UltraH2O by OrboTech.
Ultrarent, helt utan kemikalier.

Skona miljön ute och inne.
Städa ultrarent med vanligt vatten.
Framtidens rengöring finner du i städkonceptet UltraH2O by OrboTech.
Rengöringsmedel är överflödiga med UltraH2O som utvinner ultrarent vatten
ur vanligt kranvatten. Filtreringssystemet minskar lagerhållning, transporter
och avfall, samtidigt som det förbättrar städresultaten och skonar miljön.
UltraH2O rengör alla interiöra ytor
skonsamt och effektivt, helt utan kemikalier.
Det nya städkonceptet använder enbart vanligt kranvatten som avjoniserats och
filtrerats. Det innebär att inga restprodukter som drar åt sig smuts blir kvar vid
städning, och ytorna förblir blankare och mer lättstädade. Kemikaliefritt med mindre
friktion leder till betydande effekter inom arbetsmiljöarbetet. Metoden stärker också
trovärdigheten för städbranschen i det allt viktigare arbetet för ökad hållbarhet.

Så här fungerar metoden.

1

Anslut vanligt kranvatten
till UltraH2O-filtret.

2

Filtret avjoniserar vattnet, som
blir 100 % partikelfritt.

Städkonceptet bygger på det ultrarena vattnets
unika egenskaper. Det är nämligen stor skillnad
på rent vatten och ultrarent vatten. I vatten
från kranen eller kallkällan finns kalk, klor, salter,
mineraler, tungmetaller och andra föroreningar.
Genom avjonisering och filtrering avskiljer
UltraH2O dessa ämnen, och kan direkt börja
leverera ett 100 % ultrarent vatten.
Filtreringsprocessen förändrar vattnets
egenskaper så att det blir ”ett hungrigt vatten i
obalans” som ger sig på smutsen. Det ultrarena
vattnet löser sedan upp och absorberar
smutsen för att försöka återställa sin egen
balans.

Med UltraH2O by OrboTech får du:
3

Påbörja rengöringen av valfritt
interiört underlag.

4

UltraH2O löser upp och
absorberar smutsen.

Överlägsen städekonomi.
 	Drastisk minskning av rengöringskemikalier.
 	Förbättrat städresultat med minskad
återsmutsning.
 	Förenklade städrutiner och
städinstruktioner.
 	Minskning av allergiproblem.
 Minskning av lagerhållning, transporter
och avfall.
 Stärkt trovärdighet i hållbarhetsarbetet.
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OrboTech Sweden AB importerar och levererar golvvårdsmaskinen
Orbot, den unika kombimaskinen i-mop, städkonceptet UltraH2O by
OrboTech samt Rekola Reflex städsystem och städvagnar. Vi förser
städbolag, hotell, restauranger, industrier, kommuner och landsting
samt idrottsanläggningar med produkter och service av högsta klass.
Vårt huvudkontor ligger i Sundsvall. I Stockholm samt Malmö har
vi våra showroom med försäljningskontor, maskinutställning och
utbildningslokaler. Vi har även försäljningskontor i Gävle, Jönköping,
Göteborg och Helsingfors.
Företaget startades 2012 av bröderna Mats och Anders Johansson
som sedan 1986 driver systerbolaget Johans Städmaskiner AB.
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