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Špinavé a nehygienické toalety (WC) jsou vždy terčem stížností na nedůkladný úklid v budovách. Jsou to velmi často zdravotně 

rizikové prostory, které ohrožují osoby, jež se pohybují v budovách. Toalety jsou hlavním zdrojem onemocnění, které způsobují 

mikroorganismy. Alarmující studie prokazují, že nebezpečné biologické nečistoty z toalet se přenášejí po celé budově na 

podrážkách bot, vzduchotechnikou apod. Skutečností je, že pokud nemáte řádně hygienicky čisté toalety, nemůžete mít opravdu 

zdravé budovy.

Bohužel, tradiční úklidové nástroje, jako jsou mopy, hadry a utěrky nemůžou odstranit špínu a další vnitřní znečištění 

v budovách. Studie dokazují, že tyto nástroje jsou zdrojem křížové kontaminace a redistribuce ohrožujících nečistot a bakterií. 

Velkým zdrojem jsou také úklidoví pracovníci, kteří přenášejí vše na rukou (rukavice), oděvech a také například na kolech 

úklidových vozíků.

dokonale 

ŠPÍNA A LIKVIDACE BAKTERIÍ

PROBLÉM:

ŘEŠENÍ:

Vědecky založené NTC systémy jsou navrženy k odstranění maximálního množství biologicky znečisťujících látek. Kaivac nabízí 

široký výběr možností bezdotykového úklidu, každý v kombinaci s automatickým dávkováním  úklidových  chemikálií , tlakovým 

mytím povrchů a výkonným odsáváním vlhkosti v integrovaném systému. Zaměstnanci, kteří provádějí úklid s NTC nejsou v 

přímém kontaktu se špínou a dalším znečištěním v budovách. NTC systém čistí lépe, snižuje náročnost práce a šetří náklady na 

úklidovou chemii. Zároveň zvyšuje image a morálku pracovníků úklidu.

STUDIE NTC SYSTÉMU:

Nedávná vědecká studie porovnala 

měřením likvidace bakterií ve spárách 

dlaždic čistící účinnost plochých mopů 

s procesem Kaivac No-Touch úklid. 

Výsledky ukázaly, že NTC  systém byl  

60 krát účinnější při odstraňování bakterií 

ze spár než vytírání mopem. Toto je důkaz 

o nevhodnosti užívání mopu na rizikových

pracovištích jako jsou např. WC, kuchyně, 

potravinářské provozy, nemocnice, apod. 



KAIVAC NO TOUCH SYSTÉM

     CELKOVĚ S LEPŠÍMI VÝSLEDKY

         S NIŽŠÍMI NÁKLADY A V KRATŠÍM ČASE

ÚKLID BUDOV

NTC zařízení odstraní špínu, moč, bakterie a další vnitřní     
   znečišťující látky, které tradiční úklid není schopen    
      odstranit.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

PRÁCE - toalety jsou uklizeny za jednu třetinu času 

než běžným úklidem.

 VYBAVENÍ - naše víceúčelové systémy pomáhají 

eliminovat nepotřebné nástroje a zařízení.

  CHEMIE - Automatické dávkování dezinfekce 

a čistících přípravků.

3 SNADNÉ KROKY

Pracovník úklidu začíná 
jednoduše s postřikem 
úklidového roztoku na 
zařízení a podlahy.

Vysokotlakým postřikem 
vše spláchne na podlahu.

Výkonným vysavačem 
vysaje veškerou špínu, 
bakterie, bio kontaminanty 
a podlahy jsou suché.

NTC systém podstatně zvyšuje produktivitu práce ve srovnání s obvyklými 

způsoby úklidu. Naším systémem dokážeme vyčistit záchodovou mísu do 

jedné minuty oproti třem minutám konvenčním způsobem. 

NTC úklidí  tak, že je vše  zářivě čisté za jednu třetinu času.

© RYCHLOST A PRODUKTIVITA

Po úklidu NTC systémem, toalety nezapáchají, naopak 

příjemně voní, protože jsme odstranili moč, primární zdroj 

zápachu, stejně jako bakterie a jiné nečistoty.



UNIVERZÁLNÍ ČIŠTĚNÍ BUDOV POMOCÍ JEDNOHO ZAŘÍZENÍ

Naši zákazníci zjišťují, že kromě čištění toalet je možno NTC systém využít v mnoha jiných prostorách domů, jako 

např. kuchyně, schodiště, učebny, kanceláře, haly a další. Kromě toho je možno k těmto univerzálním strojům 

připojit další příslušenství, poskytující schopnost čistit koberce, tvrdé podlahy, okna a čalouněný nábytek kdekoliv 

v budově.

