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Biologisk damprengøring
har et navn:

ET KOMPLET UDVALG
som opfylder alle dine behov

Skaber af den
biologiske damprengøringsmetode.
Med mere en 15 års erfaring er SaniVap i dag førende inden for
udstyr til biologisk overfladerengøring med damp.

Et komplet udvalg af effektivt og pålideligt professionelt udstyr
7.500 damprensere bruges dagligt af vores kunder
94% brugertilfredshed
Baseret på undersøgelse blandt 2.600 kunder
Teknisk serviceaftale og brugeroplæring
Tilpasset professionelle brugeres behov
Videnskabelig dokumentation for den høje effektivitet af SANIVAP
damprengøringsmetode og -udstyr, herunder til effektiv bekæmpelse af
multiresistente bakterier. Dokumenteret biocid effekt på sporer (Clostridium
difficil) med model SP540H. Attesteret gennem talrige godkendelser,
brugernes tilfredshed og certificeringer. Medicinsk CE - ISO 13485 - ISO 9001.
En velegnet metode inden for mange sektorer
SANIVAP Sundhedsvæsen: hospitaler / klinikker / plejehjem / beredskab...
SANIVAP Institutioner: skoler / daginstitutioner / fælleskøkkener ...
SANIVAP Industri: mad / farmaceutika / laboratorier ...
SANIVAP Hoteller, Transport ...
En 100% økologisk, biologisk rengøringsmetode
Uden brug af kemiske ingredienser er damprengøring det perfekte svar på
behovet for miljøvenlig rengøring.

ISO 9001 : 2008

NF EN ISO 13 485 : 2012

Et komplet udvalg af dampgeneratorer, tilbehør,
mikrofiberklude og rengøringsvogne til
biologisk rengøring

SaniVap har udviklet et komplet udvalg, som imødekommer ethvert behov hos professionelle
kunder for effektivitet, pålidelighed, brugervenlighed og ergonomi.

SP 400

SP 500 / SP 540H / SP 600

SP 800

Egonomi / Brugervenlighed
Enkel brugerbetjening
Taktile kontakter og kommandoer
Nem tømning af vandtank
Sensorer måler tankens vandstand

>>
>>
>>
>>

Dampkvalitet
Permanent højtemperatur, desinficerende damp

>>

Pålidelighed / Robusthed
Professionel brug op til 8-10 timer om dagen

>>

Udvalg af tilbehør
Komplet, ergonomisk og tilpasset hver opgave

>>

Rengøringsvogn til biologisk rengøring
Designet til at lette biologiske rengøringsprocedurer

>>

Design
Reduceret størrelse
Professionelt design

>>
>>

Dampgulvmoppe

Ergonomisk damphåndtag

Børste

Dyse

FØDEVAREFORARBEJDNING - INDUSTRI:
fælleskøkkener, udstyr til fødevareindustri

INSTITUTIONER:
plejehjem, daginstitutioner, skole, idrætsfaciliteter

INDUSTRI:
fødevarer, farmaceutika, kosmetik, laboratorier
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SUNDHEDSVÆSEN:
hospitaler, klinikker, plejehjem, beredskab

