała rączka
z owijaczami
do wieszania,
przechowywania i
zawijania.

Obrotowa Szczotko – Ssawka
pozwala na odsysanie, szczotkowanie i czyszczenie fug przy
pomocy jednego narzędzia. Wysokowydajne gumy ssawki są
zaprojektowane do maksymalnego usuwania brudu przy
zachowaniu długiej żywotności.

Lekka Aluminiowa Rura Odsysająca
zmniejsza zmęczenie podczas czyszczenia.
Zawiera pasek i klips do wygodnego
zawieszania.

C

Przemysłowy Silnik Ssący
pozwala na bezkonkurencyjne usuwanie
zanieczyszczeń.

D

Rogi Zaczepne
zamocowane na zbiorniku służą do
owijania węży i przewodów oraz do
wieszania akcesoriów.

E

Wąż Ssący o Dalekim Zasięgu
umożliwia wydajne czyszczenie
dużych powierzchni.

F

38L Zbiornik na Brudną Wodę
do gromadzenia usuniętych z
podłoża zanieczyszczeń.

K
Pompa 35 Bar
do nanoszenia roztworu
czyszczącego i ciśnieniowego
płukania świeżą wodą.

J
Wziernik
pozwala ocenić poziom
środka czyszczącego w
wózku.

I
Owijacze
ułatwiają przechowywanie
węży ciśnieniowych
i przewodów elektrycznych.

G Tacka
H
38L Zbiornik na Czystą Wodę
utrzymuje zawsze czystą i świeżą wodę.

zapewnia wygodne przechowywanie rury
ssącej i mopa Ergo bez efektu kapania na
podłogę.
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OmniFlex™
AutoVac™
Szybkie, Idealne Czyszczenie Podłóg
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OmniFlexTM AutoVacTM to zautomatomatyzowane
urządzenie do czyszczenia podłóg, które jest
trzy-czterokrotnie szybsze od mopa. Posiada także
jeszcze jedną zasadniczą zaletę, odróżniającą je od
mopa: kompleksowo usuwa zanieczyszczenia z
powierzchni podłogi zamiast je wokół rozprowadzać.
Jeszcze bardziej imponujące jest to, że rywalizuje
wydajnością z szorowarkami, i to za ułamek kosztów!

Om n i F l e x TM A u toVa c TM
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OmniFlex TM Au t oVac TM

a

Umiejscowiony wyżej "Regulator Kciukowy"
z wydłużoną rączką zaworu zapewniającą
łatwą kontrolę nad dozowaniem płynu
czyszczącego bez konieczności
schylania się.

b

Wytrzymała Rączka z Owijaczami
do wieszania, przechowywania
i zawijania.

c

Przemysłowy Silnik Ssący
pozwala na bezkonkurencyjne
usuwanie zanieczyszczeń.

d

38L Zbiornik na Brudną Wodę
do gromadzenia usuniętych z
podłoża zanieczyszczeń.

e

Wziernik
pozwala ocenić poziom środka
czyszczącego w wózku.

f

38L Zbiornik na Czystą Wodę
utrzymuje zawsze czystą i
świeżą wodę.

k

Efektywny Tak Jak
Szorowarka
Naprawdę Szybkie, Proste Podejście do Czystych,
Bezpiecznych Podłóg
Urzadzenie AutoVac™ jest idealne do
szybkiego czyszczenia takich powierzchni
jak korytarze, hole wejściowe, kafeterie,
magazyny, sale fitness itp. Jest ono tak
szybkie i efektywne jak szorowarka,
jednakże mniej złożone i o wiele tańsze,
dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno
dla wykonawców usług budowlanych jak
i zarządców obiektów.

