Du behöver
bara en.
Multistädmaskinen som
rengör och vårdar
alla typer av golv.

En multistädmaskin
som klarar alla golvtyper.
Slipp dyra och ineffektiva städ- och golvårdssystem. Orbot är den mest
mångsidiga maskinen på marknaden. Det unika rörelsemönstret, tillsammans
med utbudet av rondeller och borstar, gör att den kan användas till att rengöra,
skura, slipa, polera och behandla vilken textil eller golvtyp som helst.
Det här är Orbot
Ta bort besvärliga fläckar på såväl textila som hårda
underlag, slipa och polera sten, klinker och fogar med
enbart vatten och behandla alla typer av trägolv - med
Orbot får du en komplett golvvårdmaskin som fyller
alla behov! Den unika orbiterande tekniken gör att
smutsen på ett skonsamt sätt luckras upp från djupet,
för att sedan absorberas utan att lämna kvar några
partiklar eller restfukt. En enklare och renare lösning
som ger många fördelar för din verksamhet.
En mångsidig maskin som förenklar
Med en enda multistädmaskin ersätter du dyra
maskinparker som upptar både tid, pengar och
förvaringsutrymme. Orbot anspassas enkelt med olika
rondeller och tillbehör för att effektivt ta sig ann alla
typer av arbetsuppgifter.
Lättkörd maskin som passar alla
Det spelar ingen roll vilka fysiska förutsättningar du
har. Maskinen är smidig att transportera och mycket
enkel att använda.

Ergonomisk
Vertikala handtag ger
ergonomiska fördelar.

Mångsidig
En maskin för alla typer av
textila och hårda golv.

Minimalt med fukt ökar möjligheterna
Jämfört med traditionella maskiner lämnar Orbot
nästan ingen restfukt alls. Torktiderna förkortas och
ytorna går att använda på bara några minuter, vilket ger
fördelar som ökad säkerhet och produktivitet.
Låg ljudnivå ger flexibla städtider
Orbot är en tystgående maskin som med fördel kan
användas dagtid under pågående verksamhet. Det
öppnar upp för en mer flexibel städning och golvvård.
Vart som helst, när som helst.

Stabil
Stora hjul för en stabil och
säker användning.

Skinande resultat med vanligt vatten
Med Orbot krävs det oftast bara vatten för att rengöra
och vårda ytorna. Vattenåtgången är dessutom
väsentligt lägre i en Orbot jämfört med andra metoder.

Lättkörd
Smidig att framföra med enkla
och lättillgängliga kontroller.

Fördelar med

Tystgående
Låg ljudnivå möjliggjör
städinsatser dygnet runt.

Miljösmart
Låg vattenförbrukning för en
hållbar framtid.

Effektiv
Orbiterande rörelsemönster som
skonsamt rengör på djupet.

Smart
Minimal efterlämning av restfukt
för snabb beträdning.

Flexibel
Snabbt och effektivt byte av tillbehör
med uppfällbart maskinhuvud.

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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