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Ekológia
a rovnováha v prírode

Ekológia a hygiena sú najdôležitejšími činiteľmi zdravého života. Života, 
ktorého kvalita a bezpečnosť závisí v nemalej miere od čistoty prostredia,  
v ktorom žijeme.

Procesy spojené s poriadkom, čistotou a hygienou sa často realizujú za cenu 
znečistenia prírody a zhoršovania životných podmienok. Otázka znečisťovania 
pôdy, vody a ovzdušia je globálnym problémom. Úlohou spoločnosti MENIKINI  
je hľadanie riešení, ktorých cieľom je radikálne obmedzenie emisií a používania 
chémie a prostriedkov, ktoré naše okolie a prírodu znečisťujú.

Vďaka najnovším technológiám, v ktorých je Taliansko svetovým lídrom, má-
me ako zástupca talianskej spoločnosti MENIKINI česť predstaviť aj sloven-
skému trhu ekologický, efektívny a účinný systém čistenia v domácnostiach,  
vo firmách a v priemysle.



celosvetový  
marketing
Profesionalita distribučnej siete Menikini garantuje  
stabilitu a kvalitu značky na svetových trhoch. 

Veľkou výzvou pre výrobcu je podiel na trhu, jeho  
aktivita v tejto oblasti, vedecký výskum  
a osobitný prístup k spotrebiteľom.  Ich názory, 
otázky a návrhy často pomáhajú nájsť 
optimálne riešenie kvality produktov  
a služieb. Hľadanie efektívnejších riešení  
a snaha neustále sa zlepšovať znamená  
úspech pre spoločnosť a taktiež úspech 
pre firmy, ktoré so spoločnosťou 
                          spolupracujú.

sila  
partnerstva

Firmy zastrešené značkou Menikini pracujú v oblasti čistenia viac 
ako 30 rokov. V rámci intenzívneho rastu, a tiež s cieľom znížiť nákla-
dy na výskum a výrobu, sa všetky spoločnosti pretransformovali  
do kapitálovej skupiny MENIKINI. Výrobky značky Menikini charak-
terizuje kvalita každého detailu, o čom svedčia získané medzinárod-
né ocenenia. Skupina MENIKINI je skutočným príkladom talianskej 
rodinnej firmy s dlhoročnou tradíciou. Jej skúsenosti, poznatky 
a úspech využívajú spolupracujúce firmy po celom svete.

Domoplast je materskou spoločnosťou skupiny MENIKINI. Jej ná-
plňou sú činnosti v oblasti odlievania plastov pri výrobe finálnych 
produktov. 95 % získaných zákazníkov znamená jasné prvenstvo  
na trhu a svedčí o vysokej kvalite produktov a spokojnosti zákaz-
níkov.

General Vapeur je svetovým lídrom v oblasti sanitárnej dezinfekcie 
s využitím technológie suchej pary. 
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čistota  
z Talianska

Spoločnosť MENIKINI sa zaoberá výrobou a predajom  
strojov na čistenie parou. Stroje sú určené na využitie 
v domácnostiach, komerčných priestoroch, aj v prie-
mysle. Taliansko je svetovým lídrom vo výrobe strojov  
na čistenie parou. Dlhoročné skúsenosti v obore umož- 
nili optimalizovať kvalitu a úžitkovosť výrobkov a prispô-
sobiť ich potrebám širokej klientely, aj individuálnym  
potrebám jednotlivých zákazníkov a inštitúcií.

Happy hours
Technika na použitie v domácnosti

Silver professional
Technika pre firmy a inštitúcie

Industrial sanitizing
Technika na vysokovýkonnú sanitárnu dezinfekciu

Happy hours Silver professional Industrial sanitizing

k Vašim  
službám 

Spoločnosť MENIKINI kladie veľký  
dôraz na komunikáciu s klientelou. 

Každodenne investuje nemalé  
finančné prostriedky do výskumu  

a vyvíja nové výrobné technológie,  
ktoré nám pomáhajú efektívne čistiť,  
udržiavať optimálny stupeň hygieny,  

a zároveň sú šetrné k životnému prostrediu.  

