
Så enkelt,
tyst och 
snyggt.
Snabb och effektiv 
rengöring för alla  
typer av golv.



Effektiv smutsupptagning är resultatet av ett  
orbiterande rörelsemönster. Kombinerat med låg  
ljudnivå skapar maskinen hälsosamma miljöer att  
vistas i för både dina kunder och städpersonal.

Orbot gör rent  
där andra går bet.

Nyckeln är orbiteringen som i jämförelse med 
traditionella rengöringssystem ger en snabb och 
effektiv djuprengöring av såväl textila ytor som 
hårda golv.
 Tekniken gör att smutsen luckras upp från  
djupet och sugs upp effektivt utan att lämna  
kvar någon restfukt. Det innebär att golven torkar 
snabbt och ger kostnadseffektiva vinster i form  
av en renare, snabbare och enklare  lösning  
för din verksamhet.

Låg ljudnivå ger flexibla städtider
Orbot är en tystgående maskin som med fördel 
kan användas dagtid under pågående verksam-
het. Det öppnar för en mer frekvent städning och 
resulterar i färre merkostnader för din verksamhet. 

Multistädmaskin för alla typer av golv 
Med en enda multistädmaskin ersätter du  
dyra maskinparker som upptar tid, pengar  
och förvaringsutrymme.

Orbiterande mönster ger renare resultat
Ett orbiterande rörelsemönster ger ett renare  
resultat än traditionella rengöringssystem.  
Tekniken gör att smutsen luckras upp från djupet 
och sugs upp effektivt och snabbt. 

Minimalt med fukt ökar möjligheterna
Jämfört med traditionella städmaskiner lämnar  
Orbot minimalt med restfukt. Golven går att  
beträda på bara några minuter vilket ökar  
säkerheten och ger möjligheten till golvvård  
i världsklass.

Lättkörd maskin som passar alla 
Det spelar ingen roll om du är lång, kort,  
man eller kvinna. Maskinen är smidig  
att transportera och synnerligen lätt  
att använda. 



Stora hjul ger stabilitet till 
din städning och säkerhet 
vid förflyttningar. 

Orbiterande rörelsemönster är nyckeln till effektiv  rengöring 
för såväl textila som hårda golv. 

Maskinhuvudet fälls upp, för snabbt och effektivt byte av 
olika typer av rondeller.

Vertikala handtag med ergonomiska fördelar.

Orbot gör rent  
där andra går bet.
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OrboTech Sweden AB, Box 327, 851 05 Sundsvall.  
Tfn: 08-505 884 00, 060-789 05 90.

E-post: info@orbotech.se. www.orbotech.se

Komplett leverantör med fokus på god service.
OrboTech Sweden AB är ansvarig för marknadsföringen i de nordiska länderna 
vad gäller den amerikanska multistädmaskinen Orbot. Vi förser den professionella 
städbranschen med produkter, tillbehör, utbildning och service av hög kvalitet. 
 Huvudkontoret med lager, serviceverkstad och administration 
ligger i Sundsvall, medan vår maskinutställning och utbildningslokal är lokaliserad  
i Stockholm. Vi har även säljkontor i Göteborg och i Malmö.
 Vi sätter stort värde på service och tryggar våra leveranser med snabba insatser  
och god lyhördhet inför våra kunders behov.
 Företaget startades 2012 av bröderna Mats och Anders Johansson som sedan 
1986 driver moderbolaget Johans Städmaskiner AB.


