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Technologia WYSOKIEGO PODCIŚNIENIA 

Czas schnięcia dywanu zależy w głównej mierze od mocy zasysania. Urządzenia firmy Santoemma wyposażone 

są w specjalnie zaprojektowany system ssący, wytwarzający o 50% wyższe podciśnienie niż standardowe 

odkurzacze ekstrakcyjne. Można odessać 95% natryskiwanego roztworu. 

Dzięki temu czas schnięcia dywanu został maksymalnie skrócony. Dodatkową zaletą jest osiągnięcie o wiele 

lepszych efektów czyszczenia dzięki dokładnemu zbieraniu zanieczyszczeń, które znajdują się w odessanym 

roztworze detergentu. W przypadku standardowych urządzeń pozostałości detergentu wyparowałyby z dywanu 

pozostawiając resztki zanieczyszczeń we włóknach. 

 

Metoda Santoemma  

do Profesjonalnego czyszczenia wykładzin dywanowych 

Program profesjonalnego czyszczenia dywanów Santoemma zawiera najszerszy zakres urządzeń i akcesoriów 

dostępnych na rynku, odpowiednich do profesjonalnego czyszczenia dywanów dla każdego obiektu.  

Niezawodność oraz solidność charakteryzują wszystkie modele tego typu urządzeń.  

Firma  Santoemma opracowała metodę do profesjonalnego czyszczenia wykładzin dywanowych, która pozwala na 

uzyskanie dużo lepszych efektów niż przy użyciu każdego tradycyjnego systemu dostępnego na rynku, jak:  

jakość efektów: wykładziny dywanowe są całkowicie czyste i ponowne zabrudzenia pojawiają się powoli jak w 

przypadku nowych wykładzin  

czas schnięcia został maksymalnie skrócony: wykładziny dywanowe suche w ciągu 1 godziny!  

łatwość obsługi urządzenia: znacznie redukuje czas i wysiłek ze strony operatora.  

Metoda Santoemma pozwala używać jednocześnie i optymalnie wszystkich elementów do czyszczenia dywanów: 

działania środka chemicznego, czyszczenia mechanicznego, temperatury, czasu, odkurzania.  

Można optymalizować każdy element czyszczący, poprzez dodanie dodatkowych, specjalnych systemów i akcesoriów 

do każdego urządzenia ekstrakcyjnego, przekształcając go tym samym w “ZESTAW Profesjonalny” do czyszczenia 

wykładzin dywanowych. 

 

System ekstrakcyjny    

Dzięki systemowi „‟ekstrakcyjnemu‟‟, roztwór wody i detergentu jest wtryskiwany we włókna dywanu i natychmiast 

odessany. Roztwór oraz zanieczyszczenia są usuwane i zbierane do zbiornika znajdującego się w korpusie 

urządzenia. Zazwyczaj, aby doczyścić wykładziny dywanowe, należy czyścić poszczególne pasma dywanu kilka 

razy, aż do całkowitego usunięcia brudu. 

Podciśnienie   

System  
WYSOKIEGO PODCIŚNIENIA 
Santoemma  

Standardowy odkurzacz 
ekstrakcyjny  

 

Czas 
schnięcia  

Pozostałości 
zanieczyszczeń 
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Metoda Santoemma  

do Profesjonalnego czyszczenia wykładzin dywanowych 

System ekstrakcyjny wraz z mechanicznym szczotkowaniem  

Efektywność czyszczenia została zwiększona dzięki mechanicznej pracy szczotki cylindrycznej, obrotowej, 

która umożliwia zebranie zanieczyszczeń od samej podstawy włókna aż po ich końce. Dzięki temu brud z 

wnętrza wykładziny nie pojawi się po kilku dniach na jej powierzchni. Czyszczenie mechaniczne przy użyciu 

szczotki jest niezbędne, aby uzyskać profesjonalny efekt w czyszczeniu.  

                             System natychmiastowego podgrzewania wody 

Zarówno w przypadku dywanów, jak i innych tkanin, optymalny efekt czyszczenia można 

osiągnąć stosując ciepły roztwór detergentu. Specjalne testy wykazały, że zastosowanie 

roztworu o temperaturze wyższej o 10°C daje takie same rezultaty jak czyszczenie dwa razy. 

System natychmiastowego podgrzewania wody Santoemma, w jaki wyposażone są 

urządzenia Santoemma, umożliwia natychmiastowe uzyskanie ciepłej wody zaraz po 

włączeniu urządzenia. Nie ma konieczności czekania na nagrzanie się całego zbiornika 

detergentu, jak ma to miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. 