Menikini znamená vysokú kvalitu strojov 
a technológií a je zárukou bezpečnosti  

a dlhodobej spokojnosti klientov.



inovácia a výkonnosť  
priemyselného čistenia

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points  - Analýza kontroly rizík a kritických bodov)
HACCP je systém používaný na celom svete výrobcami potravín a slúži na posúdenie rizika  
a určenie miery nebezpečenstva narušenia hygienických štandardov v momente ich výskytu.

Pred prijatím systému HACCP boli hygienické kontroly vykonávané priebežne počas  
výroby a analýza doby trvanlivosti výrobku sa vykonávala len pred jeho  
expedíciou na trh. Avšak vďaka uplatneniu systému HACCP sme schopní  
identifikovať stupeň rizika a mieru nebezpečenstva porušenia hygienických  
noriem v každej etape výroby. To umožňuje vykonať preventívne  
opatrenia a odstrániť problém v momente výskytu narušenia  
hygienických štandardov.

Testovanie účinnosti pary pri odstraňovaní plesní a baktérií  
ukázalo, že zariadenia MENIKINI sú oveľa účinnejšie, ako  
doterajšie postupy. Po prijatí európskych parametrov  
a štandardov môžeme konštatovať, že účinnosť parných zariadení  
je porovnateľná s účinnosťou chemických antibakteriálnych látok. 

Vývoj, implementácia a overovanie systému HACCP umožňuje efektívnejšiu  
produkciu tým, že minimalizuje riziko výskytu chybného tovaru a dáva veľký  
výber možností na zlepšenie kvality.
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suchá para
Pri teplote 100 ° C voda mení svoje skupenstvo meniac sa na paru. V prí-
pade výskytu čiastočiek vody v pare určuje sa jej výskyt škálou od 0 do 1, 
kde 1 znamená žiadna kvapalina.
Zariadenia Menikini produkujú paru zodpovedajúcu hodnote 0,95. To  
je možné dosiahnuť pomocou špeciálne navrhnutých kotlov, ktoré 
umožňujú prehriatie pary na teplotu až 180 ° C. Vysoká teplota zväčšuje 
objem takto vzniknutej pary a tým zvyšuje aj jej kompresiu, pričom získa-
vame pracovný tlak do 10 bar.
Vlhkosť suchej pary na úrovni 5 % a jej teplota v rozmedzí od 100 ° C  
do 180 ° C umožňujú skutočne účinné odstraňovanie nečistôt s minimál-
nym odtokom kondenzovanej vody.

voda

boj proti baktériam 
a alergénom 
Suchá para umožňuje optimálne čistenie a dezinfekciu. Táto prírodná  
a ekologická metóda umožňuje nielen prenikať do hĺbky, čistiť povrchy, 
odstraňovať zažrané nečistoty, chemikálie a toxíny, ale ničí aj baktérie, 
vírusy a mikroorganizmy.

Teplota, tlak, nízka vlhkosť pary a minimálna potreba používať chemikálie 
dali technológii čistenia nový význam. Účinnosť čistenia parou ocenili 
firmy a spoločnosti pôsobiace v týchto odvetviach: farmaceutický a zdra-
votnícky priemysel, reštaurácie a rýchle občerstvenie, automobilový prie-
mysel, majitelia rekreačných zariadení, športových centier a mnohých 
ďalších komerčných priestorov, kde je požadovaná sterilná čistota.

Vďaka jednoduchej obsluhe a všestrannosti využitia suchej pary  
sa parné čistenie stalo populárnym v rôznych odvetviach priemyslu  

- od strojárstva až po potravinársky priemysel. Popularita čistenia  
parou vychádza z potreby eliminovať škodlivé chemikálie  

a alergény, kožné problémy a problémy spojené  
s respiračnými chorobami, ktoré sa môžu objaviť pri použití  

tradičnej metódy čistenia a dezinfekcie.

