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Системи No-Touch Cleaning® 
и OmniFlexTM на Kaivac –
съвременната алтернатива 
в хигиенно почистване.
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Революционно почистване 
на тоалетната.

Kaivac се справят с най-неприятните от 
всички задачи в една сграда: почистването 
на замърсени тоалетни. Когато става въпрос 
за тоалетни и други силно замърсени зони, 
нищо не може да се справи толкова добре,
колкото системата No-Touch Cleaning®.

Създадени за отстраняване на силни 
замърсявания, даващи възможност на 
работниците да чистят ергономично, без да 
докосват замърсените повърхности. Освен 
това ви позволяват да намалите времето за
почистване с 1/3, ползването на химически 
препарати с 30 % и елиминира разходите за 
ненужно оборудване и консумативи.
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По-интелигентно оборудване 
за почистване на кухни. Ресторантите и други заведения за 

хранене се сблъскват с уникални 
предизвикателства при почистването 
на кухненски помещения в 
търговските обекти.Естествено 
е в кухнята да се генерира голям
обем мазни замърсявания, които са много 
трудни за премахване. Още по-лошото е, 
че тези замърсявания се пренасят през 
помещенията за хранене и тоалетните из
целия обект. Резултатът от това може да
коства много, включително загуба на клиенти, 
опасни подхлъзвания и падания, злополуки 
и други.

Системите на Kaivac използват най-новите
технологии за почистване на замърсявания, 
което ги прави идеални за почистване на 
кухни в заведения за хранене. Всъщност 
научните изследвания показват, че те са 
до 60 % по-ефективни в намаляването на 
бактериалното замърсяване в сравнение 
с парцалите за под, които по-скоро 
разпространяват замърсяванията, 
отколкото да ги премахват. Освен това 
те гарантират свежи разтвори и чиста 
вода за изплакване, предотвратявайки
кръстосаното замърсяване от 
тоалетните до кухните.
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Опростени рентабилни 
решения за по-чисти подове.
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Не е изненадващо, че се изразходват прекалено много време и средства
за почистване на твърдите подови настилки. За съжаление използваните
инструменти често са или неподходящи, или прекалено мощни. В много
обекти се използват автоматични машини за полиране на под, които
може да са прекалено сложни и скъпи за съответната задача. Kaivac
предлагат редица новаторски системи за почистване 
на подове, които съчетават ефективно 
почистване, продуктивност, 
простота и ефективност на разходите. 
Вече не трябва да жертвате високите 
резултати в почистването за високи разходи 
и простота. Освен това методите на Kaivac 
са нежни към подовете и гланцираните 
повърхности, което спомага за дългия 
живот на гланца и намалява ремонтните 
процедури.

Почти във всяка обществена сграда, супермаркети, коридори, лобита, 
пътеки и други обекти подовете съставляват огромен процент от площта за 
почистване. Те също могат да бъдат и най-важната. Ако не се поддържат 
правилно, повърхностите могат бързо да станат неприятни, нехигиенични, 
да оставят лошо впечатление или дори да отблъскват клиентите.
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Премахване на упоритата 
мръсотия без докосване на 
замърсените повърхности.
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добри резултати на почистване 
благодарение на високото налягане!

No-Touch 
Cleaning®

Когато става въпрос за тоалетни и други силно замърсени зони, нищо 
не може да се сравни с почистването със системата Spray-and-Vac. 
Системите No-Touch Cleaning® на Kaivac са създадени за премахване 
на изключителни замърсявания, давайки възможност на работниците 
да чистят хигиенично, без да докосват с ръце замърсените повърхности. 
Освен това намаляват разходите за труд, препарати и оборудване.