            Wstępne spryskiwanie dywanu  

Wstępne spryskiwanie dywanu skoncentrowanym roztworem detergentu zalecane 

jest przed rozpoczęciem właściwego czyszczenia. Dzięki rozszerzeniu działania 

środka chemicznego brud łatwiej odkleja się od włókien powierzchni dywanowej, 

pozwalając uzyskać lepsze efekty czyszczenia i przyspiesza kolejne fazy 

czyszczenia.   

Wstępne spryskiwanie odbywa się zazwyczaj przy pomocy specjalnych narzędzi 

manualnych lub elektrycznych. Firma Santoemma  opracowała specjalny, 

opatentowany system SMARTKIT do czyszczenia i spłukiwania dywanu przy 

użyciu tego samego urządzenia. 

W fazie wstępnego spryskiwania (tzw. pre-spraying) używamy skoncentrowanego 

środka chemicznego, aby uniknąć nadmiernego przemoczenia dywanu. 

Nie ma konieczności stosowania narzędzi zewnętrznych. Użytkownik może 

przeprowadzić wstępne spryskiwanie bardzo szybko dzięki niezwykle wydajnej 

pompie. Strata czasu związana z częstym napełnianiem spryskiwaczy przenośnych 

jest w ten sposób eliminowana. 

Grace wyposażona w 
system SMARTKIT oraz w 

urządzenie wstępnego 

spryskiwania. 
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Metoda Santoemma  

do Profesjonalnego czyszczenia wykładzin dywanowych 

Automatyczne dozowanie detergentu 

Roztwór detergentu otrzymuje się przez dodanie środka chemicznego do zbiornika na detergent. Aby uzyskać 

prawidłowe stężenie konieczne jest dokładne obliczenie ilości detergentu, jaką należy dodać względem 

pojemności zbiornika. Po czyszczeniu, resztki roztworu ze zbiornika są najczęściej usuwane, czyli w 

rzeczywistości wylewane do kanalizacji, co może się przyczynić do zanieczyszczenia środowiska. Santoemma 

opracowała specjalny, opatentowany system automatycznego dozowania detergentu podczas czyszczenia 

dywanu. 

System SMARTKIT umożliwia automatyczne dozowanie detergentu, dzięki czemu uzyskamy prawidłowe 

stężenie detergentu i unikniemy strat. 

Czyszczenie codzienne oraz czyszczenie gruntowne 

Urządzenia Santoemma mają możliwość pracy zarówno w trybie pracy codziennej jak i w trybie dokładnego 

czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia i  czasu od ostatniego czyszczenia.  

Czyszczenie gruntowne wymaga zastosowania silnego strumienia wody na bardzo brudne dywany. W przypadku 

czyszczenia codziennego powierzchnia dywanowa spryskiwana jest niewielką ilością wody.   

Spłukiwanie dywanu 

Po przeprowadzeniu czyszczenia dywanu przy użyciu detergentu, zaleca się spłukanie powierzchni w celu 

usunięcia pozostałości środka chemicznego. Faza spłukiwania, mimo że bardzo istotna, jest wykonywana 

bardzo rzadko ze względu na czas jakiego wymaga – istniałaby konieczność opróżnienia zbiornika i napełnienia 

go czystą wodą. W przypadku urządzeń Santoemma, wyposażonych w system SMARTKIT, istnieje możliwość 

spłukiwania dywanu poprzez przestawienie dźwigni. W ten sposób nie tracimy detergentu oraz oszczędzamy 

czas. 

Średni Poziom Zanieczyszczeń (Ś.P.Z) między kolejnymi czyszczeniami okazał się bardzo niski. 

 Ś.P.Z.  
Z TRADYCYJNYMI 
SYSTEMAMI 

Ś.P.Z. 
Z SYSTEMEM            

FIRMY SANTOEMMA 

CZAS (12 MIESIĘCY) 

CZAS (12 MIESIĘCY) 

POZIOM 

BRUDU 

POZIOM 

BRUDU 
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Minimalne zużycie wody i skrócony czas schnięcia  

Jednoczesne użycie trzech czynników: czyszczenia mechanicznego, temperatury i przedłużonego działania 

środka chemicznego, pozwala znacznie zwiększyć efektywność czyszczenia. Możemy więc usunąć brud z 

włókien dywanu już po pierwszym czyszczeniu. Używając tradycyjnego systemu ekstrakcyjnego, 

poszczególne pasma dywanu musimy czyścić kilka razy. 