mokrá para

suchá para

teplota (°C)

tlak (bar)



potravinársky priemysel
Pekárne, cukrárne, výroba potravín, bitúnky, spracovanie mäsa a údenín, skladovanie, triedenie 
a spracovanie potravín,...
Ukázalo sa, že viac ako 90 % všetkých kontaminácií potravinárskych výrobkov dochádza pri ich spracovaní  
a balení.
Ak sa chceme zbaviť baktérií, vírusov a iných 
kontaminantov v potravinárskom priemysle, po- 
užívame drahé zariadenia a zložité postupy  
na zachovanie čistoty a hygieny. Tradičný spôsob  
dezinfekcie pozostáva zo štyroch krokov: 1. na-
nesenie vody a čistiaceho prostriedku na čiste-
ný povrch, 2. dezinfekcia pomocou chemických 
prostriedkov, 3. opakované oplachovanie vodou,  
4. sušenie. Použitie priemyselných zariadení spo-
ločnosti MENIKINI môže proces zrýchliť a zjed-
nodušiť. Suchá para umožňuje zjednodušenie 
postupov, skrátenie času a zníženie nákladov  
na čistenie a dezinfekciu s garanciou zachovania 
kvality procesu.
Výhodou použitia suchej pary je schopnosť efek-
tívne čistiť a dezinfikovať povrchy aj na ťažko 
prístupných miestach, ako sú praskliny, dutiny, 
diery, vetracie otvory a pod. Po čistení parou ostá-
vajú tieto prvky suché.
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gastronómia
Reštaurácie, bary, puby, cateringové firmy, hotely, bufety,  

reštaurácie rýchleho občerstvenia,...

V oblasti gastronómie je najdôležitejšou úlohou vysoká  
úroveň hygieny miesta na prípravu a konzumáciu  

jedla. Na splnenie tejto požiadavky spoločnosť  
MENIKINI plánuje a vyvíja postupy vedúce  

k účinnému odstráneniu baktérií, mikróbov,  
parazitov a vírusov.

Parné zariadenia značky MENIKINI  
umožňujú použitie najúčinnejších  

technológií na čistenie a dezinfekciu  
v potravinárskom priemysle  

a gastronómii. 
Suchá para je univerzálny  

prostriedok na všestranné použitie.  
Ideálna je na čistenie pracovných  

dosiek, rúr, horákov, oceľových,  
nerezových a pochrómovaných  

dielov. Bez ohľadu na typ povrchu dokonale  
čistí a dezinfikuje s veľkou úsporou času, chemikálií,  

vody, a tým aj finančných prostriedkov.

dôkladné  
čistenie  

bez  
čistiacich  

prostriedkov
Príklady použitia:

• dezinfekcia podláh
• čistenie strojov a pracovných dosiek

• odstránenie nečistôt, tuku a usadenín  
z ocele, teflónu, keramiky

• čistenie a ochrana chrómovaných povrchov
• eliminácia zápachu, mikróbov, parazitov

• čistenie ťažko prístupných plôch

kovový povrch krájač cestovín pred a po výroba údenín čistenie mixéra výroba čokolády pekáreň

pred

po

Príklady použitia:

• dôkladné čistenie lán, popruhov, šácht a tesnení
• čistenie a údržba klimatizácie
• odstraňovanie nečistôt z ovládacích panelov
• čistenie dopravníkov (pásy, reťaze, dopravné  
 pásy)
• dezinfekcia systémov a ovládačov
• dezinfekcia chladiacich priestorov, klimatizácie  
 a výparníkov
• odstraňovanie zvyškov jedla
• čistenie pracovných stolov, lavíc, pomôcok  
 a ďalších pracovných plôch
• dezinfekcia ventilačných mriežok

Steam Master 30 kW

Toto zariadenie je schopné produkovať 
tlak a vysokú teplotu ako žiadne iné po-
dobné zariadenie. Prístroj je navrhnutý 
tak, aby spĺňal najprísnejšie požiadavky 
na účinné priemyselné čistenie aj v tých 
najnáročnejších podmienkach. 
Steam Master je budúcnosť v oblasti prie-
myselného čistenia a dezinfekcie.

usadenina pred - po lepidlo - pred lepidlo - po doska - pred doska - po povrch - pred povrch - po



baliarne nápojov
Firmy zaoberajúce sa stáčaním piva, vína, oleja či mlieka a ich plnením do fliaš, 
výroba a balenie nealkoholických nápojov a ovocných štiav,...