1250 1750 2150
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Просто нанесете автоматично разредения разтвор 
за почистване на тоалетните съоръжения  и 
подовете с ниско налягане на струята и след това 
изплакнете повърхностите и подовете с винаги 
прясна и чиста вода. Вградената мощност на 

машината за вътрешно почистване под налягане 
отмива замърсяванията от фугите и труднодостъпните 
места, които не могат да бъдат достигнати от парцала.  
Накрая просто подсушете пода с вакуума  - премахвайки 
напълно нечистотиите, влагата и замърсяванията  от 
всички повърхности, фуги и пукнатини, оставяйки пода 

практически сух и без мръсотия. 

Малък, удобен 
и мощен!

Системата No-Touch Cleaning® съчетава миене под налягане 
на закрито, впръскване на препарати и вакуумни технологии 
на единична ефективно използваща пространството платформа. 
Работниците просто напръскват почистващия разтвор върху
повърхностите и подовете и след това отстраняват 
замърсяванията на пода с водна струя под налягане. Накрая 
подсушават пода с вакуум, премахвайки напълно бактериите 
и замърсяванията. Резултатите са искрящо чисти тоалетни, 
кухни, стълбища и други, без дори да се докосват замърсените 
повърхности.

Баланс между ефикасност 
и мощност.

най-голямата за най-
трудните задачи.

Специално                                              проектирана изцяло 
да улавя и                                    премахва замърсявания, 
бактерии и                                   други опасни замърсители 
Kaivac 2150 почиства                 толкова добре, че дори 
надвишава                                  индустриалните стандарти 
за зони за приготвяне                 на храна. Перфектна е за 
по-големи работни                      помещения или съоръжения 
като летища, стадиони,              фабрики и други. 
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No-Touch 
            Cleaning®

A накрайник за заСМукване С четка за 
 фуги и под
 Позволява ви да изсмуквате, четкате и почиствате 
 фугите с един инструмент. Гумените пера на главата 
 са проектирани за максимално премахване на   
 замърсяванията и изключително дълъг живот.

Б Лека аЛуМиниева дръжка за вакууМно   
 почиСтване
 Намалява умората по време на почистване. 
 Включва каишка и щипка за удобно окачване. 

д резервоар за чиСта вода
 45 л (1250), 65 л (1750), 80 л (2150) 
 Запазва водата винаги чиста и  
 прясна.

в Маркуч за ЛеСно източване на 
 МръСната вода
 Позволява бързото и ергономично източване 
 на съдържанието на вакуумния резервоар в   
 подходяща тоалетна или мивка. 
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1250
1750
2150

з 
вакууМен 
резервоар 
45 Л (1250), 
65 Л (1750), 
80 Л (2150)
За събиране и 
съхранение на 
използвания разтвор 
и мръсотията. 

поМпа 35 Бара
За нанасяне на препарати 
и изплакване под налягане 
с чиста вода. 

е 

г дъЛъг Маркуч за вакууМно  
 почиСтване
 Позволява ефективното почистване  
 на големи площи.

ж 
3-Степенен 
вакууМен Мотор
Позволява несравнимо 
отстраняване на 
замърсяванията.
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Отлична хигиена във всички 
зони на помещението!



Хигиена на професионално ниво. 

OmniFlex™ 
Dispense-and-Vac
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Когато става въпрос за 
проблемните зони като 
тоалетни и други силно 
замърсени места, системата 
Dispense-and-Vac превъзхожда 
всички други. Съчетавайки 
OmniFlex™ и No-Touch 
Cleaning®, системата Dispense-
and-Vac осигурява ефективни 
резултати като премахва 
60 пъти повече замърсявания, 
причиняващи неприятен мирис 
и толкова добро почистване за 
1/3 от времето в сравнение 
с традиционните методи. 
Всичко събрано в компактен 
преносим уред. 



По-бърза и ефикасна 
от всяка програма за 
почистване на под.
Системата Dispense-and-Vac е една от най-популярните 
системи от асортимента на OmniFlex™.

A гъвкава вакууМна тръБа С   
 накрайник С четка  
 Позволява четкането, почистването на  
 фугите и вакуумното почистване под 
 мебели, по подове и седалки.