 

 

 

 

 

 

Tym sposobem zmniejsza się zużycie wody o jedną czwartą w porównaniu z podstawowym systemem 

ekstrakcyjnym. System wysokiego podciśnienia pozwala zebrać procentowo większą ilość wody (90%) niż 

tradycyjne urządzenia ekstrakcyjne (które zbierają ok.80% wody). 

4 litry wody natryskiwanej tradycyjnym systemem ekstrakcyjnym 

800 gr. pozostałości (20% 4 Litrów) 

1 litr natryskiwany 

100 gr. pozostałości (10% 1 Litra) 

 

. 

 

Metoda Santoemma  

do Profesjonalnego czyszczenia wykładzin dywanowych 

Odpowiednie urządzenie do każdej powierzchni: ODKURZACZE 

EKSTRAKCYJNE lub AUTOMATY EKSTRAKCYJNE 

Odkurzacz ekstrakcyjny składa się z korpusu, węży oraz zewnętrznej ssawy służącej do 

rozpylania detergentu oraz odessania go z czyszczonej powierzchni.  

Automaty ekstrakcyjne zawierają w sobie jednostkę czyszczącą pod korpusem. Użytkownik 

poruszając urządzenie po powierzchni dywanu czyści równolegle włókna dywanu ze zwiększoną 

wydajnością, biorąc pod uwagę ilości metrów kwadratowych wyczyszczonych w ciągu godziny. 

Dodatkowe akcesoria mogą być również użyte do czyszczenia obszarów trudno dostępnych. 

Pozostałości brudu w wykładzinach dywanowych po czyszczeniu zostały zredukowane do minimum i czas 

schnięcia dywanu został maksymalnie skrócony: wynosi tylko 1 godzinę! 

 

Zmniejszenie strat i ochrona środowiska   

Metoda Santoemma umożliwia wyczyszczenie jednego metra kwadratowego dywanu w skróconym czasie (aż 

do 67%) bez zbędnego wysiłku ze strony operatora. Poza tym zmniejsza zużycie wody i detergentu o 80%. 

Jest to zgodne z zainteresowaniem tego sektora w odpowiednim wykorzystaniu środków w procesach 

czyszczenia. 
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Sabrina to urządzenie przeznaczone do czyszczenia niewielkich 

powierzchni dywanowych oraz do podłóg twardych. Mimo swoich 
niewielkich rozmiarów Sabrina nadaje się do użytku profesjonalnego, np. 
przez firmy sprzątające. Dzięki zastosowaniu wysokiego podciśnienia maszyna umożliwia 
usunięcie maksymalnej ilości zanieczyszczeń z powierzchni oraz uzyskanie najkrótszego 
czasu schnięcia. Dodatkowo urządzenie może zostać wyposażone w szczotkę obrotową 
NS270BRUSH. Sabrina wyposażona jest standardowo w ssawę do dywanów i podłóg 
twardych NS270N. Ssawa ręczna do czyszczenia tapicerki oraz wnętrz samochodów 
dostępna jest w wersji opcjonalnej NS10PN. Przy użyciu innego elementu opcjonalnego 
NS270TURBODUST Sabrina może również pracować jako zwykły odkurzacz. Dzięki 
specjalnym filtrom przełączenie funkcji nie wymaga dodatkowych zmian w urządzeniu. 

Sabrina-Hot to najmniejsze urządzenie ekstrakcyjne wyposażone w jednostkę do 

natychmiastowego podgrzewania wody. Zastosowanie ciepłej wody umożliwia 
efektywniejsze czyszczenie powierzchni bardzo zabrudzonych. Ponadto, wysokie 
podciśnienie pozwala na usuwanie maksymalnej ilości zanieczyszczeń z powierzchni 
oraz uzyskanie najkrótszego czasu schnięcia. Sabrina-Hot dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom oraz ciężarowi mieści się do małego samochodu oraz bez użycia większego 
wysiłku może zostać wniesiona po schodach. Sabrina-Hot wyposażona jest 
standardowo w ssawę ręczną NS10PN, może też zostać podłączona do akcesoriów 
opcjonalnych przeznaczonych do czyszczenia dywanów oraz podłóg twardych 
NS270N. Sabrina-Hot polecana jest firmom sprzątającym potrzebującym mobilnego 

urządzenia. 