Firmy zamerané na výrobu, úpravu a balenie všetkých  
druhov nápojov na plnenie fliaš zvyčajne používajú  
mechanizované systémy. Tieto sú vystavené  
nepretržitej kontaminácii, ktorá vzniká počas  
výrobného procesu a zbiera sa na dopravníku.  
Tvorí ju špina, mastnota, zvyšky produktu  
a materiály používané na údržbu  
dopravníka. 
Horúca a suchá para sa pri optimálnom  
tlaku dostáva aj na ťažko prístupné  
miesta a preniká do zákutí zariadenia,  
kde účinne dezinfikuje, čistí  
a odstraňuje plesne, mastnotu,  
mikróby a odolné škvrny. Minimálna  
vlhkosť suchej pary umožňuje aj 
čistenie rozvádzačov, ovládacích  
panelov a ďalších elektrických  
a elektronických súčiastok. Proces čistenia  
je pohodlný, rýchly a efektívny.
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výroba vína a piva
Lisovne, vinárstva, baliarne vína, pivovary

Horúca suchá para pod vysokým tlakom je ideálna  
na čistenie všetkých typov oceľových povrchov.  

Dôkladne odstraňuje všetky nečistoty, mastnotu  
a inú špinu. Použitie pary je skvelý spôsob  

na dôkladné čistenie barelov, sudov, cisterien,  
kotlov a síl od nečistôt, baktérií a sedimentov.  

Pomocou parného systému je možné  
dôkladne vydezinfikovať každú štrbinu,  

čo je veľmi ťažké v prípade použitia  
tradičných čistiacich techník. 

Vzhľadom na svoje vlastnosti je para  
ideálnym riešením na čistenie ťažko  

prístupných miest, ako sú  
potrubia, príruby alebo kohútiky.

ochrana chuti

Príklady použitia:

• čistenie a dezinfekca sudov  
a barelov

• odstraňovanie sedimentov
• dezinfekcia cisterien a kontajnerov

• dezinfekcia filtrov
• čistenie skla, dezinfekcia inštalácií  

a podláh
• odstraňovanie baktérií, plesní, vírusov  

a parazitov 
• obnovovanie neutrálneho pH

• čistenie a odstraňovanie upchatia z rúr, čistenie  
inštalácií, poréznych povrchov a chrómu

čistenie zariadenia čistenie obkladu čistenie stroja čistenie nerovných a pórovitých povrchov

Príklady použitia:

• dezinfekcia a čistenie výrobných  liniek
• čistenie trysiek, ventilov,  
 elektrických a elektronických  
 súčiastok
• odstraňovanie plesní a baktérií
• čistenie dopravníkov (remene,  
 reťaze, tesnenia)
• odstraňovanie ložísk prírodných  
 a syntetických sedimentov 
• čistenie chrómu
• čistenie strojov
• čistenie a dezinfekcia podláh

Green Steam

Inovatívny kotol umožňuje  
vyrábať suchú paru  
o vysokej teplote a tlaku.
Vysoká teplota a tlak  
vyprodukovanej pary  
garantujú dosahovanie 
najvyššej efektivity  
čistenia.

dezinfekcia suda kohútik - pred kohútik - po zariadenie - pred zariadenie - po súčiastka - pred súčiastka - po

hygiena ako pridaná hodnota



hoteliérstvo
Hotely, konferenčné centrá, agrofarmy s ubytovaním,  
apartmány, penzióny,...
Hotely, rezidencie, konferenčné centrá a všetky ostatné  
malé aj veľké turistické zariadenia venujú špeciálnu  
pozornosť udržiavaniu zodpovedajúcej úrovne čistoty  
a hygieny. Zariadenia MENIKINI majú širšie využitie,  
než len ako účinný prostriedok na boj proti  
alergénom a mikróbom. Parné generátory sú  
špičkovým zariadením, vysokoúčinným aj  
na čistenie kobercov, sedacích súprav,  
pohoviek, stoličiek a kresiel. Vďaka  
používaniu strojov MENIKINI sa stáva práca  
jednoduchšou, efektívnejšou a menej  
časovo náročnou. Rovnako umývanie  
okien, čistenie podláh a odstraňovanie  
prachu nie je pre parné generátory  
problémom. Okrem toho sú všetky  
vyčistené povrchy optimálne  
vydezinfikované, čo zaručuje  
hygienu, pohodlie a bezpečnosť  
návštevníkov a ubytovaných hostí.
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spa
Kozmetické salóny, bazény, sauny, kúpele a wellness

