
                KAIVAC  CLEANING  SYSTEMS 
                                         Kompletné čistenie  

                                           pre zdravý život práve začína  
STUDIE NTC SYSTÉMU:                                                                 

                                                                                                                                           ŠTÚDIA  NTC  SYSTÉMU 

 
Nedávna vedecká štúdia porovnala 

meraním likvidáciu baktérií v špárach 
dlaždíc čistiacu účinnosť plochých mopov, 

s procesom Kaivac No -Touch čistenie. 
Výsledky ukázali, že NTC systém bol 

60 krát účinnejší pri odstraňovaní baktérií 
zo špár, ako umývanie mopom. Toto je dôkaz 

o nevhodnosti používania mopov na rizikových 
pracoviskách ako sú napr. WC, kuchyne, 

potravinárske prevádzky, nemocnice, a pod. 
 
 
 
 

 



 PROBLÉM : 
ŠPINA A LIKVIDÁCIA BAKTÉRIÍ 
 

Špinavé a nehygienické toalety (WC) sú vždy terčom sťažností na nedôkladné upratanie v budovách. Sú to veľmi často 
zdravotne rizikové priestory, ktoré ohrozujú osoby, ktoré sa pohybujú v budovách. Toalety sú hlavným zdrojom ochorení, 
ktoré spôsobujú mikroorganizmy. Alarmujúce štúdie preukazujú, 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 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 taktiež upratovací  pracovníci, ktorí prenášajú všetko  na rukách (rukavice), 
pracovných odevoch a taktiež napríklad na kolesách upratovacích vozíkov a pod.. 
PROBLÉM: 

ŘEŠENÍ: 

 RIEŠENIE : 
KAIVAC NO-TOUCH CLEANING SYSTEMS 
 
Vedecky založené NTC systémy sú navrhnuté k odstráneniu maximálneho množstva biologicky znečisťujúcich látok. Kaivac 
ponúka široký výber množstva bezdotykového čistenia, každý v kombinácii s automatickým dávkovaním čistiacich 
chemikálií, tlakovým umývaním povrchov a výkonným odsávaním vlhkosti v integrovanom systéme. Zamestnanci, ktorí 
vykonávajú čistenie 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 čistenia a 
hygieny. 
 

 



KAIVAC NO TOUCH SYSTÉM 
CELKOVO  S LEPŠÍMI  VÝSLEDKAMI 

S NIŽŠÍMI NÁKLADMI A V KRATŠOM ČASE 
 

ČISTENIE  BUDOV 
 

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

odstrániť. 
 

ZNÍŽENIE NÁKLADOV 
 

› PRÁCA - toalety sú upratané za jednu tretinu času 
Oproti  bežnému  upratovaniu. 

 
› VYBAVENIE - naše viacúčelové systémy pomáhajú 

eliminovať nepotrebné nástroje a zariadenia. 
 

› CHÉMIA - Automatické dávkovanie  dezinfekcie 
a čistiacich prípravkov. 

 
 



3  JEDNODUCHÉ KROKY 
 

 
 
 
 
 
 

     Pracovník upratovania začína                Vysokotlakovým postrekom                               Výkonným vysávačom vysaje  
        jednoducho s postrekom                      všetko spláchne na podlahu.                               veškerú špinu, baktérie, bio 
           čistiaceho roztoku na                                                                                                             kontaminanty a podlahy sú 
            zariadenia a podlahy.                                                                                                                         suché. 

 
 

 NO - TOUCH  CLEANING  ©  RÝCHLOSŤ  A  PRODUKTIVITA   
 

NTC systém podstatne zvyšuje produktivitu práce v porovnaní s obvyklými 
spôsobmi čistenia. Našim systémom dokážeme vyčistiť  záchodovú misu do 
jednej minúty, oproti trom minútam konvenčným spôsobom. 
NTC systém vyčistí tak, že je všetko žiarivo čisté za jednu tretinu času. 

