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Forradalmasított 
mosdótakarítás.

Kaivac                                       Bevezetés

A Kaivac megbirkózik az épülettakarítás 

legkellemetlenebb feladatával – a szennye-

zett mosdók tisztításával. Ha mosdókról, 

vagy egyéb erősen szennyezett területekről

van szó, a No-Touch Cleaning® teljesítménye 

verhetetlen.

Extrém szennyeződések eltávolítására készült; 

segítségével a takarítószemélyzet a szennyezett 

felület érintése nélkül tudja végezni munkáját. 

A takarítás idejét akár egyharmadára, a 

vegyszerhasználatot akár 30%-kal csökkenti, 

valamint megtakaríthatjuk vele a felesleges 

eszközök és fogyóanyagok költségeit. 
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Okos felszerelés 
konyhatakarításhoz.

Az éttermeknek és egyéb, étkeztetéssel 

foglalkozó vendéglátó egységeknek 

egyedülálló konyhatakarítási 

kihívásokkal kell megküzdeniük. 

Természetüknél fogva a 

konyhák nagy mennyiségű 

zsíros szennyeződést állítanak 

elő, amit nehéz eltávolítani. Ráadásul ez a 

szennyeződés átkerül az étkező terekbe, 

mosdókba, és a létesítményen belül bárhova. 

Az eredmény: plusz költségek, elveszített 

vevők, veszélyes megcsúszásos balesetek.

A Kaivac rendszerei egyesítik a legújabb 

szennyeződés eltávolítási technológiákat, így 

ideálisak konyhák takarítására. Tudományos 

tanulmányok kimutatták, hogy hatvanszor 

hatékonyabban csökkenti a bakteriális 

szennyezettséget, mint a mopok, melyek 

inkább elkenik azt, semhogy eltávolítanák. 

Mindezek mellett e rendszerek biztosítják 

a friss vegyszeres oldatot és tiszta öblítő 

vizet, így elkerülhető, hogy a szennyeződés 

átkerüljön mosdókból a konyhákba.



Az olyan fontos területek, mint a szupermarketek, folyosók, előterek, 

oldalfolyosók és más nagy kiterjedésű padlók felületei adják ki a létesítmény

takarítás nagy százalékát. Ha nincsenek megfelelően karbantartva, a felületek 

hamar veszítenek szépségükből, higiénikusságukból és biztonságosságukból, 

így rossz benyomást keltve a vevőkben, akár el is riasztva azokat.

Nem meglepő, hogy a létesítmények rendkívül sok időt és pénzt áldoznak a 

szilárd burkolatú padlók tisztítására. Sajnos előfordul, hogy az alkalmazott 

eszközök vagy nem megfelelőek, vagy túl vannak méretezve a feladathoz. 

Számos létesítmény automata súrológépet használ, ami túl komplikált és 

drága lehet az egyszerű feladatokra. A Kaivac több innovatív padlótisztító

rendszert kínál, melyek egyszerre hatékonyak,

egyszerűek és költségtakarékosak.

Nem szükséges lemondani a magas 

tisztítási teljesítményről az 

egyszerűségért és az alacsonyabb 

költségért cserébe. A Kaivac módszerei 

kímélik a padlót és a bevonatot, így 

meghosszabbítva azok élettartamát.
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Egyszerű, költséghatékony
megoldások a tisztább 
padlókért.
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Szennyeződés eltávolítása a
szennyezett felület érintése
nélkül.
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No-Touch 
Cleaning®

Kaivac                                                      No-Touch Cleaning®

Tisztaság a magas nyomásnak köszönhetően.

Ha mosdókról és más erősen szennyezett területekről van szó, a Spray-

and-Vac takarítás verhetetlen. A Kaivac No-Touch Cleaning® rendszere a 

szélsőséges szennyeződés eltávolítására készült, segítségével a takarító 

személyzet higiénikusan takaríthat anélkül, hogy érintkezne a szennyezett 

felülettel. Ráadásul csökkenti a munkabér-, vegyszer-, és eszközök 

költségeit is.
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Egyszerűen csak vigye fel az automatán bekevert 

tisztító oldatot a felületekre, padlókra az alacsony 

nyomású pisztollyal, majd öblítse a felületeket és 

padlót a friss tiszta vízzel. Öblítse ki a szennye-

ződést a fugákból, nehezen hozzáférhető 

felületekről. Végül szívja fel a vizet, így az 

eredmény egy teljesen száraz és tiszta 

 padlófelület lesz.