Kozmetické salóny, sauny, bazény a podobné zariadenia  
si vyžadujú osobitnú čistotu. Vzhľadom k vysokej miere  

vlhkosti a veľkému počtu zákazníkov sú tieto miesta  
obzvlášť náchylné na tvorbu baktérií a plesní. 

Vysoká teplota, ktorú produkujú stroje  
spoločnosti MENIKINI, umožňuje dôkladné  

čistenie a sterilizáciu rôznych typov  
miestností. Para dôkladne čistí sklo, dlažbu,  

obklady, špáry, keramické a sanitárne  
zariadenia, vďaka svojim vlastnostiam  

je šetrná k životnému prostrediu  
a pri čistení parou nie je nutné  

používať silné chemické  
prostriedky.

pekná stránka čistenia

Príklady použitia:

• odstraňuje vírusy, baktérie  
a plesne

• dezinfikuje povrchy, s ktorými má  
telo kontakt

• čistí sklo, zrkadlá, parkety
• dezinfikuje sauny, kúpele,  

hydromasážne sprchy, masážne stoly 
• dezinfikuje sprchy a umyvárne

• odstraňuje škvrny a zápachy  
zo sedačiek a kože

stop roztočom odstraňovanie  
baktérií a roztočov stop zápachom čistenie kobercov, 

pohoviek a kresiel

Príklady použitia:

• dezinfekcia pracovných plôch, obkladov, dlažieb
• čistenie parkiet a drevených podláh
• čistenie škvŕn, odstraňovanie zápachu z kobercov, sedačiek,  
 kresiel a pod.
• odstraňovanie žuvačiek
• čistenie a dezinfekcia kúpeľní
• čistenie nerezových a chrómovaných povrchov
• čistenie klimatizácií, okien, zrkadiel
• čistenie a dezinfekcia miest určených na spracovanie potravín

Allegra 800C

Je navrhnutý tak, aby jedným strojom  
bolo možné profesionálne vyčistiť každé  
miesto. Allegra 800C v sebe spája  
dezinfekčnú silu pary so silou  
odstraňovača nečistôt  
pri ekologickom využití  
vody a systému filtrov. 
Tri funkcie v jednom  
zariadení, tri súčasne  
vykonávané činnosti  
pri upratovaní.

dezinfekcia parou odstaňovanie vodného kameňa

umývanie a čistenie  
všetkých  
druhov povrchov

stop zápachom

stop roztočom

Jednoduché vysávanie parným 
vysávačom. Veľmi ľahké,  
kompaktné  
a profesionálne  
stroje MENIKINI  
majú univerzálne  
využitie.  
Sú ideálne  
na udržiavanie  
čistoty vo všetkých  
druhoch  
priestorov, 
ktoré si vyžadujú  
účinné  
a praktické čistenie  
s jednoduchou  
obsluhou. 



vzdelávanie a šport
Školy, univerzity, jasle, materské školy, fittness centrá, telocvične, sauny, bazény,...

Suchá para umožňuje dôkladné čistenie a dezin-
fekciu miestností všetkých typov. Používanie pro-
fesionálnych parných strojov je ekologická metóda 
čistenia, ktorá poskytuje vysoký štandard hygieny 
a značnú úsporu času na miestach, ako sú školy 
(triedy, jedálne, chodby, toalety), športové cen-
trá (telocvične, posilňovne, bazény, šatne), sauny, 
wellness a všetky ostatné objekty, ktoré potrebujú 
udržať vysokú úroveň hygieny.

