
concept

Yen� B�r Anlayış

Mutfak Tem�zl�ğ�nde 

TÜRKÇE

KATALOG



Unutmayalım..

Ayrıca, yeters�z havalandırma ve �çerde b�r�km�ş 

artıklar fanların p�s ve k�rl� kokularla çalışmasına 

sebeb�yet ver�r.

Gres, yağ ve artıklar restoran yangınlarına yol 

açmaktadır. Bu sebeple, mutfak s�stemler�n�n 

tem�zl�ğ� �hmal ed�lmemes� gereken öneml� b�r 

konudur. 

Endüstr�yel mutfak s�stemler� davlumbaz, asp�ratör, 

baca ve kanallarla donatılmıştır. F�ltre ve yağlı 

kanallarda b�r�km�ş k�r ve kötü kokuların 

uzaklaştırılması gerek�r.



concept

Etk�l� Köpük ve 

durulama jeneratörü

Mutfak eşyası ve f�ltre 

tem�zleme

Kanal tem�zl�ğ� �ç�n 

fırçalama robotları

Basınçlı hava 

kompresörü



multipro DUO
square

PATENTED

MULTİPRO fırçalama robotu, türünün en gel�şm�ş yağlı 

kanal tem�zley�c�s�d�r.

Güçlü ç�ft yönlü pnömat�k b�r motor �le donatılmıştır. 

K�myasal ürün enjektörü ve hava akt�vasyonlu fırça 

ayarlayıcı kurulum olanağı �le 30 m yüksekl�ğe kadar 

uzanır. Tüm manevralar �ç�n, 150 mm'den 1000mm'e 

kadar da�re ve kare kanallara uzaktan kontrol sağlar. 

V�deo kontrol ve HD d�j�tal kayıt özell�ğ� bulunmaktadır.

DUO SQUARE s�stem�, 

fırçaları �k� sıralı şek�lde 

b�rleşt�r�r. Dış taraf kanalın 

yüksek tarafını, �ç taraf �se 

köşeler� fırçalamak �ç�n 

uygun ölçülerde d�zayn 

ed�lm�şt�r.

Parçalar farklı çaplardak� 

fırçaları b�rleşt�rmek üzere 

d�zayn ed�lm�şt�r. Kare ve 

da�re şekl�ndek� her �k� tür 

kanala uyum sağlayab�len 

malzeme ve uç kalınlığı 

bulunmaktadır.



AR20

visi pro

Fırçalar

multipro

Pnömat�k ortalayıcı

Visiogras

Dokunmat�k klavye �le tüm 

fonks�yonları sunar.

Uzaktan Kumanda

Ops�yonel aksesuarlar

DUO SQUARE �ht�yaca göre farklı ölçü 

ve t�plerdek� fırçalarla kare kanalları 

etk�l� b�r şek�lde tem�zler.

450 mm'den 1000 mm'ye daha gen�ş kare ve 

da�re kanalları ortalamak �ç�n fırça aksesuarıdır.

Kanal ölçüler�ne ayarlanab�l�r ayaklar muntazam 

mekan�k uygulama sağlar.

Robotun �ç�ne yerleşt�r�lm�ş kamera, 

tem�zl�k önces� ve sonrasında 

kanalların �ç�nde HD v�deo ve kayıt  

�şlemler�n� gerçekleşt�r�r.

Sess�z, kompakt ve haf�ft�r.

Paslanmaz çel�k çerçeve

tekerlekler �le taşınab�l�r.

Bu gel�şm�ş kompresör, türb�n teknoloj�s� 

�le hava oluşturarak Mult�pro last�k 

ek�pmanına hava kuvvet� sağlayan güçlü 

muhteşem b�r motor kaynağıdır. Hava 

basınç evres�ne yüksek m�ktar �letme 

kab�l�yet�ne sah�pt�r.



pro

ifoampro

Tüm Kontrol Tek Parmağınızda

Bu gruptak� eşs�z özell�k olan 

dokunmat�k ekran ve 

dokunmat�k tuş takımı �le b�r 

çok parametrey� görselleşt�reb�l�r 

ve c�hazı kontrol edeb�l�rs�n�z.  

Takıp Çıkarılab�l�r k�myasal panel�

 

Dokunmat�k klavye 

özell�kl� uzaktan kumanda 

�le ana fonks�yonları 

rahatça kullanab�l�rs�n�z.

Uzaktan Kumanda 

(Ops�yonel)

Ayarlanab�l�r Açılı Başlık

 Köpük püskürtme ve 

yüksek basınç 

durulama sağlar.

  
20º

  
140º

Hidrobrush

Yüksek basınçlı döner 

nozül en �natçı yağları 

söker atar. 

. rotojet

“Kutu �ç� Torba” paketleme s�stem� 

güvenl� ve rahat kullanım 

�ç�n tasarlanmıştır.

�Foam Pro entegre ed�leb�l�r akıllı köpük jeneratörü. Entegre ed�leb�l�r �le aslında �fade etmek 

�sted�ğ�m�z; hünerl� k�myasal ş�şeler�, ve şu ana kadar olan �ht�yacınız olan d�ğer her şey� unutab�l�rs�n�z.

�FoamPro, asp�ratör ve davlumbaz tem�zl�ğ� �ç�n �ht�yacınız olan her şey� basınç odası ve atık s�stem� motorları �le sağlar.

Yen� nes�l akıllı köpük gerçeğ�



ifoammini ultrasonicfilnet

PATENTED

Bu b�rleş�m b�rkaç dak�ka �ç�nde k�rler� 

herhang� b�r manuel b�t�r�c� müdahale 

olmadan söküp atan yararlar sağlar.

Etk�nl�k: ultrason�k �şlemler tüm 

boşluklara nüfuz ederek olağanüstü 

b�r tem�zl�k sağlar.

F�lnet ultrason�c s�stem�, ultrason (ses 

üstü dalga), ısı, k�myasal ve mekan�k 

�şlemler�n b�rleş�m�d�r.

F�ltre ve mutfak eşyalarının tem�zl�ğ� 

�ç�n en hızlı ve en etk�l� s�stemd�r.

�Foam M�n�, teraslar, çatılar, er�şmes� zor 

asma tavan g�b� en ulaşılamaz yerler 

�ç�n etk�n köpük oluşturma �ht�yacınıza 

�deal destek sağlar.

�Foam pro a�les�nden Mult�jet 

teknoloj�s�n�n avantajını yaşayın.
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