A No-Touch Cleaning® vegyíti a beltéri magasnyomású 

mosás, vegyszer befecskendezés és nedves porszívás 

technológiáit egyetlen helytakarékos rendszerbe. A 

dolgozók egyszerűen felviszik a vegyszeres oldatot a 

felületekre és a padlóra, majd a szennyeződést lemossák 

a magasnyomású vízszóró pisztollyal. Végül felszívják a 

nedvességet a padlóról, így teljes mértékben eltávolítva a 

koszt és a baktériumokat. Az eredmény: ragyogóan tiszta 

mosdók, konyhák, lépcsőházak és egyéb területek, mindez 

anélkül, hogy a szennyezett felülettel érintkezni kellene.

Hatékonyság és teljesítmény. A legnagyobb, a legkeményebb munkákra.

Kifejezetten alkalmas                                a kosz, baktériumok és 

egyéb beltéri              szennyeződések alapos

eltávolítására.                          A Kaivac 2150 olyan alaposan

tisztít, hogy  megüti az iparági elvárásokat

az élelmiszer       előkészítésben. Tökéletes 

választás nagyobb      feladatokra, területekre, 

mint pl. repülőterek, stadionok, gyárak.

1250
Kicsi, kényelmes és erőteljes! 

1750 2150

Kaivac                   No-Touch Cleaning®  1250  |   1750 |   2150
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1250
1750
2150

a Szívófej fugatisztító kefével és padlókefével
 vízszívás, súrolás és fugatisztítás egy eszközzel. 
 Hosszú élettartamú és maximális szívóhatást 
 biztosító szívóél.

B Kis súlyú alumínium szívócső
 megkönnyíti a takarító személyzet munkáját. 
 Fogantyúval és bepattintós tartóval.

e Tisztavíz tartály
 45 L (1250), 65 L (1750), 80 L (2150)
 mindig tisztán és frissen tartja a vizet.

C Könnyen kiüríthető leeresztő cső
 lehetővé teszi a szennyvíztartály 
 tartalmának gyors és ergonómikus 
 leeresztését a megfelelő
 lefolyó alkalmatosságba.

H 
Vákuumtartály
45 L (1250),
65 L (1750),
80 L (2150)
A szennyvíz
tárolására.

35 bar-os pumpa
vegyszerek felviteléhez 
és öblítéshez.

F 

D Hosszú szívócső
 hatékonyan tisztítja a 
 nagy területeket.

g 
Három lépcsős szívómotor
egyedülálló szennyeződés
visszaszívás.
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Tökéletes higiénia a 
létesítmény minden 

területén!
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OmniFlex™ 
Dispense-and-Vac

Kaivac                                                        OmniFlexTM  Dispense-and-Vac

Professzionális szintű tisztítás.

Ha problémás területekről van 

szó, mint például mosdók, vagy 

más erősen szennyezett területek, 

a Dispense-and-Vac rendszer 

remekel. Áthidaló megoldás

az OmniFlex™ and No-Touch

Cleaning® közt. Kiváló eredményt 

nyújt azáltal, hogy 60-szor több 

kellemetlen szagot okozó 

szennyeződést távolít el.

Hatékonyan takarít fel harmad

annyi idő alatt, mintha hagyo-

mányos takarítást végeznénk, 

mindezt egy kompakt, jól 

szállítható kivitelben.
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Gyorsabb és
hatékonyabb bármely
mopozásnál.
A Dispense-and-Vac az egyik legnépszerűbb
rendszer az OmniFlex™ termékpalettáján.

A Dispense-and-Vac rendszer kompletten is megvásárolható, de összeállítható 

úgy is, hogy a kocsihoz vásárol egy OmniFlex™ vízszívót. A Dispense-and-Vac 

használata: csak nyissa ki a csapot, adagoljon friss tisztító oldatot közvetlenül a 

padlóra, terítse el a Kaivac Ergo spreader felmosóval, majd fejezze be a feladatot 

a feloldott szennyeződés felszívásával. A felület így akár 60-szor tisztább lesz, 

mint a hagyományos módszerekkel. Ráadásul a padlók teljesen szárazak és 

használatra készek lesznek. Alkalmazható bármely környezetben, vendéglátásban 

egyaránt.

A Sokoldalú szívócső kefés szívófejjel
 vízszívás, súrolás és fugatisztítás 
 padlón és berendezési tárgyak alatt, 
 egy eszközzel.

B Eszköztartó akasztók
 a tartályon; a szívócső és a 
 kábel eltekeréséhez, eszközök,
 csúszásveszélytábla, tároló 
 zsákok felakasztásához.

