
KOMPLETNÉ UPRATOVANIE

PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

PRÁVE ZAČÍNA



Špinavé a nehygienické toalety (WC) sú vždy terčom sťažností na nedôkladné upratovanie v budovách. Sú to veľmi často zdravotne 

rizikové priestory, ktoré ohrozujú osoby pohybujúce v budovách. Toalety sú hlavným zdrojom ochorenia, ktoré spôsobujú 

mikroorganizmy. Alarmujúce štúdie poukazujú, že nebezpečné biologické nečistoty z toaliet sa prenášajú po celej budove

na podrážkach topánok, vzduchotechnikou a pod. Skutočnosťou je, že pokiaľ nemáte riadne hygienicky čisté toalety, nemôžete mať 

naozaj zdravé budovy.

Bohužiaľ, tradičné upratovacie nástroje ako sú mopy, handry a utierky nemôžu dokonale odstrániť špinu a ďalšie vnútorné 

znečistenie v budovách. Štúdie dokazujú, že tieto nástroje sú zdrojom krížovej kontaminácie a redistribúcie ohrozujúcich nečistôt

a baktérií. Veľkým zdrojom sú tiež upratovací pracovníci, ktorí prenášajú všetko na rukách (rukavice), odevoch a tiež napríklad

na kolesách upratovacích vozíkov.

ŠPINA A LIKVIDÁCIA BAKTÉRIÍ

KAIVAC NO-TOUCH CLEANING® SYSTEMS

PROBLÉM:

RIEŠENIE:

Vedecky založené NTC systémy sú navrhnuté k odstráneniu maximálneho  množstva biologicky znečisťujúcich látok. Kaivac ponúka 

široký výber možností bezdotykového upratovania, každý v kombinácii s automatickým dávkovaním čistiacich chemikálií, tlakovým 

umývaním povrchov a výkonným odsávaním vlhkosti v integrovanom systéme. Zamestnanci, ktorí  robia upratovanie s NTC nie sú

v priamom kontakte so špinou a ďalším znečistením v budovách. NTC systém čistí lepšie, znižuje náročnosť práce a šetrí náklady

na upratovaciu chémiu. Zároveň zvyšuje image a morálku pracovníkov upratovania.

ŠTÚDIA NTC SYSTÉMU:

Nedávna vedecká štúdia porovnala meraním 

likvidácie baktérií v škárach dlaždíc čistiacu 

účinnosť plochých mopov s procesom Kaivac 

No-Touch upratovanie. Výsledky ukázali, že NTC 

systém bol 60-krát účinnejší pri odstraňovaní 

baktérií zo škár než vytieranie mopom. Toto

je dôkaz o nevhodnosti užívania mopu

na rizikových pracoviskách ako sú napr. WC, 

kuchyne, potravinárske prevádzky, nemocnice a 

pod. 



KAIVAC NO TOUCH SYSTÉM

     CELKOVO S LEPŠÍMI VÝSLEDKAMI

          S NIŽŠÍMI NÁKLADMI A V KRATŠOM ČASE

UPRATOVANIE BUDOV

NTC zariadenie odstráni špinu, moč, baktérie a ďalšie
   vnútorné znečisťujúce látky, ktoré tradičné upratovanie
     nie je schopné odstrániť.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV

PRÁCA - toalety sú vyčistené za jednu tretinu času 

než bežným upratovaním

VYBAVENIE - naše viacúčelové systémy pomáhajú 

eliminovať nepotrebné nástroje a zariadenia.

  CHÉMIA - automatické dávkovanie dezinfekcie a 

čistiacich prípravkov.

3 ĽAHKÉ KROKY

Pracovník upratovania začína 
jednoducho s postrekom 
čistiaceho roztoku
na zariadenie a podlahy.

Vysokotlakovým postrekom 
všetko spláchne na podlahu.

Vý ko n ný m  v ys áva čo m 
v y s a j e  v š e t k u  š p i n u , 
baktérie, bio kontaminanty 
a podlahy sú suché.

NTC systém podstatne zvyšuje produktivitu práce v porovnaní s obvyklými 

spôsobmi upratovania. Naším systémom dokážeme vyčistiť záchodovú misu 

do jednej minúty oproti trom minútam konvenčným spôsobom. NTC vyčistí 

tak, že je všetko žiarivo čisté za jednu tretinu času.

© RÝCHLOSŤ A PRODUKTIVIA

Po čistení NTC systémom, toalety nezapáchajú, naopak 

príjemne voňajú, pretože sme odstránili moč, primárny zdroj 

zápachu, rovnako ako baktérie a iné nečistoty.



