Tyylikkäästi,
hiljaisesti ja
yksinkertaisesti
Kaikenlaisten lattioiden
puhdistamiseen nopeasti
ja tehokkaasti

Orbot jatkaa siitä
mihin muut jäävät
Lukuisat pienet liikkeet irrottavat likaa tehokkaasti.
Alhainen äänen taso luo mahdollisuuden työskennellä
myös silloin kun ympäristössä tehdään muuta työtä.
Laikan tai harjan pienet liikkeet, n. 1500/min,
takaavat nopean syväpyhdistuksen niin
pehmeillä tekstiilipinnoilla kuin kovilla
lattiapinnoilla.
Toiminto nostaa lian syvältä saumoista
ilman, että jäljelle jää kosteutta. Lattiat
kuivuvat nopeasti. Kustannustehokkuutta
ja yksinkertaisuutta yrityksellesi.
Alhainen äänen taso mahdollistaa
joustavammat työajat.
Orbotilla voit työskenellä myös päivällä
häiritsemättä tilan muuta toimintaa. Ei
ylimääräisiä työkustannuksia ja mahdollistaa
säännöllisen lattian puhdistuksen.
Siivouskone kaikille lattiapinnoille
Toiminta yhdellä koneella säästää aikaa,
varastointilaa ja rahaa.

Lukuisilla laikan tai harjan pienillä
liikkeillä parempi lopputulos
Tämä tekniikka nostaa lian syvemmältä kuin
perinteiset koneet.
Nihkeä tai kostea toiminta
lisää mahdollisuuksia
Orbot jättää pintoihin minimaalisen vähän
jälkikosteutta verrattuna perinteisiin koneisiin.
Helppokäyttöinen kone
joka sopii kaikille käyttäjille
Ergonominen kone kaiken pituisille miehille ja
naisille. Konetta on helppo siirtää ja erityisen
yksinkertainen ajaa.

Lukuisat pienet liikkeet ovat avain tehokkaasen
lopputulokseen niin tekstiili- kuin kovilla
lattiapinnoilla.

Koneisto taittuu ylös ja laikkojen tai harjan vaihto
käy nopeasti.

Ergonomiset kädensijat.
Isot pyörät
vakavoittavat ajoa
ja helpottavat
koneen siirtoa.
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Orbotech Finland Oy toimittaa korkeatasoisia ammattisiivouksen
tuotteita, tarvikkeita, koulutusta ja huoltoa.
Tuomme maahan ja markkinoimme Suomessa Orbot siivouskonetta sekä
itse kehittämäämme UltraH2O by Orbotech- menetelmää eli täysin puhdasta vettä joka puhdistaa ilman kemikaaleja.
Orbotech Finland Oy on Pohjoismaissa toimiva konserni. jolla on 30
vuoden kokemus puhtausalalta. OrboTech Sverige AB perustettiin vuonna
2012 Ruotsissa ja sisaryritys Johans Städmaskiner on toiminut alalla
vuodesta 1986. Orbotech toimii jokaisessa Pohjoismaassa. Pääkonttori
sijaitsee Ruotsissa.
Suomessa näyttely- ja konttoritilamme sijaitsevat Mäntsälässä, loistavien
liikenneyhteyksien päässä.
Tavoitteenamme on uudenlainen ajattelutapa.
Asiakkaiden palaute ohjaa toimintaamme ja ajatteluamme. Avaamme
jatkuvasti uusia polkuja ja toimintatapoja alallamme.
”Näemme erittäin jännittävänä haasteena tuoda puhtausalalle uusia moderneja konsepteja, jotka ovat yksinkertaisia,
erittäin tehokkaita, käyttäjäystävällisiä sekä ympäristön vaatimukset huomioivia”, sanoo Suomen yhtiön toimitusjohtaja
Harri Piiparinen
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