  

Odkurzacze ekstrakycjne 

 

Odkurzacze ekstrakcyjne składają się z korpusu, węży oraz zewnętrznej ssawy służącej do rozpylania detergentu oraz 

odsysania go z czyszczonej powierzchni. Firma Santoemma opracowała wyjątkowe systemy oraz zastosowała specjalne 

technologie pozwalające na uzyskanie optymalnych rezultatów czyszczenia i maksymalnej efektywności. Poprzez dodanie 

specjalnych akcesoriów, odkurzacz ekstrakcyjny Santoemmy może być przekształcony w ZESTAWY Profesjonalne do 

czyszczenia dywanów, łączy to wszystkie czyszczące elementy w optymalny sposób dając nieporównywalne efekty. 

Czyszczenie można przeprowadzić zarówno przy użyciu zimnego jak i ciepłego roztworu detergentu, podgrzanego w 

sposób natychmiastowy przez urządzenie. Dostępna w wersji opcjonalnej turboszczotka polepsza rezultaty czyszczenia 

usuwając zanieczyszczenia od samej podstawy włókna. Natomiast opatentowany system SMARTKIT pozwala na 

uzyskanie dalszych korzyści.  
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 Odkurzacze ekstrakycjne 

Sabrina-Maxi to profesjonalne urządzenie czyszczące przeznaczone do 

czyszczenia średniej wielkości powierzchni dywanowych. Dzięki zastosowaniu 
wysokiego podciśnienia maszyna umożliwia usunięcie maksymalnej ilości 
zanieczyszczeń z powierzchni oraz uzyskanie najkrótszego czasu schnięcia. Ta 
wytrzymała kompaktowa i bardzo mobilna maszyna jest idealnym wyborem dla firm 
sprzątających. Ze względu na niewielką szerokość Sabrina-Maxi bardzo dobrze radzi 
sobie przy czyszczeniu pociągów, autobusów, samolotów oraz kin. Urządzenie może 
być opcjonalnie wyposażone w jednostkę do natychmiastowego podgrzewania wody 
HT1800 oraz w turboszczotkę NS270BRUSH. Dodatkowe ssawy dostępne są w 
wersji plastikowej (NS10PN) oraz aluminiowej (NS10ALL). Zastosowanie 
opatentowanego systemu SMARTKIT umożliwia automatyczne dozowanie 

detergentu, wstępne spryskiwanie oraz spłukiwanie powierzchni. 

Grace jest profesjonalnym urządzeniem ekstrakcyjnym z dwoma silnikami wysokiego 

podciśnienia do szybkiego czyszczenia dużych dywanów. System wysokiego 
podciśnienia pozwala na usuwanie dużych ilości brudu z dywanu w jak najkrótszym czasie 

schnięcia. Dwa 70 litrowe zbiorniki pozwalają na długą, autonomiczną pracę. Grace jest 
szczególnie wskazany do profesjonalnego czyszczenia dywanów.Specjalne uchwyty 
umożliwiają zawieszenie węży oraz ssaw, dzięki czemu można łatwo przemieszczać się z 
urządzeniem z miejsca na miejsce. Maszyna może zostać wyposażona w jednostkę 
natychmiastowego podgrzewania wody HT1800 oraz przystawkę ze szczotkami obrotowymi 
NS400BR-DUAL-HT. Urządzenie wyposażone w opatentowany system SMARTKIT może 
automatycznie podawać detergent, wstępnie spryskiwać oraz spłukiwać. 

GraceHP jest urządzeniem ekstrakcyjnym o wysokiej wydajności z 28 

barową pompą oraz dwoma silnikami wysokiego podciśnienia. Dzięki 
zastosowaniu wysokiego podciśnienia urządzenie umożliwia usunięcie maksymalnej 
ilości zanieczyszczeń oraz uzyskanie najkrótszego czasu schnięcia. Wysokie 
ciśnienie pozwala na łatwiejsze usunięcie zabrudzeń z włókien dywanu. Dwa 70 
litrowe zbiorniki pozwalają na długą autonomiczną pracę. GraceHP jest szczególnie 
wskazany do profesjonalnego czyszczenia dywanów. Specjalne uchwyty 
umożliwiają zawieszenie węży oraz ssaw, dzięki czemu można łatwo 
przemieszczać się z urządzeniem z miejsca na miejsce. Maszyna może zostać 
wyposażona w jednostkę natychmiastowego podgrzewania wody HT1800-HP 
HT1800 oraz przystawkę ze szczotkami obrotowymi NS400BR-DUAL-HT. 
Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany opatentowany system, który może 
automatycznie podawać detergent, wstępnie spryskiwać oraz spłukiwać. 