UNIVERZÁLNE ČISTENIE BUDOV POMOCOU JEDNÉHO ZARIADENIA

Naši zákazníci zisťujú, že okrem čistenia toaliet je možno NTC systém využiť vo viacerých iných priestoroch domov, ako 

napr. kuchyňa, schodište, učebne, kancelárie, haly a ďalšie. Okrem toho je možno k týmto univerzálnym strojom pripojiť 

ďalšie príslušenstvo, poskytujúce schopnosť čistiť koberce, tvrdé podlahy, okná a čalúnený nábytok kdekoľvek

v budove.

TOALETY

Jedným z veľkých problémov je čistenie toaliet. 

Mopy a utierky nemôžu odstrániť špinu, baktérie, 

moč a biologické kontaminanty tak dokonale, ako 

NTC systém. Výrazne znížime riziko ochorenia 

osôb v budovách. Navyše naše systémy  ponúkajú 

prvý dôstojný spôsob, ako dezinfikovať toaletu, 

bez toho, aby ste sa dotkli kontaminovaných 

povrchov.

KUCHYNE

V kuchyniach dokáže NTC systém odstrániť všetky mastnoty, tuk a špinu

zo všetkých priestorov kuchyne. V prípade, že použijeme k upratovaniu kuchýň 

mop, je tu nebezpečenstvo kontaminácie povrchu z toaliet do potravinárskeho 

priestoru. NTC zaistí dokonalú čistotu, bezpečnosť a zdravú kuchyňu.



VEĽA VYUŽITÍ V JEDNOM ZARIADENÍ NTC

  HEPA filter - pre dosiahnutie optimálnej kvality 

vzduchu sú všetky NTC zariadenia vybavené HEPA 

filtrom, ako na mokré, tak aj na suché vysávanie.

Ľahká preprava - NTC zariadenie je možno 

prepravovať po schodiskách, do vozidiel a

po nerovnom teréne.

 Pohodlné a ľahké plnenie a vyprázdňovanie -

  plnenie vodou je veľmi ľahké, stačí vodovodný

     kohútik a vyprázdnenie nádrže so špinavou

       vodou do misy WC.

UČEBNE SCHODISKO

KOBERCE HALY A CHODBY

Systém Kaivac je prispôsobený pre potreby škôl. 

Podporuje radu rýchlych pripojení komponentov

k riešeniu všetkých druhov čistenia, vrátane 

utierania prachu, vysávania, umývania podláh, 

stien, školských lavíc, čistenie možných zvratkov

a škvŕn, čistenie. skriniek a veľa ďalších.

Zariadenie Kaivac veľmi rýchlo premeníme

na extraktor kobercov. Výkonné zariadenie 

pomocou kobercového detergentu  prepláchne 

a vyčistí koberec a následne koberec vysaje

do sucha. Takto je možno čistiť aj čalúnený 

nábytok. Ideálne pre rýchle riešenie problému

v reštauráciách a kanceláriách.

Schodisko je veľmi komplikované pre čistenie, veľké 

množstvo rohov, zábradlí a zvislé steny stupňov 

neumožňujúcich dôkladné upratovanie. NTC si

s týmto problémom poradí. Stačí postriekať čistým 

roztokom, použiť kefy a odsať špinu pomocou 

stierky v dolnej časti schodiska.

Použitie patentovanej KaiAuto širokej priestorovej 

stierky umožní NTC zariadenie vyčistiť podlahy

do hĺbky takým spôsobom, že predlžuje životnosť 

povrchu podláh. Sprejovaním čistiaceho roztoku

na podlahy rozpustíme špinu a následne vysajeme 

do sucha. KaiAuto nám umožní dosiahnuť rýchle 

čistenia hál a chodieb s vynikajúcim výsledkom.



KAIVAC INTELIGENTNÁ VOĽBA

Teraz Vám môžeme ponúknuť No-Touch upratovací systém presne podľa vašich predstáv od spoločnosti KaiVac.

Tvar, výška, hmotnosť, tlak a dĺžka hadíc sú vždy navrhnuté tak, aby vami vybraný stroj umožnil prácu v danom objekte

pre rôzne čistiace situácie. Pochopiteľne tiež pre pohodlie obsluhy zariadenia. Bezproblémová preprava, jednoduché 

zaškolenie a obsluha, to všetko je považované za základ našej konštrukcie.

STROJE:

Tento pôvodný stroj bol navrhnutý 

pre veľké potreby upratovacích 

kapacít, vysoké školy, univerzity, 

letiská a potreby armády, 

kongresové centrá, továrne, sklady, 

štadióny a veľké nemocnice.

Rada KaiVac 1750 

kombinuje vysokú 

kapacitu kompaktnú 

veľkosť s atraktívnou 

cenou, s ktorou 

získate vysokú 

hodnotu. Navyše má odnímateľnú 

„čiernu skrinku“, čo je motorový 

priestor pre rýchle odstránenie závad 

alebo výmenu.