D 38 literes önadagoló tartály
 a tisztítóoldat mindig friss és 
 tiszta marad – nem fröccsen ki.

E Eszköztartó
 stabil tárolóhely a szívócsőnek és 
 a felmosónak, míg használaton 
 kívül vannak.

Ergonómikus felmosó
gyosran eloszlatja a csapból 
adagolt tisztító oldatot.

G
Szabályozható adagolócsap
segítségével pontosan 
adagolható a vegyszeres 
oldat a padlóra, így növelve
a hatékonyságot és javítva 
az eredményt.

H
Betekintő nyílás
a kezelő ellenőrizheti a 
tisztító oldat szintjét a 
tisztavíz tartályban.

I
Helytakarékos tolókar
minimalizálja a tároláshoz, 
szállításhoz szükséges 
helyigényt.

J
Könnyen üríthető leeresztőcső
a vákuumtartály gyorsan és
ergonómikusan leereszthető az
arra alkalmas lefolyóba.

F

C Erőteljes vízszívó 10 méteres csővel
 alapos felszívást tesz lehetővé, a
 géphez közel és tőle távol is. 
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OmniFlex™ 
Spray-and-Vac

Kaivac                                                        OmniFlexTM  Spray-and-Vac

Az OmniFlexTM -től a No-Touch Cleaning®-ig.

A Kaivac OmniFlexTM rendszere ideális erős szennyeződések takarítására. 

Lehetővé teszi, hogy a takarító személyzet higiénikusan tudjon takarítani, 

anélkül, hogy a szennyezett felülethez hozzá kellene érnie. Csökkenthetők

a munkaerő-, vegyszer-, és eszköz költségek.
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A maximális tisztaság eléréséhez vigye fel alacsony

nyomással az automatikusan higított tisztító oldatot

a felületekre, padlóra, majd öblítse a szennyeződést 

a friss, tiszta vízzel. A vízszóró pisztollyal tökéletesen 

Mosdótakarítás
profiknak.
Spray-and-Vac eltávolítja a szennyeződést és
száraz felületet hagy maga után.

a
Szívófej fugatisztító kefével és padlókefével
vízszívás, súrolás és fugatisztítás egyetlen 
eszközzel. Hosszú élettartamú és maximális 
szívóhatást biztosító szívóél.

B
Kis súlyú alumínium szívócső
Megkönnyíti a takarító személyzet 
munkáját. Fogantyúval és bepattintós 
tartóval.

m

Robusztus fogantyú 
eszköztartóval
eszközök tároláshoz, 
a tápkábel 
felakasztásához.

l 
35 bar pumpa
egyedülálló szennyeződés 
visszaszívás.

C Ipari erősségű szívómotor
 Kiváló szívóhatás.

D Könnyen üríthető leeresztőcső
 lehetővé teszi a szennyvíztartály 
 tartalmának gyors és ergonómikus 
 leeresztését a megfelelő lefolyó 
 alkalmatosságba.

F Hosszú felszívócső
 nagy területek hatékony 
 takarításához.

e Eszköztartó akasztók
 a tartályon; a szívócső és a 
 kábel feltekeréséhez, eszközök,
 csúszásveszélytábla, tároló 
 zsákok felakasztásához.

38 literes tisztavíz tartály
tisztán és frissen tartja a 
tisztító oldatot.

g 38 literes vákuumtartály
 a szennyes víz gyűjtéséhez, 
 tárolásához.

H Eszköztartó
 stabil tárolóhely a szívócsőnek 
 és a felmosónak, míg használaton 
 kívül vannak.

I

k 
Betekintő nyílás
a kezelő ellenőrizheti a 
tisztító oldat szintjét a 
tisztavíz tartályban.

j 
Alsó kábeltartó
Elektromos kábel, vagy a 
spray egység csövének 
feltekeréséhez.

kimosható a szennyeződés a fugákból, nehezen

hozzáférhető helyekről. Végül szívja fel a vizet

valamennyi felületről, így az eredmény egy teljesen 

száraz és tiszta padlófelület lesz.
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OmniFlex™ 
AutoVac™

Kaivac                                                        OmniFlexTM AutoVacTM

Tökéletes és gyors takarítás.

Az OmniFlexTM AutoVacTM egy automatikus 

padlótisztító gép, mely 3-4-szer gyorsabb 

a mopozásnál, egy nagy különbséggel: 

a szennyeződést teljes mértékben felszedi 

a padlóról, ahelyett, hogy eloszlatná azon. 