Kaivac                                        OmniFlexTM Dispense-and-Vac

Б куки за закачване
 Прикрепени към резервоара на вакуума
 за прибиране на маркучите и кабелите, 
 както и за окачване на инструменти, 
 табели за мокър под, кофи за боклук, 
 чанти и други. 

г 38-Литрова кофа за 
 СаМоСтоятеЛно нанаСяне на   
 разтвора 
 Дизайн, непозволяващ разплискване,   
 гарантиращ свеж разтвор, обезмаслител,  
 смивка или гланц, ако се използват 
 някога такива. 

д таБЛа за СъХранение Без капене 
 Осигурява удобно място за съхранение 
 на тръбата на вакуума и скоростния   
 разпръсквач докато се събира излишната  
 течност.

ергоноМичен СкороСтен 
разпръСквач  
Скоростно нанася  почистващия 
разтвор, който се разпределя от 
кранчето.

кранче за регуЛиране 
на Струята 
Управлява точното количество 
разтвор, което да бъде 
нанесено на пода, увеличавайки 
максимално ефективността, 
същевременно постигайки 
по-добри резултати. 

з
МеритеЛна тръБа 
Позволява на оператора да 
измерва точно нивото на 
разтвора в кофата.  

и
пеСтяща МяСто дръжка 
за Бутане  
Свежда до минимум  мястото, 
което заема системата при 
съхранение и транспортиране.

й
Маркуч за ЛеСно 
почиСтване
Позволява бързото и 
ергономично изпразване на 
съдържанието на вакуумния 
резервоар в подходяща 
тоалетна или мивка.

е

в Мощен вакууМ за Мокро 
 почиСтване С 10 Метра уСтойчив 
 на удар Маркуч 
 Изцяло премахва мръсотията и   
 замърсяванията от всяко място – 
 близо или далеч.

Можете да закупите пълната система Dispense-and-Vac или да я създадете 
просто като добавите вакуум за мокро почистване на OmniFlex™ към количката. 
Със системата Dispense-and-Vac просто отвъртате кранчето, изсипвате пресен 
разтвор за почистване директно на пода, нанасяте го с приспособлението за
нанасяне Ergo на Kaivac и завършвате като почиствате разтворените замърсявания 
с вакуума, оставяйки повърхността 60 пъти по-чиста в сравнение с традиционните 
методи за почистване. В допълнение подовете са сухи и готови за използване. 
Подходяща е за всякакви помещения, включително заведения за хранене.  

ж
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от OmniFlexTM до No-Touch Cleaning®.

OmniFlex™ 
Spray-and-Vac

По модел на оригиналната система Spray-and-Vac, машината No-Touch 
Cleaning® на Kaivac, системата OmniFlexTM е създадена за премахване 
на упорити замърсявания. Тя дава възможност на работниците да чистят 
хигиенично, без да докосват замърсените повърхности. Освен това 
спомага за намаляване на разходите за труд, препарати и оборудване. 
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Почистване на тоалетни за 
професионалисти.
Системата Spray-and-Vac премахва замърсяванията и 
оставя подовете сухи. 

За най-добри и хигиенични резултати при почист-
ването просто нанасяте автоматично разредения 
разтвор за почистване на санитарното обзавеждане 
и подове с ниско налягане на струята и след това
изплаквате с мощна струя винаги прясна и чиста
вода. Вградената мощност на машината за вътрешно
+почистване под налягане отмива замърсяванията 

Kaivac                                        OmniFlexTM  Spray-and-Vac

М 
здрава дръжка 
С подпори 
За работа, съхранение 
и опаковане. 

Л
поМпа 35 Бара 
За нанасяне на препарати 
и изплакване под налягане 
с чиста вода.

в вакууМен Мотор за 
 индуСтриаЛни нужди 
 създва възможност за отлични 
 резултати.

