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NOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PARNÍHO ČIŠTĚNÍ
Použití ve stravovacích 
zařízeních a  

prodejnách potravin 

 



Efektivita nákladů
Současné hektické prostředí stravovacích zařízení a 
prodejen potravin čelí stále rostoucí výzvě k udržování 
nejvyšších hygienických norem za co nejnižších 
nákladů. Na celé téma bezpečnosti potravin velmi ostře 
upozorňuje tlak veřejnosti a vládních činitelů, který je 
často probírán v médiích.  
Hygienické systémy OSPREYDEEPCLEAN převyšují všechna 

hygienická nařízení a dokonce i profesní potravinářské předpisy HACCP.

Ukázalo se, že neexistuje bezpečnější a zároveň ekonomičtější 

řešení k zajištění optimálního způsobu čištění než je čištění 

suchou párou. 

 
„PLNOU PAROU VPŘED“



Hygienické řešení  
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Ohleduplnost k životnímu 
prostředí 

Nejnovější parní technologie 

OSPREYDEEPCLEAN využívá jen velmi 

malé množství vody a žádné agresivní 

chemikálie. To znamená vysoké 

hygienické standardy a minimální vliv na 

životní prostředí. 

Ergonomické vlastnosti systémů 

OSPREYDEEPCLEAN zajišťují jejich 

jednoduché použití, skladnost a zároveň 

estetický a moderní design. 

P

fektivita nákladů 

ada profesionálních hygienických 

ystémů OSPREYDEEPCLEAN 

vyšuje standard čistoty 

otravinářských provozů o více než 100

. Použití OSPREYDEEPCLEAN 

ejen zvyšuje hygienické standardy, ale

ároveň i výdrž používaného vybavení 

 zaručuje delší intervaly mezi 

pravami. A protože jsou naše systémy 

ři použití tak jednoduché a zároveň 

činné, náklady, které ušetříte za 

aměstnance, pokryjí výdaje za 

amotné zařízení.  
Hlavní výhod
Řada výrobků OSPREYDEEPCLEAN je 

jedinečným řešením, které efektivním a 

ekonomickým způsobem splňuje nejvyšší 

hygienické normy. 

• až 40% úspora práce 

• zvýšená schopnost ničit bakterie 

• čištěný povrch je okamžitě suchý a 

použitelný 

• ergonomický design, možnost 

barevně rozlišeného příslušenství 

• možnost předpostřiku chemikáliemi 

• výkonné vestavěné suché/mokré 

vysávání dostupné u vybraných 

modelů 

• splňuje potravinářské předpisy 

HACCP pro použití v kuchyni 
OMŮŽEME NAVÝŠIT VAŠE ZISKY
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iroká nabídka strojů ve všech cenových 
ategoriích uspokojí vaše nároky 
ŘADA ROBBY 
Řada Robby poskytuje ekonomické řešení pro parní čištění spíše menších prostor. Tato 

řada nabízí tři výhradně parní modely včetně nejprodávanějšího stroje Robby. Ke všem 

modelům je možno přidat praktický vozík. Minimální tlak páry všech strojů je 4 bar. 

Součástí dodávky je široká sada příslušenství. 
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ADA EVOLUTION 
ada Evolution zahrnuje tři modely s příkonem 2200 wattů a automatickým plněním 

ásobníků vody pro nepřetržitý provoz. Tyto výhradně parní modely s chemickým 

říslušenstvím jsou dostupné ve 220 a 110V verzích. Výkonný model Evolution VAC  

 mokrým a suchým vysáváním a příkonem 1200 W zanechává čištěný povrch okamžitě 

uchý. 
ADA PROFESSIONAL 
ada Professional se může pochlubit čtyřmi modely s výkonem 3300 W a více. Patří sem 

si nejznámější model na trhu – Vega Plus – který byl nedávno doplněn o digitální 

ontrolní panely. Všechny stroje v této řadě pracují s tlakem 8 bar, kromě DC 3000 VAC 

6 bar) a kombinují vestavěné či volitelné suché/mokré vysávání. Dalšími přednostmi 

šech modelů jsou automatický plnicí systém umožňující nepřetržitý provoz a aplikace 

hemického postřiku pro rychlejší odstraňování odolné průmyslové špíny z velmi 

nečištěných míst. Pro oba druhy vysávání byly tam, kde to bylo vhodné či nutné, 

řipraveny dva druhy příslušenství, které jsou dodávány jako standard. Barevně 

značené příslušenství je rovněž dostupné na přání.  
ADA INDUSTRIAL 
řífázová řada Industrial zahrnuje modely od 9000 do 18000 wattů. Všechny detaily 

četně brožury k nové technologii pro montážní linky obdržíte na požádání. 



Inovativní technologie čištění 
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SPREYDEEPCLEAN nabízí řadu profesionálních hygienických 
ystémů speciálně navržených pro stravovací zařízení a prodejny 
otravin. Naše systémy splňují a dokonce i přesahují očekávání 
tále se zvětšujícího počtu náročných, spokojených zákazníků, mezi 
ěž patří například přední úklidové firmy, obchodní řetězce, hotely, 
třediska volného času, maloobchodní a fastfoodové prodejny. 
aše vysoké investice do vývoje a výroby zajišťují tomuto inovativnímu systému naší 

irmy přední místo mezi technologiemi parního čištění. 

aším závazkem je poskytovat ta nejlepší 

ešení pro vaše potřeby v oblasti čištění a 

ygieny. 

 
PŘEKONÁ VAŠE OČEKÁVÁNÍ
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VELKÁ BRITÁNIE 
41, Central Way 
Cheltenham Trade Park 
Cheltenham 
Gloucestershire GL51 8LX 
Tel.: +44 (0)1242 513123 
Fax: +44 (0)1242 518666 
Email: info@ospreydc.com 
 
U.S.A. 
InnoCleaning Concepts 
1041 Stirling Road, Suite 106 
Herndon VA 20170 
Tel.: +1 703 6680640 
Fax: +1 703 6680648 
Email: info@innoproducts.net 
 
NIZOZEMÍ 
InnoCleaning Concepts 
Rivium Quadrant 90 
2909 LC Capelle a/d IJssel 
P.O. Box 941 
3000 CJ Rotterdam 
Tel.: (+)31 10 2884373 
Fax: (+)31 10 2884375 

Email: info@inno-cleaning.com 

: 
Parní technologie OSPREYDEEPCLEAN Steam Technology podléhá nezávislým vědeckým bakteriologickým studiím 

rovedenými společností pro potravinářský výzkum CCFRA. Kopie jsou na požádání dostupné u OSPEYDEEPCLEAN.

Distribuce
Campden & Chorleywood 
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