TOALETY

Jedním z velkých problémů je úklid toalet. 

Mopy a utěrky  nemohou odstranit dokonale 

špínu, bakterie, moč a biologické kontaminanty 

tak dokonale, jako NTC systém. 

Snížíme dokonale riziko onemocnění osob 

v budovách. 

Navíc naše systémy nabízejí první důstojný 

způsob, jak dezinfikovat toaletu, aniž by se dotkli 

kontaminovaných povrchů.

KUCHYNĚ

V kuchyních dokáže NTC systém odstranit veškeré mastnoty, tuk a špínu ze 

všech prostor kuchyně. V případě, že použijeme k úklidu kuchyně mop, je 

zde nebezpečí kontaminace povrchů z toalet do potravinářského prostoru. 

NTC zajistí dokonalou čistotu, bezpečnost a zdravou kuchyni.



MNOHO VYUŽITÍ V JEDNOM ZAŘÍZENÍ NTC

  HEPA filtr - pro dosažení optimální kvality vzduchu    

 jsou všechny NTC zařízení vybaveny HEPA filtry 

jak na mokré, tak na suché vysávání.

Snadná přeprava - NTC zařízení  je možno 

přepravovat po schodištích, do vozidel  a po  

nerovném terénu.

 Pohodlné a snadné plnění a vyprazdňování -

   plnění vodou je velmi snadné, stačí vodovodní  

    kohoutek a  vyprázdnění nádrže se špinavou  

      vodou do klozetu WC.

UČEBNY SCHODIŠTĚ

KOBERCE HALY A CHODBY

Systémy Kaivac jsou přizpůsobeny pro potřeby 

škol. Podporují řadu rychlých připojení 

komponentů k řešení všech druhů čištění, 

včetně utírání prachu, vysávání, mytí podlah, 

stěn, školních lavic, úklid možných zvratků  

a skvrn, čištění skříněk a mnoho dalších.

Zařízení Kaivac velmi snadno přeměníme na 

extraktor koberců. Výkonné zařízení  pomocí 

kobercového detergentu propláchne a vyčistí  

koberec a následně koberec vysaje do sucha. 

Tak to je možno čistit i čalouněný nábytek. 

Ideální pro rychlé řešení problému 

v restauracích a kancelářích.

Schodiště je velmi komplikované pro úklid, velké 

množství rohů, zábradlí a svislé stěny stupňů 

neumožňují dokonalý úklid.  NTC si s tímto 

problémem poradí. Stačí postříkat čistým 

roztokem, použít kartáče a odsát špínu pomocí 

stěrky v dolní části schodiště.

Použití patentované KaiAuto široké prostorové 

stěrky umožní NTC zařízení vyčistit podlahy do 

hloubky takovým způsobem, že prodlužuje 

životnost povrchu podlah. Sprejováním čistícího 

roztoku na podlahy rozpustíme špínu a následně 

vysajeme do sucha. KaiAuto nám umožní 

dosáhnout rychlého úklidu hal a chodeb 

s vynikajícím výsledkem .



KAIVAC CHYTRÁ VOLBA

Nyní Vám můžeme nabídnout NO TOUCH úklidový systém přesně podle vašich představ od společnosti KaiVac. Tvar, 

výška, hmotnost, tlak a délky hadic jsou vždy navrženy tak, aby vámi vybraný stroj umožnil práci v daném objektu pro 

různé čistící situace. Pochopitelně také pro pohodlí obsluhy zařízení. Bezproblémová přeprava, jednoduché zaškolení 

a obsluha, to vše je považováno za základ naší konstrukce.

STROJE:

Tento původní stroj byl navržen pro 

velké potřeby úklidových kapacit, 

vysoké školy, univerzity, letiště 

a potřebu armády.

Kongresová centra, továrny, sklady, 

stadiony a velké nemocnice.

Řada KaiVac 1700 

kombinuje vysokou 

kapacitu,  kompaktní 

velikost s atraktivní 

cenou, se kterou 

získáte vysokou 

hodnotu. Navíc má  

odnímatelnou ,,černou skříňku”, což je 

motorový prostor pro rychlé odstranění 

závad nebo výměnu.

KaiVac řady 1200 byl navržen pro 

potřeby menších zařízení, která vyžadují 

stejné čistící schopnosti a sílu. 

