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PARNÝ SYSTÉM PRE EXTRÉMNE VÝŠKY

Priemyselný parný generátor s nerezovým kotlom a nerezová krytom tela, neobmedzená 
autonómia pary vďaka systému automatického dopĺňania, prevádzkový tlak pary 6 do 10 bar 
a výkon bojlera 10,8 kW do 39 kW.

Vybavený 3 kW vysávačom na mokré/suché vysávanie.

Okrem vysokoúrovňového čistenia je možné rovnaký parný generátor použiť aj na rôzne 
priemyselné čistiace aplikácie, vďaka čomu je systém skutočne multifunkčným zariadením, 
ktoré je schopné poskytnúť mnoho rôznych riešení.

Steam Turbo

Tento nový systém je navrhnutý tak, aby zvýšil hygienické štandardy na 
vyššiu úroveň, než sa kedy považovalo za možné, a vytvoril tak 
bezpečnejšie a čistejšie prostredie pre klientov aj zamestnancov.

Systém dodáva suchú paru pri vysokej teplote na povrch, čistí ho,  
dezinfikuje a zároveň odstraňuje vlhkosť. Vyžaduje si oveľa menšiu 
prevádzkovú stopu (v jednom kroku 3 čistiace úkony) ako tradičnejšie 
metódy a môže sa prevádzkovať počas výroby.

Bezpečnosť, efektívnosť, 
návratnosť investícií, všetko v 
jednom systéme, navrhnuté 
pre jednoduché použitie

Výrobca:   Tecnovap S.r.l. - Via dei Sassi 1/a, 37026 Pescantina - Verona, Italy - sales@tecnovap.com - www.tecnovap.it
Dovozca: GREEN CLEANING s.r.o. - Neresnická cesta 20, 96001 Zvolen - info@greencleaning.sk - www.greencleaning.sk

Rukoväť s ovládaním
(MIN-MED-MAX para, vákuum, vstrekovanie 
horúcej vody alebo vstrekovanie čistiaceho 
prostriedku)

Ľahké tyče 
z uhlíkových vlákien 

Inovatívne príslušenstvo 
na čistenie ťažko 

dostupných povrchov

Táto inovatívna metóda čistenia a dezinfekcie povrchov vo 
vysokých úrovniach otvára úplne nový trh pracovných miest, 
služieb a tokov príjmov pre všetky typy podnikania, od 
prevádzok s jednou obsluhou až po najväčšie nadnárodné 
spoločnosti.

Systém umožňuje operátorovi bezpečne a efektívne čistiť 
steny, stropy a všetky povrchy v akejkoľvek oblasti, nad alebo 
pod pevnými strojmi a technologickými linkami, čím sa 
eliminuje potreba špeciálneho vybavenia, ako sú nožnicové 
zdvíhacie plošiny. To vytvára novú „najlepšiu prax“ pre všetky 
odvetvia a výrobcov na celom svete.

Parná/Sacia kefa Ľahké tyče z uhlíkových vlákien 
bezpečne uzamykateľné, do výšky 15 m