г Маркуч за ЛеСно източване 
 Позволява бързото и ергономично
 източване на съдържанието на 
 вакуумния резервоар в подходяща 
 тоалетна или мивка.

е дъЛъг Маркуч за вакууМно   
 почиСтване 
 Позволява ефективното почистване 
 на големи площи.

д куки за закачване 
 Прикрепени към резервоара на вакуума 
 за прибиране на маркучите и кабелите, 
 както и за окачване на инструменти, 
 табели за мокър под, кофи за боклук, 
 чанти и други.

38-Литров резервоар за чиСта вода
Запазва водата винаги чиста и прясна.

ж 38-Литров вакууМен резервоар  
 За събиране и съхранение на 
 използвания разтвор и мръсотията.

з таБЛа за СъХранение Без капене 
 Осигурява удобно място за съхранение 
 на тръбата на вакуума докато се 
 изсмуква мръсотията.

и

к
МеритеЛна тръБа
Позволява на оператора 
да измерва точно нивото 
на разтвора в кофата.  

й 
крепежни куки
Улесняват закребването на ел. 
кабелите и впръсващия маркуч.

вакууМ накрайник С гуМени Ленти 
и четка за фуги и под
Позволява ви да изсмуквате, четкате и почиствате 
фугите с един инструмент. Гумените пера на главата 
са проектирани за максимално премахване на 
замърсяванията и изключително дълъг живот.

Б
Лека аЛуМиниева дръжка за 
вакууМно почиСтване 
Намалява умората по време на почистване. 
Включва каишка и щипка за удобно окачване. 

а

от фугите и труднодостъпните места, които не могат 
да бъдат достигнати от парцала. Накрая просто 
подсушавате пода с вакуума - премахвайки напълно 
нечистотии, влага и биозамърсявания от всички 
повърхности, фуги и пукнатини, оставяйки пода сух 
и без мръсотия.
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перфектно високоскоростно почистване на пода.

Системата OmniFlexTM AutoVacTM е автомати-
зирана машина за почистване на под, която е 
три-четири пъти по-бърза от почистването с 
парцал /моп/ с една основна разлика: тя наистина 
изцяло премахва замърсяванията от повърхността 
на пода вместо да ги разпространява наоколо. Още 
по-впечатляващо е, че тя съперничи на подомиячните 
ватомати, но струва много по-малко от тях!

OmniFlex™ 
AutoVac™

Kaivac                                                    OmniFlexTM  AutoVacTM28 |  29



Ефективна като 
подомиячен автомат.
Наистина бърз и лесен начин за чисти 
и безопасни подове.

Kaivac                                         OmniFlexTM  AutoVacTM

Б Здрава дръжка с 
 подпори 
 За работа, съхранение 
 и опаковане.

а повдигНат клапаН За НатискаНе 
 с палец
 С удължена ръкохватка на кранчето за 
 лесен контрол на изпускане на разтвора 
 за почистване без навеждане.

г 38-литров вакуумеН 
 реЗервоар 
 За събиране и съхранение 
 на използвания разтвор и 
 мръсотията.

е 38-литров реЗервоар За 
 раЗтвор
 Запазва разтвора за почистване 
 винаги чист и свеж.

ж микрофиБърНа подложка 
 и рамка
 За равномерно нанасяне на 
 почистващия разтвор.

д мерителНа тръБа
 Позволява на оператора да 
 измерва точно нивото на разтвора 
 в кофата.  

З
71-саНтиметрова спускащ 
се вакуумеН НакрайНик с 
гумеНи леНти
Ефикасно премахва мръсотията 
и разтвора, оставяйки подовете 
чисти и сухи.

к
маркуч За лесНо 
почистваНе
Позволява бързото и 
ергономично изпразване на 
съдържанието на вакуумния 
резервоар в подходяща 
тоалетна или мивка.