 

Po vyčistení  NTC systémom, 
toalety nezapáchajú, naopak príjemne voňajú,  pretože  sme  odstránili moč, 

primárny zdroj zápachu, rovnako ako aj  baktérie a iné nečistoty !!! 



UNIVERZÁLNE ČISTENIE BUDOV POMOCOU JEDNÉHO ZARIADENIA 
 
Naši zákazníci zisťujú, že okrem  čistenia toaliet je možné NTC systém využiť v mnohých  iných priestoroch budov, ako 
napr. kuchyne, schodištia, 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 dokonale 
špinu, baktérie, moč a biologické kontaminanty 
tak dokonale,  ako NTC systém. 
Znížime dokonale riziko ochorení osôb 
v budovách. 
Naviac naše systémy ponúkajú  prvý dôstojný 
spôsob, ako dezinfikovať toaletu, bez osobného kontaktu tak, 
 aby sa personál  nedotkol kontaminovaných povrchov. 

 

KUCHYNE 
V kuchyniach dokáže NTC systém odstrániť  všetky mastnoty, tuk 
 a špinu zo všetkých  priestorov kuchyne.  NTC zaistí dokonalú čistotu, 
 bezpečnosť a zdravú kuchyňu. 

 



UČEBNE                                                          SCHODIŠTIA                                                                  
Systémy Kaivac sú prispôsobené pre potreby                        Schodište je veľmi komplikované pre čistenie, veľké 
škôl. Podporujú radu rýchlych pripojení                                  množstvo rohov, zábradlí a zvislé steny stupňov  
komponentov k riešeniu všetkých druhov čistenia,               neumožňujú dokonalé  čistenie. NTC si s týmto 
vrátane utierania prachu, vysávania, umývania podláh,       problémom poradí. Stačí postriekať čistým 
stien, školských lavíc, čistenie možných fľakov                       roztokom, použiť kefy a odsať špinu pomocou 
a škvŕn, čistenie skriniek a mnoho ďalších vybavení.             stierky v dolnej časti schodišťa. 
 
 

KOBERCE                                                        HALY A CHODBY 
Zariadenie Kaivac veľmi ľahko premeníme na                        Použitie  patentovanej  KaiAuto širokej priestorovej 
extraktor kobercov. Výkonné zariadenie pomocou               stierky, umožní NTC zariadeniu  vyčistiť  podlahy do 
kobercového detergentu prepláchne a vyčistí                       hĺbky takým spôsobom, že predlžuje životnosť 
koberec a následne koberec vysaje do sucha.                        povrchu podláh. Sprejovaním čistiaceho roztoku 
Tak to je možné čistiť aj čalúnený nábytok.                            na podlahy rozpustíme špinu a následne vysajeme 
Ideálne pre rýchle riešenie problémov                                     do sucha.  KaiAuto nám umožní  dosiahnuť rýchleho  
v reštauráciách a kanceláriách.                                                  čistenia hál a chodieb s vynikajúcim  výsledkom . 
 
 
 
 
 
 

 

 



HEPA filter - pre dosiahnutie optimálnej kvality vzduchu 
sú všetky NTC zariadenia vybavené  HEPA filtrami 

ako na mokré, tak aj na suché vysávanie. 
 

Jednoduchá preprava - NTC zariadenie je možné 
prepravovať po schodištiach, do vozidiel a po 

nerovnom teréne. 
 

Pohodlné a jednoduché plnenie a vyprázdňovanie  – 
plnenie vodou je veľmi jednoduché, stačí vodovodný 

kohútik a vyprázdnenie  nádrže so špinavou 
vodou do klozetu WC. 

 

PROFESIONÁLNE HĹBKOVÉ ČISTENIE A DEZINFEKCIU  OBJEKTOV  PROSTREDNÍCTVOM 

KAIVAC  CLEANING  SYSTEMS 
ZABEZPEČUJE  NA CELOM ÚZEMÍ  SLOVENSKEJ REPUBLIKY  SPOLOČNOSŤ : 
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