Łatwy w Użyciu Wąż Spustowy
umożliwia szybkie i
ergonomiczne opróżnianie
zawartości zbiornika na
brudną wodę do toalety
lub zlewu.

j
Długi Pasek do Podnoszenia
umożliwia operatorowi podnoszenie
i opuszczanie deski z mopem oraz
ssawy bez konieczności schylania się.

i
Akumulator Litowo-Jonowy
do wydajnego bezprzewodowego
czyszczenia.

h
Ssawa 71 cm
do skutecznego usuwania
wszelkich zanieczyszczeń,
pozostawiając podłogi
czyste i suche.

g Deska i Mop z Mikrofibry
do równomiernego rozprowadzania
roztworu czyszczącego.
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OmniFlex™
SUV™
Cudowne Wszystko w Jednym
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OmniFlex™ SUV™ to wielozadaniowe
urządzenie, które zastępuje i znacznie
pozostawia w tyle mopy i wiadra, wózki
do sprzątania, odkurzacze na mokro,
a w niektórych przypadkach nawet
szorowarki. Dzięki temu systemowi w
szybki sposób podłogi stają się czyste,
i to za ułamek kosztów. OmniFlex™
SUV™ jest idealny do szybkiego
czyszczenia nawet najbardziej
zabrudzonych obszarów w
twoim obiekcie.

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

OmniFlex TM SUV TM

Rura Ssąca z Wężem
umożliwia szczotkowanie,
czyszczenie fug i usuwanie
zanieczyszczeń
znajdujących się na
podłodze, pod armaturą i
siedzeniami.

B
n

Najlepszy w
Krzyżowym
Sprzątaniu

m

Jeden System do Wszystkich Powierzchni
OmniFlexTM SUVTM łączy w sobie wydajne sprzątanie
dużych powierzchni z precyzją i elastycznością
aluminiowej rury ssącej dedykowanej do sprzątania
mniejszych powierzchni lub podłóg cementowanych.
Rezultatem tego jest kompaktowe urządzenie czyszczące,
które poradzi sobie z każdym trudnym wyzwaniem
znajdującym się na podłodze.

l

k

Rogi Zaczepne
zamocowane na zbiorniku służą
do owijania węży i przewodów
oraz do wieszania akcesoriów.

Łatwy w Użyciu Wąż Spustowy
umożliwia szybkie i ergonomiczne
opróżnianie zawartości zbiornika
na brudną wodę.

38L Zbiornik na
Brudną Wodę
do gromadzenia usuniętych
z podłoża zanieczyszczeń.

Torba
zapewnia dodatkowe
miejsce na narzędzia
i materiały eksploatacyjne.

Przemysłowy Silnik Ssący
pozwala na bezkonkurencyjne
usuwanie zanieczyszczeń.

C

Wytrzymała Rączka
z Owijaczami
do wieszania,
przechowywania
i zawijania.

D

Torba
do przewożenia
narzędzi i materiałów
eksploatacyjnych.

E

Akumulator Litowo-Jonowy
do wydajnego bezprzewodowego
czyszczenia.

F

Ssawa 71 cm
do skutecznego usuwania wszelkich
zanieczyszczeń, pozostawiając
podłogi czyste i suche.

g Deska i Mop z Mikrofibry
do równomiernego rozprowadzania
roztworu czyszczącego.

j
38L Zbiornik na
Czystą Wodę
utrzymuje zawsze
czystą i świeżą wodę.

i

Znak Ostrzegawczy
“Mokra Podłoga”
rozkładany znak ostrzegawczy
do identyfikacji zagrożeń.

h Szczotka z Szufelką
do usuwania większych śmieci
przed czyszczeniem.

Lepsze wyniki Przy Mniejszym Koszcie
i w Krótszym Czasie
No-Touch Cleaning® Systems:

Kaivac 1250
Mały, Wygodny i Wydajny

Kaivac 1750
Równoważenie Wydajności i Pojemności

Kaivac 2150
Największy, do Najtrudniejszych Zadań

Model Kaivac NTC 1250 jest najmniejszym
urządzeniem w gamie urządzeń do bezdotykowego
czyszczenia i jest idealnym rozwiązaniem do sprzątania
mniejszych obszarów. Posiada ono zbiornik na czystą
wodę o pojemności 45 litrów oraz zbiornik na zebrane
z powierzchni zanieczyszczenia. System zasilany jest
przez 35-barową pompę i mocny moduł ssący. Idealne
narzędzie w kompaktowej obudowie do wydajnego
czyszczenia.