KaiVac 1250 bol navrhnutý pre potreby 

menších zariadení, ktoré vyžadujú 

rovnaké čistiace schopnosti a silu.

Môžu byť použité pre základné školy, 

opatrovateľské domy, nemocnice, 

kancelárske budovy, reštaurácie, hotely

a ďalšie.
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ČISTIACA CHÉMIA:

Ak už ide o upratovanie, dezinfekciu, odmasťovanie alebo odstránenie špiny, KaiVac poskytuje účinnú chemickú voľbu

pre každú úlohu. Každá z nich môže zlikvidovať špinu v rôznych prostrediach, ako je sociálne zázemie, kuchyne, priemysel, 

zdravotníctvo, školy a ďalšie. Vyvinuté špeciálne pre bezdotykové čistenie.

Kaivac chemikálie sú výrazne 

farebne označené k zaisteniu 

viditeľnosti a bezpečnosti.

KAIBLOOEY™ -  je nízko penivý WC čistič, 

ktoré obsahuje zmes rýchlo pôsobiacich 

stredných kyselín k odstráneniu 

minerálnych látok a mydlových nánosov

na umývadlách a obkladoch.

KAIPOW™ -  univerzálny odmasťovač,

ktorý rýchlo rozpúšťa oleje, mazivá,

tuky a nečistoty.

KAIBOSH™  - koncentrovaný bez-oplachový  

dezinfekčný čistič k použitiu

v zdravotníctve. Dezinfikuje, čistí a 

odstraňuje zápach v jednom pracovnom 

postupe s úsporou práce. KaiBosh je účinný 

proti širokému spektru mikroorganizmov, 

vrátane MRSA, Norovirus, Hepatitídy B a C, 

AIDS a mnoho ďalších.

KAIO™  - kombinuje pomarančový olej

s peroxidom vodíka, veľmi šetrný

k životnému prostrediu, viacúčelový,

pH neutrálny čistiaci prostriedok.

KAISAN II™ - koncentrovaný bez-oplachový 

dezinfekčný prostriedok s neutrálnym pH

k použitiu v zdravotníctve. Ideálny pre 

podlahy a povrchy pH senzitívne.  Je účinný 

proti širokému spektru organizmov, vrátane 

MRSA, hepatitídy B a C, Vtáčej chrípke, 

AIDS a mnoho ďalším.

KAIDRI™ -  pridáva sa do nádrže s čistou 

vodou. Zlepšuje stekanie vody zo zvislých 

povrchov a urýchľuje vysušenie bez škvŕn.

JEDNODUCHÁ, BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ

UZÁVERY FLIAŠ

MYSLÍME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PODPORA VÝKONU DOKONALÉHO UPRATOVANIA

Uzávery fliaš majú vstavaný spätný ventil,

ktorý zabraňuje spätnému toku do fľaše.

Zabraňuje rozliatiu a úniku pri preprave.

Presné meranie pomocou farebných 

prietokových injektorov, kontrola dávkovania 

chemikálií pre riedenie s vodou pre rôzne 

roztoky do striekacej pištole.

Vstavaný filter zabraňuje kontaminácii chémie 

do čerpadla a striekacej pištole.

Kaivac si ukladá za cieľ poskytovať nákladovo efektívne a pre obsluhujúci 

personál príjemné upratovacie systémy, ktoré chránia zdravie a bezpečnosť 

osôb v budovách upratovania. Myslíme tiež na životné prostredie,

ktoré je navyše ohrozené chemickými látkami. 

Celý náš NTC systém je už od začiatku navrhnutý k dôkladnému 

upratovaniu a to spôsobom, ktorý je veľmi efektívny a šetrný

k životnému prostrediu. Niektoré z našich veľmi účinných 

čistiacich výrobkov boli certifikované v USA Green Seal.

Toto označenie môžete vidieť na výrobkoch Kaio, Kaiblooey a Kaipow.  Kaivac 

usiluje o „najzelenejšie“ čistiace systémy na svete. Veľa informácii  o našich 

výrobkoch získane na .www.kaivac.com

Nedovoľte, aby niečo tak jednoduchého ako sú opotrebované stieracie lišty

a vodiace kolieska, ohrozili vaše dokonalé upratovanie. Sú veľmi lacné a ľahká 

výmena zaistí kvalitu upratovania. Veľmi často je táto skutočnosť zo strany 

upratovacieho personálu prehliadaná. Kaivac dodáva spolu s čistiacou 

chémiou sady náhradných stieracích líšt a koliesok.



Distribútor pre SR:
W.R.V., s.r.o., Zvolen

www.kaivac.com

Výroba © ANERI, 3/2014.

www.wapzv.sk

+421 903 506 037         obchod@wapzv.sk
autorizovaný predaj

a servis čistiacej
techniky