Serena-Silent to bardzo ciche urządzenie ekstrakcyjne (tylko 60dB) o wyjątkowo 

silnym i efektywnym silniku ssącym. Dzięki zastosowaniu wysokiego podciśnienia 
urządzenie umożliwia usunięcie maksymalnej ilości zanieczyszczeń oraz uzyskanie 
najkrótszego czasu schnięcia. Ze względu na niski poziom hałasu urządzenie zalecane 
jest do sprzątania hoteli, biur, banków. Specjalne uchwyty umożliwiają zawieszenie 
węży oraz ssaw, dzięki czemu można łatwo przemieszczać się z urządzeniem z miejsca 
na miejsce. Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w jednostkę do 
natychmiastowego podgrzewania wody HT1800 oraz w turboszczotkę NS400BRUSH. 
Urządzenie wyposażone w opatentowany system SMARTKIT może automatycznie 
podawać detergent, wstępnie spryskiwać oraz spłukiwać. 
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SMARTKIT jest wielokrotnie opatentowanym systemem opracowanym przez firmę 

Santoemma, dostępnym w odkurzaczach ekstrakcyjnych oraz w automatach ekstrakcyjnych 
takich jak Sabrina-Maxi, Serena-Silent, Grace, GraceHP, Charis, Elite-Silent, Powerful oraz  

Elite-Battery, dajac wiele korzyści w czyszczeniu dywanów. 

SMARTKIT to automatyczny system podawania chemii, zapewniający poprawne 
jej dozowanie, eliminując tym samym potrzebę rozcieńczania detergentu przez 
użytkownika. 

Ponadto, używając specjalnej lancy oraz pistoletu do natryskiwania, możliwe jest 
przeprowadzenie wstępnego spryskania dywanu przed 
czyszczeniem, które pomaga uzyskać lepsze efekty oraz 
przyspiesza kolejne etapy czyszczenia. 

Jest także możliwe spłukanie dywanu, usuwające wszelkie 
chemiczne pozostałości z jego włókien, zapobiegając tym 
samym ponownemu zabrudzeniu zaraz po czyszczeniu. 

Można także szybko przełączać dźwignię przystawki z 
czyszczenia wstępnego na czyszczenie dogłębne. 

  
 
 

Natychmiastowy podgrzewacz wody HT1800 jest opcjonalnym 

urządzeniem, które może być podłączone do urządzeń firmy Santoemma takich jak 
Sabrina-Maxi, Serena-Silent, Grace, GraceHP, Charis, Elite-Silent, Powerful, 
pozwalając na czyszczenie z użyciem ciepłej wody. 

System natychmiastowego podgrzewania wody Santoemma pozwala na 
uzyskanie gorącej wody natychmiast po włączeniu urządzenia. Nie trzeba wtedy 
czekać na podgrzanie całego zbiornika wody, jak to ma miejsce w przypadku innych 
urządzeń dostępnych na rynku. 

 

 

 

Specjalne dodatki 

Do każdego typu urządzenia mogą być dołączone specjalne dodatki, które zwiększają wydajność czyszczenia poprzez 

użycie optymalnej kombinacji istotnych elementów jak temperatura, działanie chemiczne,  szczotkowanie,  odkurzanie, 

czas. Poprzez dodanie specjalnych akcesoriów, odkurzacz ekstrakcyjny Santoemmy może zostać przekształcony w 

“ZESTAW Profesjonalny do czyszczenia dywanów”, dając nieporównywalnie lepsze efekty. 
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Specjalne dodatki 

Dmuchawa ST180 może być używana zaraz po czyszczeniu, przyspieszając parowanie 

pozostałej wilgoci z dywanu. Dywan może być w ten sposób suchy w bardzo krótkim czasie. 
ST180 jest cichą dmuchawą o wysokiej mocy i może pracować w trzech prędkościach. 
Zintegrowana rączka pozwala na łatwy transport przyrządu z miejsca na miejsce. 