й 
текстилНа леНта За 
повдигаНе
Позволява на оператора да 
повдига и спуска подложката 
за нанасяне на препарата и 
гумената глава с една ръка, 
без да се навежда.

и
литиево-йоННа Батерия 
За висококачествено безкабелно 
почистване.

в мотор За вакуумНо 
 почистваНе с иНдустриалНа   
 мощНост  
 Позволява несравнимото 
 отстранява на замърсяванията.

Системата AutoVacTM е идеална за 
бързо почистване на зони с твърди
подови настилки като коридори, входове, 
кафенета, лобита, складове, фитнес 
центрове и други. Тя е бърза и ефективна 
като подомиячен автомат, но без 
излишните разходи или сложност, което 
я прави идеална както за фирмиза 
почистване, така и фирми за фасилите 
мениджмънт.
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чудото „всичко в едно”.

Системата OmniFlex™ SUVTM е 
многофункционална платформа, която 
замества и превъзхожда парцалите/
моповете/ и кофите, количките на 
чистачите, мокрото почистване с 
вакуум, бърсалките за прах и в някои 
случаи дори подомиячните автомати. 
Със системата OmniFlex™ можете 
наистина да почистите твърди 
подови настилки много бързо и то на 
много по-ниска цена. Идеална е за 
високоскоростно почистване дори на 
най-трудните места във вашия обект. 

OmniFlex™ 
SUV™
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Най-добрата в 
многофункционалното 
почистване.

една система за почистване на всички твърди подови настилки.

Системата OmniFlex™ SUVTM съчетава  бързо 
почистване с ръчноводимо устройство за големи 
площи с прецизността и гъвкавостта  на вакуммните 
накрайници за малки площи и фугирани подове.  
Резултатът е компактна количка за почистване, която 
може да се справи с всяко предизвикателство, за 
почистването на твърди подове.

Kaivac                                        OmniFlexTM  SUVTM

Б МикрофиБърна подЛожка и раМка
 За равномерно нанасяне на почистващия  
 разтвор.

а тръБа и Маркуч 
 за вакууМно 
 почиСтване
 Позволяват на 
 операторите да четкат, 
 почистват фуги и 
 изсмукват замърсяв-
 анията по мебели, 
 подове и седалки.

й 
38-Литров резервоар за разтвор
Запазва разтвора за почистване винаги 
чист и свеж.

н
куки за закачване
Прикрепени към резервоара 
на вакуума за прибиране на 
маркучите и кабелите, както 
и за окачване на инструменти, 
табели за мокър под, кофи за 
боклук, чанти и други.

М
Маркуч за ЛеСно 
почиСтване
Позволява бързото и ергономично 
източване на съдържанието на 
вакуумния резервоар в 
подходяща тоалетна или 
мивка.

Л
38-Литров вакууМен 
резервоар 
За събиране и съхранение 
на използвания разтвор и 
мръсотията.

к
предна торБа/чанта 
С конСуМативи за 
зареждане
Осигурява допълнително 
място за съхранение на 
инструменти и 
консумативи.

ж 71-СантиМетрово СпуСкащо 
 Се Скуиджи
 Ефикасно премахва мръсотията 
 и разтвора, оставяйки подовете 
 чисти и сухи.

е Литиево-йонна Батерия 
 За висококачествено безкабелно   
 почистване.

д чанта за СъХранение,   
 Монтирана отзад
 За инструменти и 
 консумативи.

в Мотор за вакууМно почиСтване 
 С индуСтриаЛна МощноСт 
 Позволява несравнимото отстранява 
 на замърсяванията.

и знак за Мокър под
 Оранжев сгъваем конус за   
 идентифициране на опасност. 

з МетЛа и Лопатка
 За отстраняване на боклук и едри 
 отпадъци преди почистване. 

г  здрава дръжка С 
 подпори 
 За работа, съхранение 
 и опаковане.
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Kaivac 1750.
Баланс между ефикасност и мощност.