Model Kaivac NTC 1750 oferuje doskonałą równowagę
między pojemnością i wydajnością czyszczenia. Jako
pośrednie urządzenie w gamie urządzeń do bezdotykowego czyszczenia, jest na tyle kompaktowe, że
posiada zarówno zdolność radzenia sobie z dużymi jak
i z mniejszymi pracami. Posiada ono zbiornik na czystą
wodę oraz zbiornik na zebrane z powierzchni zanieczyszczenia, obydwa o pojemności 65 litrów. System
zasilany jest przez 35-barową pompę i mocny moduł
ssący.

Oryginalne i największe w ofercie, urządzenie Kaivac
NTC 2150 jest przeznaczone do większych toalet i
takich obiektów jak lotniska, stadiony czy też fabryki.
Posiada ono zbiornik na czystą wodę o pojemności 80
litrów i zbiornik na zebrane z powierzchni zanieczyszczenia. System zasilany jest przez 35-barową pompę i
mocny moduł ssący.

www.kaivac-emea.com

Tajna Broń Przedsiębiorcy
OmniFlexTM Crossover Systems:
Dispense-and-Vac
Szybszy i Skuteczniejszy niż
Jakikolwiek System Mopowania

Spray-and-Vac
Profesjonalna Ocena Higieny

AutoVacTM
Szybkie, Idealne Czyszczenie Podłóg

SUVTM
Cudowne Wszystko w Jednym

Podczas pracy z systemem Dispense-and-Vac po
prostu nanieś świeży roztwór środka czyszczącego
bezpośrednio na czyszczone podłoże, rozprowadź
środek czyszczący przy pomocy specjalnego mopa
Ergo i zakończ cały proces sprzątania poprzez odessanie
rozpuszczonych zanieczyszczeń z podłogi do zbiornika
na brudną wodę, pozostawiając podłoże do 60 razy
czystsze w porównaniu do sprzątania konwencjonalnymi
metodami. Co więcej, sprzątnięte podłoże jest od razu
suche, bezpieczne i gotowe do użytkowania. System
Dispense-and-Vac można stosować we wszystkich
środowiskach, także w gastronomii.

Jeśli chodzi o problematyczne obszary, takie jak
toalety i inne mocno zabrudzone obiekty, system
Spray-and-Vac zdecydowanie się wyróżnia.
Wypełniając lukę pomiędzy systememami
OmniFlex ™ i No-Touch Cleaning®, Spray-andVac zapewnia efektywne rezultaty, usuwając o 60
razy więcej zanieczyszczeń powodujących brzydkie
zapachy w porównaniu do tradycyjnych metod
sprzątania i równie skutecznie czyszcząc powierzchnie jedynie w 1/3 potrzebnego czasu – i wszystkie
te cechy dostępne w jednym, kompaktowym,
przenośnym urządzeniu.

OmniFlex™ AutoVac™ to zautomatomatyzowane
urządzenie do czyszczenia podłóg, które jest
trzy-czterokrotnie szybsze od mopa. Jeszcze
bardziej imponujące jest to, że rywalizuje wydajnością
z szorowarkami, i to za ułamek kosztów. Urządzenie
OmniFlex™ AutoVac™ jest idealnym systemem
do szybkiego czyszczenia takich powierzchni jak
korytarze, strefy wejściowe, hole, kafeterie, pomieszczenia fitness itp.

OmniFlex™ SUV™ to wielozadaniowe urządzenie,
które zastępuje i znacznie pozostawia w tyle mopy i
wiadra, wózki do sprzątania, odkurzacze na mokro,
a w niektórych przypadkach nawet szorowarki. Dzięki
temu systemowi w szybki sposób podłogi stają się
czyste, i to za ułamek kosztów. OmniFlex™ SUV™ jest
idealny do szybkiego czyszczenia nawet najbardziej
zabrudzonych obszarów w twoim obiekcie.

www.kaivac-emea.com

PL

TCS Polska Sp. z o.o.
ul. Legionów 57
43-400 Bielsko-Biała
Polska
T +48 733 878 801
tpowala@tennantpolska.com
www.tennantpolska.com

Member of M&F Group of Companies.

04/2018