NS400BR-DUAL i NS400BR-DUAL-HT są specjalnymi ssawami z dwiema przeciwnie 

obracającymi się cylindrycznymi szczotkami. System natychmiastowego podgrzewania 
wody ssawy NS400BR-DUAL-HT  pozwala na natychmiastowe podgrzanie roztworu chemicznego 
natryskiwanego na dywan. Przystawka ta jest szczególnie polecana dla modeli Grace oraz 
GraceHP. Efekty czyszczenia są doskonałe dzięki kombinacji obrotowej szczotki mechanicznej 
oraz temperatury. Dwie przeciwnie obracające się szczotki zbierają włókna dywanu, czyszczą je z 
każdej strony i usuwają brud z podstawy włókna. Bardzo zabrudzony dywan jest też prawie suchy 
po pierwszym czyszczeniu. 

NS270BRUSH i NS400BRUSH są specjalnymi ssawami z cylindryczną szczotką obrotową, 

używane w czyszczeniu dywanów przy pomocy urządzeń ekstrakcyjnych. Obrót mechanicznej 
szczotki pozwala na usunięcie brudu z podstawy włókna dywanu. Dzięki temu brud z wnętrza 
wykładziny nie pojawi się po kilku dniach na jej powierzchni. Nawet jeśli zabrudzony dywan jest 
całkowicie czysty po pierwszym czyszczeniu. Nie jest wymagane używanie dużej ilości wody do 
jego czyszczenia, zatem czas schnięcia jest skrócony i dywan może być suchy w 1 godzinę. 
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Szczotka obrotowa 

NS270BRUSH 

Ssawa ręczna 
NS10PN-M 

Sabrina-Maxi wraz z 
wężem, ssawą NS300-M 

i SMARTKIT 

 

ZESTAWY Profesjonalne 

ZESTAWY Profesjonalne otrzymujemy poprzez dodanie do urządzeń Santoemma różnego typu przystawek i 

akcesoriów zwiększających wydajność czyszczenia i zapewniających: doskonałe wyniki czyszczenia, szybkość oraz 
łatwość w czynnościach czyszczenia, czas schnięcia oraz spowalnianie ponownego osadzania się brudu na dywanie po 
czyszczeniu. Nawet zabrudzone dywany są doczyszczone za pierwszym razem i mogą być suche już po godzinie. 
Wszystkie elementy czyszczenia, takie jak: temperatura, działanie środka chemicznego, szczotkowanie, odkurzanie, 
czas są połączone w optymalny sposób. Zestawy profesjonalne firmy Santoemma są dostępne w różnych konfiguracjach 
dopasowanych do obszaru czyszczenia, co stanowi najlepszą odpowiedź na problem profesjonalnego czyszczenia 
dywanów. 

Charis-DUAL wraz 
z SMARTKIT 

Aluminiowa ssawa 
ręczna NS10ALL-M 

Ssawa z dwiema szczotkami       

i podgrzewaczem wody           

NS400BR-DUAL-HT  

Ssawa ręczna 
NS10PN-M 

 

Podgrzewacz 

wody HT1800 

Podgrzewacz 

wody HT1800 

  
POKAZ  
VIDEO 

Grace/GraceHP wraz z 
wężem, ssawą NS300-M i 

SMARTKIT 

Podgrzewacz 

wody HT1800 

Ssawa          
NS300-M 
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Automaty ekstrakcyjne zawierają w sobie jednostkę czyszczącą pod korpusem. Użytkownik przesuwając urządzenie 

po powierzchni dywanu czyści równolegle włókna dywanu ze zwiększoną wydajnością, biorąc pod uwagę ilość metrów 
kwadratowych wyczyszczonych w ciągu godziny. Dodatkowe akcesoria mogą być również użyte do czyszczenia 
obszarów trudno dostępnych. 

 

Automaty ekstrakcyjne 

  Sharon-Brush jest kompaktowym urządzeniem ze szczotką obrotową, 

zaprojektowaną do profesjonalnego czyszczenia niewielkich dywanów i podłóg 
twardych. Specjalny mechanizm pozwala na przełączanie z trybu czyszczenia 
dywanów na czyszczenie podłóg twardych. Szczotka obrotowa z automatyczną 
regulacją ciśnienia jest w stanie dogłębnie wyczyścić zarówno zabrudzony dywan jak i 
podłogę. Niewielka szerokość (29 cm) pozwala na użycie urządzenia w bardzo małych 
pomieszczeniach. Przepływ wody może być dostosowany do czyszczenia niskim 
ciśnieniem lub do czyszczenia dogłębnego. Do czyszczenia foteli lub trudno 
dostępnych miejsc istnieje możliwość podłączenia ssawy ręcznej NS10PN.              
Sharon-Brush dzięki łatwości w obsłudze  jest przeznaczona także dla prywatnych 
użytkowników. Te profesjonalne funkcje powodują, iż Sharon-Brush znajduje 
zastosowanie w firmach sprzątających. 

