
Spacevac: 
Higher Safer Faster 

Vnútorný čistiaci systém
 Produktový  sprievodca



SpaceVac vnútorný čistiaci systém:
Navrhnuté s bezpečnosťou v srdci

Vysokoaktívny čistiaci systém 
SpaceVac je revolúciou v čistení, 
čo poskytuje operátorom bezpečný 
spôsob čistenia vysokých úrovní z 
prízemia bez potreby lešenia, 
rebríkov alebo plošiny.

Náš vnútorný čistiaci systém 
ponúka operátorom rýchlu a 
bezpečnú metódu čistenia až do 
výšky 10 m z bezpečia a pohodlia 
prízemia.

Vyššie.
Bezpečnejšie.

Rýchlejšie.

Pozri SpaceVac v Akcii - space-vac.co.uk/videos



Teraz prvý krát dostupný aj na Slovensku: 
SpaceVac je špičkovým vnútorným 
čistiacim systémom na vysokej úrovni...

Obchodne a priemyselne môže 
predstavovať jedinečnú sadu výziev 
pre čistiacich pracovníkov, ktorí 
musia vyvážiť potrebu udržiavať 
priestory čisté  na vysokej úrovni s 
prevádzkovými problémami, ako je 
napríklad práca s veľkými strojmi a 
minimalizácia prevádzkových 
prestojov.

Vyvinutý s našimi partnermi v 
oblasti riadenia zariadení. Vnútorný 
čistiaci systém SpaceVac poskytuje 
flexibilný a odolný čistiaci nástroj, 
ktorý pomáha zvládnuť každú 
výzvu.

Dokonalosť ako 
štandard

Vnútorný čistiaci systém SpaceVacs 
má jedinečný mechanizmus 
"Bezpečnostného uzamykania" ako 
štandard, na všetkých 38 mm 
tyčiach, hlavách a kefkách, aby sa 
zabezpečilo, že systém sa počas 
prevádzky neoddelí - dokonca aj pri 
plnom 10-metrovom rozšírení.

Okrem našich ľahkých tyčí z uhlíkových 
vlákien je vnútorný čistiaci systém 
SpaceVac doplnený celým radom 
špeciálnych čistiacich hláv a kefiek, ktoré 
pomáhajú poskytovať nástroje na riešenie 
celého radu čistiacich problémov, vrátane 
potrubia, vetracích otvorov, rúr, strojov a 
stien.

Vyššie.
Bezpečnejšie.

Rýchlejšie.

Okrem znižovania rizík spojených s prácou 
zamestnancov vo výške - tým, že sa vylúči 
potreba rebríkov, lešenia alebo plošín - 
systém môže byť jednoducho nasadený 
jedným operátorom.

Táto jednoduchosť nasadenia do prevádzky 
znamená, že čistenie sa dá dokončiť rýchlo 
a s minimálnym narušením životného 
prostredia. To znamená, že prevádzkové 
prestoje môžu byť minimalizované. Toto je 
rozhodujúce najmä v oblasti výroby, 
spracovania potravín a iných rýchlo sa 
rozvíjajúcich automatizovaných zariadení.

Okrúhla kefa

Mechanizmus bezpečnostného 
uzamykania

8” Flexi Kefa



Čo je zahrnuté v systéme...

Tyčový Kit:
6 x 38mm / 1.6m Tyče

1 x Taška na kit

8” Okrúhla kefa

Uhlíková 90’ Hlava

8” Flexi Kefa
Hlavica Kit:
1 x Carbon 135’ Hlavica
1 x Carbon 90’ Hlavica
1 x Carbon Rovná Hlavica 
1 x 20cm Flexi Kefa
1 x 38 cm Flexi Kefa
1 x 10 cm Kefa na rúry
1 x 20 cm Kefa na rúry
1 x 38mm Okrúhla Kefa

1 x Taška na kit

Hadica Kit:
1 x 5m x 38mm Hadica
1 x Manžeta na hadicu
1 x Adaptér (hadica/tyč)

1 x Taška na kit

Dlhá kefa na rúry

Vnútorný čistiaci systém SpaceVac je štandardne dodávaný s nasledujúcou výbavou. Všetky prvky 
sú vybavené jedinečným mechanizmom "bezpečnostného uzamykania".

Navrhnuté a vyrobené vo Veľkej Británii.

Kamera Kit:
1 x Bezdrôtový monitor 
1 x Bezdrôtová kamera
1 x Klip na kameru
1 x Klip na monitor

1 x Taška na kit



Dovozca do Slovenskej republiky:
GREEN CLEANING s.r.o. Zvolen

T: +421 911 088 098 
W: greencleaning.sk

E: inf@greencleaning.sk