Vďaka vysokej miere šetrenia čistiacich prostried-
kov (cca 70 %) a nízkej spotrebe vody sú stroje 
firmy MENIKINI šetrné k životnému prostrediu 
a sú výhodnou finančnou investíciou.
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ochrana zdravia
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia, laboratóriá,  

ambulancie, veterinárne kliniky,...

Jednou zo základných úloh, ktoré si dáva firma  
MENIKINI, je neustály rozvoj s cieľom riešenia  

potrieb zdravotníckej oblasti. Je to kľúčová oblasť  
ochrany nášho zdravia, keďže sme vystavení  

dlhodobému kontaktu s rôznymi druhmi  
vírusov, baktérií a choroboplodných  

zárodkov, ktoré sa veľmi rýchlo stávajú  
odolnými proti všetkým chemickým  

látkam. Výskum ukazuje, že žiadny vírus  
ani baktéria nie sú schopné prežiť  

v suchej pare pri teplote 140 °C.  
Ambulancie, nemocnice, kliniky,  

laboratória, ktorých zariadenie  
si vyžaduje dezinfekciu, sa stávajú  

cieľom rozvoja tejto modernej,  
inovatívnej a zároveň  

jednoduchej technológie.

na prvom mieste  
je efektivita 

Príklady použitia:

• dezinfekcia ambulancií
• dezinfekcia operačných stolov,  

zariadení a miestností
• sterilizácia medicínsko - ortopedických  

pomôcok a príslušenstva
• dezinfekcia postelí, matracov, prádla

• dezinfekcia nosidiel a prepravných vozíkov
• čistenie čakární, vyšetrovní a podláh
• dezinfekcia zdravotníckych zariadení

Príklady použitia:

• dezinfekcia jedálne
• čistenie a údržba klimatizácie
• dezinfekcia športového  
 vybavenia, náradia a pomôcok
• dezinfekcia filtrov  
• dezinfekcia kúpeľní, spŕch,  
 toaliet a šatní

Vacuum Green Steam

Univerzálne zariadenie  
s jednoduchou obsluhou  
- praktické a ľahko  
použiteľné v každom  
prostredí. Funkcia  
vysávania a široké  
príslušenstvo umožňuje 
všestranné využitie.

fyzické aktivity a hygiena



doprava a špedícia
Dopravné prostriedky, firmy špecializujúce sa na čistenie  
lodí, lietadiel, vlakov a autobusov, čistenie a dezinfekcia  
dopravných prostriedkov na prepravu potravín  
a spracovanie rýb a mäsa

Para je nezastupiteľným nástrojom v procese  
dezinfekcie a odstraňovania škvŕn a špiny zo všetkých  
druhov čalúnenia. Po tepovaní parou ostavájú  
povrchy mierne vlhké až suché, vďaka čomu  
odpadá potreba dlhého sušenia. Okrem toho  
para odstraňuje zápachy, čistí a dezinfikuje.
Široká škála príslušenstva umožňuje  
používať parné zariadenia na čistenie  
rôznych druhov povrchov. Vďaka tomu  
je obsluha schopná vykonávať svoju  
prácu jednoducho, rýchlo a účinne.
Použitie pary pri takto vysokej  
teplote odstraňuje baktérie, blchy,  
kliešte, vši a roztoče, ktoré sa môžu  
nachádzať v opierkach hlavy,  
na sedadlách, či koberčekoch.
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priemysel
Oblasť priemyslu a technickej výroby

Doterajší spôsob čistenia fabrík, výrobných hál, skladov  
a pod. s použitím vody, vysokotlakových čističov  

a chemických prostriedkov, pri ktorom vzniká  
nebezpečný odpad, je veľmi nákladný,  

neefektívny, časovo náročný a sťažujúci prácu. 