 

Łatwa wymiana szczotki 

Regulacja strumienia 

wody 

Czyszczenie dywanu Czyszczenie podłogi 

  

POKAZ  
VIDEO 
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System SMARTKIT  

Dodając do Charis-ONE i Charis-DUAL opatentowany system SMARTKIT, 
można wstępnie spryskiwać skoncentrowanym środkiem chemicznym, 
automatycznie podawać detergent oraz spłukiwać dywan. Detergent 
podawany jest w formie skoncentrowanej z butelki, urządzenie spryskując 
automatycznie dopasowuje stężenie w optymalnej ilości zarówno podczas 
ekstrakcji dywanu jak i podczas wstępnego spryskiwania. 

Podczas czyszczenia ekstrakcyjnego z detergentem zapewniane jest odpowiednie 
stężenie środka chemicznego, dzięki czemu użytkownik nie musi wykonywać tej 
czynności sam. W ten sposób unikamy nadmiernych kosztów wynikających ze złego 
dozowania detergentu.  

Charis-ONE jest automatem ekstrakcyjnym do czyszczenia średniej wielkości 

dywanów. Charis-ONE czyści doskonale pasmo dywanu o szer. 40 cm, 
usuwając brud z podstawy włókna. 
Przepływ wody może być dostosowany do czyszczenia niskim ciśnieniem lub 
do czyszczenia dogłębnego.  

System odkurzania z wysokim podciśnieniem pozwala na doskonałe usuwanie 
brudu przy jak najkrótszym czasie schnięcia: wykładziny dywanowe suche w ciągu 1 
godziny! Bardzo cicha praca (tylko 60 decybeli) z pewnością nie zaniepokoi innych 
ludzi korzystających z obiektu. 

 

Automaty ekstrakcyjne 

 

Używając specjalnego węża i pistoletu można wstępnie spryskać dywan za pomocą stężonego środka chemicznego. 
Wstępne spryskiwanie dywanu pozwala na dłuższe działanie detergentu, dzięki czemu pomaga usuwać brud z włókien 
dywanu. System SMARTKIT pozwala urządzeniu na spłukiwanie dywanu za pomocą wody, usuwając wszelkie pozostałe 
zanieczyszczenia i chroniąc przed ponownym zabrudzeniem dywanu po czyszczeniu. 
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Charis-DUAL jest opatentowanym automatem ekstrakcyjnym do czyszczenia 

średniej wielkości dywanów z kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami. Charis-DUAL 
dzięki dwóm przeciwnie obracającym się szczotkom czyści doskonale pasmo 
dywanu o szer.  40 cm w jednym cyklu, usuwając brud z podstawy włókna. 
Przepływ wody może być dostosowany do czyszczenia niskim ciśnieniem lub do 
czyszczenia dogłębnego.  

System odkurzania z wysokim ciśnieniem wody pozwala na doskonałe usuwanie 
brudu z jak najkrótszym czasie schnięcia. Dywan może być suchy już w jedną 

godzinę. Bardzo cicha praca (tylko 60 decybeli) z pewnością nie zaniepokoi innych 
ludzi, korzystających z obiektu. 

Opatentowany system “CLICK” umożliwia bardzo łatwe manewrowanie. Można w ten 
sposób pracować przez długie godziny bez wysiłku. Za pomocą Charis-DUAL można 

przeprowadzić głębokie, wstępne szczotkowanie dywanu przed czyszczeniem 
ekstrakcyjnym, co jest użyteczne w przypadku bardzo zabrudzonych dywanów. 

Dodając do Charis-DUAL opatentowany system SMARTKIT, można wstępnie spryskiwać 
skoncentrowanym środkiem chemicznym, automatycznie podawać detergent oraz spłukiwać dywan. 

Detergent podawany jest w formie skoncentrowanej z butelki, urządzenie spryskując automatycznie 
dopasowuje stężenie w optymalnej ilości zarówno podczas ekstrakcji dywanu jak i podczas wstępnego 
spryskiwania. 