Ráadásképp a teljesítménye vetekszik egy 

automata súrológépével, költsége viszont 

annak csak a töredéke.
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Hatékony, mint egy
súrolóautomata.
Tiszta, biztonságos padlófelületek gyorsan és egyszerűen.

Az AutoVacTM tökéletes választás szilárd 

burkolatú padlók gyors takarításához, pl. 

folyosókon, bejáratokban, kávézókban, 

előterekben, raktárakban, vagy fitneszter-

mekben. Gyors és hatékony, akár egy 

automata súrológép, viszont kevésbé 

bonyolult, és költséghatékonyabb. Ezáltal 

tökéletes takarítócégek, épületfenntartók

számára.

b Robusztus fogantyú 
 eszköztartóval
 eszközök tároláshoz, a 
 tápkábel felakasztásához.

a Adagolókar
 Meghosszabbítva a kényelmes
 adagolásért.

d 38 literes vákuumtartály
 a szennyes víz gyűjtéséhez, 
 tárolásához.

f 38 literes tisztavíz tartály
 tisztán és frissen tartja a
 tisztító oldatot.

g Mikroszálas pad és padtartó keret
 a vegyszeres oldat egyenletes 
 eloszlatásához.

e Betekintő nyílás
 a kezelő ellenőrizheti a tisztító 
 oldat szintjét a tisztavíz 
 tartályban.

71 cm-s lehajtható
szívófej
a piszkos víz hatékonyan 
felszívható, a padló tiszta 
és száraz lesz.

Könnyen üríthető leeresztőcső
a vákuumtartály gyorsan és
ergonómikusan leereszthető 
az arra alkalmas lefolyó 
alkalmatosságba.

Hosszú emelő szíj
egy kézzel felemelhető és
leereszthető a szívófej és a
padtartó keret – nem kell 
hozzá lehajolni.

Lítium-ion akkumulátor
nagy teljesítmény, tápkábel
nélküli takarításhoz.

c Ipari erősségű szívómotor
 Kiváló szívóhatás.

h

k

j 

i
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OmniFlex™ 
SUV™

Kaivac                                                        OmniFlexTM SUVTM

Univerzális csodagép.

A OmniFlex™ SUV™ egy univerzális 

rendszer, mely helyettesít és felülmúl 

olyan hagyományos eszközöket, mint 

a mopok, vödrök, takarítókocsik, 

vízszívók, poroló mopok, sőt, néhány 

esetben az automata súrológépeket

is. Az OmniFlex™ rendszerrel gyorsan, 

és költséghatékonyan tisztíthatók a 

szilárd burkolatú padlók. Tökéletes a 

legnagyobb kihívást jelentő területek 

gyors takarítására.
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Alapgép valamennyi
takarítási feladathoz.

Egyetlen rendszer valamennyi takarítási feladathoz, 
szilárd burkolatú padlókra.

Az OmniFlex™ SUV™ kombinálja a nagy területeken 

végzett gyors, gyalogkíséretű takarítást, és a precíz 

vízfelszívást kisebb vagy fugázott felületeken. Az 

eredmény: egy kompakt takarítókocsi, mely megbirkózik 

bármilyen feladattal a szilárd burkolatú padlókon.

B Mikroszálas pad és padtartó keret
 a vegyszeres oldat egyenletes 
 eloszlatásához.

a Szívófej és szívócső
 vízszívás, súrolás és
 fugatisztítás padlón és
 berendezési tárgyak
 alatt, egy eszközzel.

j 
38 literes tisztavíz
tartály
tisztán és frissen tartja
a tisztító oldatot.

N
Eszköz akasztók
a tartályon; a szívócső és 
a kábel feltekeréséhez, 
eszközök, csúszásveszélytábla,
tároló zsákok, vödrök
felakasztásához.

 m
Könnyen üríthető leeresztő cső
a vákuumtartály gyorsan és
ergonómikusan leereszthető
az arra alkalmas lefolyó
alkalmatosságba.

l
38 literes vákuumtartály
a szennyes víz gyűjtéséhez,
tárolásához.

k
Első tárolószatyor
eszközök, kellékek 
tárolásához. g 71 cm-s lehajtható szívófej

 a piszkos víz hatékonyan 
 felszívható, a padló tiszta 
 és száraz lesz.

F Lítium-ion akkumulátor
 nagy teljesítmény, tápkábel 
 nélküli takarításhoz.

e Hátsó tárolózsák
 eszközök, kellékek 
 tárolásához.