Suchá para pod vysokým tlakom je  
vynikajúci a ideálny nástroj  

na odstraňovanie mastnoty, oxidov,  
a usadenín hromadiacich sa v ťažko  

prístupných štrbinách rôznych  
zariadení a ich častí.

bez toxického  
odpadu

Príklady použitia:

• odstraňovanie nánosov a sedimentov
• čistenie motorov a kľukovej skrine

• čistenie filtrov, klimatizácií  
a vetracích mriežok

• čistenie ovládacích panelov
• odstraňovanie mastnoty, dôkladné čistenie  

mechanických dielov, nášľapných hrán, filtrov, 
• čistenie podláh

Príklady použitia:

• eliminácia zápachu z čalúnení áut, vlakov,  
 lodí a lietadiel
• efektívne odstránenie mikroorganizmov  
 a parazitov, ako sú baktérie a plesne
• dezinfekcia sedadiel, podláh i toaliet
• dezinfekcia chladničiek 

Steram master

V posledných rokoch, po verejnej diskusií  
o parazitoch v talianskych vlakoch, sa  
talianska národná prepravná spoločnosť  
Trenitalia rozhodla používať technológiu  
suchej pary na dôkladné čistenie  
vagónov.

účinný boj proti parazitom
vši

čistenie  
drsnýchpovrchov

osviežovanie  
čalúnenia čistenie mechanických dielov

blchy

roztoče

elektromotor - pred elektromotor - po valec motora - pred valec motora - po reťaze - pred reťaze - po čistenie podlahy



systém čistenia 
dopravných pásov
Čistenie výrobných liniek v továrňach, ktoré sa zaoberajú  
výrobou potravín, je ťažké a časovo veľmi náročné.  
Napríklad pri výrobe cestovín zvyšky polotovarov  
padajú medzi spojovacie časti dopravných pásov,  
alebo sa lepia na tyče a ploché časti  
dopravníkov, čím spôsobujú trvalé a ťažko  
odstrániteľné zašpinenie. 
Systém čistenia pásov je navrhnutý ako  
doplnok k pásu. Prúd pary sa dostáva  
do priestoru dopravníka a odstraňuje  
usadeniny a vzniknuté  sedimenty.  
Používanie prúdu pary, spojeného  
s odsávaním, udržiava prepravník  
suchý a čistý. 
Je to účinný systém vyrobený  
z nerezovej ocele. Zaručuje  
jednoduchú montáž  
a kompatibilitu s generátorom  
pary STEAM MASTER 10-19,5-30 kW.

19

automobilizmus 
a autokozmetika
Autoumyvárne, servisy, autoklampiarne a lakovne,  

predajne a požičovne áut,...

Suchá para má široké uplatnenie tiež 
v automobilovom priemysle. Vzhľadom  

k jej účinnosti, komfortu a jednoduchej obsluhe  
je ideálna na čistenie automobilov  

pred aj po akomkoľvek type lakovníckych,  
klampiarskych a mechanických opráv.   

Zariadenia MENIKINI sa často používajú  
v predajniach, skladoch,  

autopožičovniach a všade tam, kde je  
potrebné rýchle, jednoduché  

a účinné umývanie. Vďaka nízkym  
obstarávacím nákladom, vysokej  

účinnosti a jednoduchým  
postupom sa parné autoumyvárne  

tešia veľkej obľube. Poskytujú  
kvalitné služby aj s využitím mobilného  

servisu smerom k zákazníkovi.

umývanie  
parou
Príklady použitia:

• odstraňovanie zaschnutej špiny,  
ako sú mazivá, oleje, asfalt a peľ  

z bŕzd a pod.
• čistenie vozidiel po opravách,  

pred lakovaním a leštením a pod. 
• jednoduchá možnosť poskytovania služby  

v pneuservisoch, na parkoviskách a pod.
• využívanie mobilnej autoumyvárne  

s dojazdom za zákazníkom
• rýchle a jednoduché čistenie vozidiel v predajniach,  

bazároch, požičovniach áut a pod. 

výkonný, prenosný,  
programovateľný vši

blchy

roztoče

elektromotor - pred elektromotor - po valec motora - pred valec motora - po reťaze - pred reťaze - po čistenie podlahy

Tekno Steam Jet  
kód BLPLC09

• na pásy so spojmi z hliníka alebo ocele
• univerzálny - koncovka s nastaviteľnou tryskou
• pracovná vzdialenosť: 60 - 90 cm
• programovateľný

Tekno Steam  
kód BLT08

• na ploché pásy z ocele alebo teflónu 
• funkcia pary a odsávania 
• pracovná vzdialenosť: 60 cm