Mohou být použity pro základní školy, 

pečovatelské domy, nemocnice, 

kancelářské budovy, restaurace, hotely 

a další.

Kaivac © 2150 Kaivac © 1700 SERIES Kaivac © 1200 SERIES



ÚKLIDOVÁ CHEMIE:

Ať už jde o úklid, dezinfekci, odmašťování nebo odstranění špíny, KaiVac poskytuje účinnou chemickou volbu pro každý 

úkol. Každá z nich může zlikvidovat špínu v různých prostředích, jako je sociální zázemí, kuchyně, průmysl, zdravotnictví, 

školy a další. Vyvinuto speciálně pro bezdotykové čištění.

Kaivac chemikálie jsou 

výrazně barevně 

označeny k zajištění 

viditelnosti a bezpečnosti.

KAIBLOOEY  -  je nízko pěnivý WC čistič, 

který obsahuje směs rychle působících 

středních kyselin k odstranění minerálních 

látek a mýdlových nánosů na umyvadlech 

a obkladech.

KAIPOW™ -  univerzální odmašťovač, který 

rychle rozpouští oleje, maziva, tuky 

a nečistoty.

KAIBOSH™  - koncentrovaný bezoplachový 

dezinfekční čistič k použití ve zdravotnictví. 

Dezinfikuje, čistí a odstraňuje zápach v 

jednom pracovním postupu s úsporou 

práce. KaiBosch je účinný proti širokému 

spektru mikroorganismů, včetně MRSA, 

Norovirus, Hepatitidy B a C, AIDS a mnoho 

dalších.

KAIO™  - kombinuje pomerančový olej 

s peroxidem vodíku, velmi šetrný k 

životnímu prostředí, víceúčelový, pH 

neutrální čistící prostředek.

KAISAN II™ - koncentrovaný bezoplachový 

dezinfekční prostředek s neutrálním pH 

k použití ve zdravotnictví. Ideální pro 

podlahy a povrchy pH senzitivní. Je účinný 

proti širokému spektru organismů, včetně 

MRSA, hepatitidy B a C, Ptačí chřipce, AIDS 

a mnoho dalších.

KAIDRI™ -  přidává se do nádrže s čistou 

vodou. Zlepšuje stékání vody ze svislých 

povrchů a urychluje vysoušení bez skvrn.

™

JEDNODUCHÁ, BEZPEČNÁ A ÚČINNÁ

UZÁVĚRY LAHVÍ

MYSLÍME NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PODPORA VÝKONU DOKONALÉHO ÚKLIDU

Uzávěry lahví mají vestavěný zpětný ventil, 

který zabraňuje zpětnému toku do láhve. 

Zabraňuje rozlití a úniku při přepravě.

Přesné měření pomocí barevných průtokových 

injektorů, kontrola dávkování chemikálií pro 

ředění s vodou pro různé roztoky do stříkací 

pistole. 

Vestavěný filtr zabraňuje kontaminaci chemie 

do čerpadla a stříkací pistole.

Kaivac si klade za cíl poskytovat nákladově efektivní a pro obsluhující 

personál příjemné úklidové systémy, které chrání zdraví a bezpečnost osob 

v budovách úklidu. Myslíme také na životní prostředí, které je nejvíce 

ohroženo chemickými látkami. 

Celý náš NTC systém je již od začátku navržen k důkladnému 

úklidu a to způsobem, který je velmi efektivní a šetrný 

k životnímu prostředí. Některé z našich velmi účinných čistících 

výrobků byly certifikovány v USA Green Seal. Toto označení 

můžete vidět na výrobcích Kaio, Kaiblooey a Kaipow. 

Kaivac usiluje o ,,nejzelenější” čistící systémy na světě. 

Hodně informací o našich výrobcích získáte na .www.kaivac.com

Nedovolte, aby něco tak jednoduchého jako jsou opotřebované stírací lišty 

a vodící kolečka, ohrozily  váš dokonalý úklid. Jsou velmi levná a snadná 

výměna zajistí kvalitu úklidu. Velmi často je tato skutečnost ze strany 

úklidového personálu přehlížena. Kaivac dodává spolu s úklidovou chemií 

sady náhradních stíracích lišt a koleček.



www.kaivac.com

Pro předvedení výrobků a získání dalších informací nás kontaktujte:

TCS Česká republika, s.r.o.
Pražská 239, 250 66 Zdiby 
ČESKÁ REPUBLIKA

TCS Slovenská republika, s.r.o. 
Nosice 35, 020 01 Púchov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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