Kaivac 1750 предлага добър баланс между 
капацитет и потенциал на почистване. Системата 
е от среден клас и има способността да се справя 
с големи работни площи и все пак е достатъчно 
компактна за по-малки по обем задачи. Разполага 
с 65-литров резервоар за чиста вода и 65-литров 
резервоар за отработена вода. Системата се 
захранва от 35-барова помпа и мощен вакуум за 
сухо и мокро почистване.

Kaivac 2150.
най-голямата за най-трудните задачи.

Оригиналната и най-голямата от серията Kaivac 2150 
е проектирана за по-големи тоалетни и съоръжения 
като летища, стадиони или фабрики. Тя включва 
80 литров резервоар за чиста вода и резервоар за
отработена вода. Системата се захранва от 35-барова
помпа и мощен вакуум за сухо и мокро почистване. 

Kaivac 1250.
Малка, удобна и мощна.

Системата No-Touch 1250 на Kaivac е най-малката
от асортимента и е идеална за по-малки помещения. 
Разполага с 45-литров резервоар за чиста вода 
и  резервоар за отработена вода. Системата се 
захранва от 35-барова помпа и мощен вакуум за 
сухо и мокро почистване. Системата е идеална, ако 
искате мощност при почистване в компактна форма. 

www.kaivac-emea.com

По-добри резултати 
на по-ниска цена за 
по-малко време.
No-Touch Cleaning®:



SUVTM.
чудото „всичко в едно”.

Системата OmniFlex™ SUVTM е многофункцион-
ална платформа, която замества и превъзхожда 
парцалите и кофите, количките на чистачите, 
мокрото почистване с вакуум, бърсалките за прах 
и в някои случаи дори подомиячните автомати. 
Със системата OmniFlex™ можете наистина 
да почистите твърди подови настилки много 
бързо и то на много по-ниска цена. Идеална е за 
високоскоростно почистване дори на най-трудните 
места във вашия обект. 

Spray-and-Vac. 
Хигиена на професионално ниво.

Когато става въпрос за проблемните зони като 
тоалетни и други силно замърсени места, 
системата Spray-and-Vac превъзхожда всички 
други. Съчетавайки OmniFlex™ и No-Touch 
Cleaning®, системата Spray-and-Vac осигурява 
ефективни резултати като премахва 60 пъти 
повече замърсявания, причиняващи неприятен 
мирис и толкова добро почистване за 1/3 от 
времето в сравнение с традиционните методи. 
Всичко събрано в компактен преносим уред. 

AutoVacTM. 
ефективно високоскоростно 
почистване на пода. 

Системата OmniFlexTM AutoVacTM е автомати-
зирана машина за почистване на под, която е 
три-четири пъти по-бърза от почистването с 
парцал. Тя също съперничи на подомиячните 
автомати, но струва много по-малко от тях. 
AutoVacTM е идеална за високоскоростно 
почистване на твърди подови настилки като 
коридори, входове, салони, кафенета, фитнес 
зали и много други. 

Dispense-and-Vac.
по-бърза и ефикасна от всяка 
програма за почистване на под.

Със системата Dispense-and-Vac просто отвъртате
кранчето, изсипвате пресен разтвор за почистване 
директно на пода, нанасяте го с приспособлението 
за нанасяне Ergo на Kaivac и завършвате като 
почиствате разтворените замърсявания с вакуума,
оставяйки повърхността 60 пъти по-чиста в
сравнение с традиц-ионните методи за почистване.
В допълнение подовете са сухи и готови за 
използване. Това я прави по-бърза от всеки
традиционен парцал /моп/ и намалява притесн-
енията, свързани с опасност от подхлъзване, 
спъване и падане. Подходяща е за всякакви 
помещения, включително заведения за хранене.   

Тайните оръжия на 
предприемача.
OmniFlexTM  Crossover:

www.kaivac-emea.com
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