
OmniFlex Dispense-and-Vac pre gastronomické prevádzky
Špina a mastné podlahy môžu odradiť vašich zákazníkov od ďalšej návštevy vašej
prevádzky. Mastnota a ďalšie kontaminanty pokryjú podlahu kuchyne,
stravovacích priestorov alebo toaliet, čo vytvorí nehygienické a nebezpečne
klzké povrchy. Mopy urobia situáciu ešte horšou. Oveľa horšou.

OmniFlex Dispense-and-Vac zariadenie je špecificky vyvinuté pre gastronomické
prevádzky a ponúka praktické a lacné riešenie pre tento drahý a nebezpečný
problém.

K prevádzke len otvoríte ventil, aplikujete čerstvý čistiaci roztok na podlahu,
rozotriete a ľahko kefou vtriete do podlahových škár. Potom odsajte nečistoty
a tekutiny. Je to jednoduchý a rýchly prístup k čistým a bezpečným podlahám.
Ako väčšina KaiVac zariadení, je 30x rýchlejší v odstraňovaní usadením
a nečistôt.

Ideálny na:
Čistenie kuchyne
Odmastenie kuchyne
Záchodové podlahy
Stravovacie priestory
Únikové chodby
Záplavové priestory

Certifikované Národným
Inštitútom Bezpečnosti
Podláh /NFSI) v USA.

KaiVac je nositeľom ocenení
za rok 2012 Národná Reštauračná
Asociácia Kuchynských Inovácií v USA.

Jednodielna ľahká
vysávacia násada

z hliníka.

Jeden nástroj vám
umožňuje drhnúť, vysávať

a čistiť podlahové škáry
(stierka so širokým

záberom k dispozícii)

Ľahko odnímateľná
odpadová hadica.

Zberná nádrž
s objemom 43L.

Nádrž na čistý roztok
o objeme 38 L.

Voliteľný žmýkač
pre rýchle upratovanie.

Odsávacia hadica.

Prednosti:
Lepšie výsledky upratovania v kratšom čase.

Čisté a bezpečné vstupy a podlahy
toaliet zaisťujúce spokojnosť zákazníkov.

Redukuje riziko nebezpečných pošmyknutí
a pádov – certifikované Národným
Inštitútom Bezpečnosti Podláh v USA.

Veľmi rýchle zaškolenie v krátkom čase.

Čistiaci roztok zostáva čerstvý, pretože
odpadová voda je vysatá do oddelenej
nádrže.

Redukuje náklady na externé upratovacie
služby ako hĺbkové čistenie, upratovanie
toaliet a upratovanie biologických odpadov.

Voliteľné pripojenie žmýkača na vedro
pre tradičné umývanie mopom.

Deluxe model je k dispozícii pre väčšie
priestory. Obsahuje tlakové čerpadlo
a široko priestorovú stierku.

Pre Spray-and-Vac systém jednoducho
pridajte voliteľný tlakový čerpací systém.
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Jednoduchý, Rýchly, Praktický
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Prečo je OmniFlex Dispense-and-Vac najlepšie riešenie pre upratovanie
v gastronomickej prevádzke?

Podniky špecializujúce sa na gastronomické prevádzky typicky
generujú vysoké objemy mastného znečistenia, ktoré sa
veľmi ťažko odstraňujú a môžu spôsobiť nebezpečné úrazy.
Rovnako zlé je to, že podľa štúdií, znečistené podlahy
odpudzujú zákazníkov, ktorí sa už nikdy nevrátia.

Určený je pre gastronomickú prevádzku, OmniFlex obsahuje
vysoko odolnú hadicu, ktorá je navyše rezistentná proti
tukom a iným mastnotám a  jednodielnu násadu s kefou
pre agresívne čistenie drhnutím.

OmniFlex ponúka lacné riešenie pre tento drahý problém.
Jednoducho otvoríte ventil a aplikujete čerstvý čistiaci roztok
na podlahu, rozotriete a ľahko kefou vtriete do podlahových
škár a potom povysávate nečistoty a tekutiny. Štúdie dokonca
ukazujú, že je 30-60x lepší v odstraňovaní špiny a znečistenia,
hlavne z podlahových škár, ktoré sa ľahko zanesú.

OmniFlex Dispense-and-Vac zariadenie obsahuje:

        Model Standard
        -     KaiMotion Flex vedrový vozík
        -     OmniFlex mokrý/suchý vysávač

        Model Deluxe
        -     KaiMotion Flex vedrový vozík
        -     OmniFlex mokrý/suchý vysávač
        -     711 mm široká stierka
        -     Ergonomická násada

Špecifiká mokrého/suchého vysávača:

Vákuová nádrž                                      43 L
Odpadová/odtoková hadica             56 cm
Čistenie vákuovej nádrže                  100% pomocou
                                                 odpadovej/odtokovej hadice
Sací objem                                            1700 l/min
Zdvih sacieho motoru                       290 cm

Pod ochrannou známkou viacnásobných U.S patentov. Ďalšie patenty sú vo vybavovaní.

Aplikujte čistý čistiaci roztok
cez ventil na zadnej časti
vedrového vozíka.

Rýchlymi pohybmi rozotrite
po podlahe pomocou voliteľnej
ergonomickej násady.

Povysávajte nečistoty a vodu,
čím zanechávate povrchy čisté
a suché.

Pomocou univerzálnej násady
povysávajte pod strojmi, policami
a sedacím zariadením.
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