C Ipari erősségű szívómotor
 Kiváló szívóhatás.

I Csúszásveszély tábla
 narancssárga összecsukható 
 tábla, figyelmeztet a veszélyre.

H Kefe és lapát
 a padlótisztítás előtt a nagyobb, 
 darabos szemét felszedéséhez.

D Robusztus fogantyú
 eszköztartóval
 eszközök tároláshoz, 
 a tápkábel 
 felakasztásához.



kaivac 1750.
Hatékonyság és teljesítmény.

A kaivac 1750 nagyon jól ötvözi a tisztító 

képességet és a magas teljesítményt. A 

középkategóriás kaivac 1750 képes megbirkózni 

a nagy feladatokkal, ugyanakkor elég kompakt 

ahhoz, hogy a kis munkákat is elvégezze. 

65 literes tisztavíz-, és 65 literes szennyesvíz 

tartállyal rendelkezik. A rendszer része a 

35 bar nyomású szivattyú és egy erőteljes 

száraz/nedves porszívó.

kaivac 2150.
a legnagyobb, a legkeményebb feladatokra.

Az eredeti és a legnagyobb a sorban a kaivac 2150 –

nagyobb mosdók és létesítmények, mint repülőterek,

stadionok vagy gyárak számára készült. 80 literes 

tisztavíz-, és szennyvíztartállyal rendelkezik. A 

rendszer egy 35 bar nyomású szivattyúval és egy 

erőteljes száraz/nedves porszívóval van felszerelve.

kaivac 1250.
kicsi, kényelmes és erőteljes.

A kaivac No-Touch 1250 a legkisebb a 

termékpalettán, ideális kisebb területekre. 

45 literes tisztavíz-, és szennyvíztartállyal 

rendelkezik. A rendszer része egy 35 bar-os 

szivattyú és egy erőteljes száraz/nedves 

porszívó. Ideális rendszer azoknak, akik 

erős tisztítóhatást szeretnének kompakt 

kivitelben.

www.kaivac-emea.com

Jobb eredmények gyorsabban, 
költséghatékonyan.
No-Touch Cleaning®:



SUVTm.
Univerzális csodagép.

Az omniFlex™ SUVTm egy sokoldalú rendszer 

mely helyettesíti és felülmúlja a mop rendszereket, 

takarítókocsikat, vízszívókat, portalanító mopokat, 

és bizonyos esetekben a súrolóautomatákat is. 

Segítségével gyorsan tisztíthatók a különféle 

szilárd burkolatú padlók, a költségek töredékéért. 

Tökéletes választás a legnagyobb kihívást jelentő 

területekre is.

Spray-and-Vac.
Professzionális szintű tisztítás.

A Spray-and-Vac remekel, ha olyan problémás 

területekről van szó, mint a mosdók, vagy más 

erősen szennyezett helyek. A Spray-and-Vac 

rendszer kiváló eredményeket nyújt, a hagyo-

mányos módszerekhez képest 60-szor több 

kellemetlen szagú szennyződést távolít el 

harmad annyi idő alatt, mindezt kompakt 

kivitelben.

autoVacTm. 
Hatékony nagy sebességű padlótisztítás.

Az omniFlex™ autoVacTm rendszer egy auto-

matikus padlótisztító gép, mely 2-3-szor gyorsabb 

a mopozásnál. Vetekszik az automata súrológépek 

teljesítményével, a költségek töredékéért. Ideális 

szilárd burkolatú felületek gyors takarításához, pl. 

többek közt folyosókon, bejáratokban, előterekben, 

kávézókban, fitnesztermekben.

Dispense-and-Vac.
gyorsabb és hatékonyabb bármilyen
mop-rendszernél.

A Dispense-and-Vac használata: csak nyissa ki a 

csapot, adagoljon friss tisztító oldatot a padlóra, 

terítse el a kaivac Ergo spreader felmosóval, 

befejezésül szívja fel a feloldott szennyeződést. 

A felület így akár 60-szor tisztább lesz, mint a 

hagyományos takarítási módszerekkel. Ráadásul 

a padlók szárazak és használatra készek, így a 

folyamat gyorsabb a hagyományos mopozásnál, 

valamint csökken a megcsúszásos balesetek 

veszélye. Bármely környezetben alkalmazható, 

élelmiszeriparban, vendéglátásban is.

A takarítók titkos fegyvere.
OmniFlexTM  Crossover:

www.kaivac-emea.com
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