 

Automaty ekstrakcyjne 

     Charis-DUAL opatentowany system “CLICK”  

Po wyczyszczeniu pewnego odcinka dywanu, posuwając się do tyłu, wystarczy tylko lekko nacisnąć rączkę i dodatkowe 
kółka podniosą urządzenie, dzięki którym można przesunąć urządzenie do początku odcinka, bez większego wysiłku 
użytkownika. Nie jest potrzebne kierowanie maszyny w pobliże użytkownika oraz popchnięcie/naciśnięcie ku przodowi, 
aby utrzymać ją w równowadze jak to się zdarza w przypadku innych urządzeń ekstrakcyjnych dostępne na rynku. 

 

CZYSZCZENIECZYSZCZENIE RUCH DO PRZODURUCH DO PRZODU  

  

POKAZ  
VIDEO 
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Automaty ekstrakcyjne 

CZYSZCZENIE PODCZYSZCZENIE PODŁÓGŁÓG  

Czyszczenie powierzchni twardych 

Opcjonalna przystawka SQ270E pozwala na czyszczenie powierzchni twardych. Charis-DUAL pełni wtedy rolę 
szorowarki z dwiema cylindrycznymi szczotkami. Są także dostępne dodatkowe szczotki 
przeznaczone do czyszczenia podłóg twardych. 

Wstępne szczotkowanie dywanu oraz czyszczenie tym samym urządzeniem 

Urządzeniem Charis-DUAL można także przeprowadzić wstępne, dogłębne szczotkowanie dywanu przed czyszczeniem 
ekstrakcyjnym dzięki mechanicznej szczotce. Zazwyczaj ta czynność wymaga specjalnej maszyny, z pojedynczym 
dyskiem. Wszystko to może być zrobione za pomocą jednego urządzenia, jakim jest Charis-DUAL. 

  WSTĘPNE SZCZOTKOWANIEWSTĘPNE SZCZOTKOWANIE CZYSZCZENIECZYSZCZENIE 

RUCH DO PRZODURUCH DO PRZODU  

Czyszczenie dywanów poruszając się do przodu  

Opcjonalna przystawka ssąca pozwala na czyszczenie dywanów poruszając się do przodu. Ruch do przodu jest idealny do 
czyszczenia korytarzy i bardzo długich pasów wykładzin dywanowych. 
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Automaty ekstrakcyjne 

 

Elite-Silent jest automatem ekstrakcyjnym do czyszczenia dywanów 

oraz powierzchni twardych. Urządzenie potrafi myć, szorować i suszyć 
pasek dywanu o szerokości 50 cm, poruszając się do przodu, czyszcząc 
do 500 metrów kwadratowych na godzinę.  

Trzypoziomowy silnik wysokiego podciśnienia pozwala bardzo 
skutecznie wysuszyć dywan. 
Elite-Silent jest cichym urządzeniem (tylko 60 decybeli). 

Możliwa jest regulacja ciśnienia głowicy szczotki oraz odkurzacza, 
zależnie od typu dywanu. Można także regulować strumień wody do 

czyszczenia niskim ciśnieniem wody oraz czyszczenia 
dogłębnego. 

Elite-Silent może być wyposażona w jednostkę natychmiastowego 
podgrzewania wody HT1800. A jeśli wyposażyć ją dodatkowo w system 
SMARTKIT to urządzenie będzie mogło automatycznie podawać 
detergent, spryskiwać dywan oraz spłukiwać. Dodatkowy zbierak SQ270E 
pozwala na czyszczenie podłóg twardych; dostępna jest także specjalna 
szczotka do podłóg. 

Opcjonalny zbierak 
do podłóg twardych 

  

POKAZ  
VIDEO 
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Macchine ad estrazione compatte 

 

  Powerful jest specjalnym urządzeniem zaprojektowanym do czyszczenia bardzo 

dużych powierzchni. Potrafi myć, szczotkować oraz suszyć pasma o szerokości 50 
cm, poruszając się wprzód z regulowaną prędkością, czyszcząc do 600 metrów 
kwadratowych na godzinę. Różnicowa przekładnia napędowa pozwala urządzeniu 
na skręcanie bez wysiłku, dając w ten sposób dobrą mobilność nawet w tak wąskich 
miejscach jak np. korytarze. Trójstopniowy silnik wysokiego podciśnienia pozwala na 
bardzo skuteczne wysuszenie dywanu. Nacisk szczotki obrotowej może być 
regulowany zależnie od typu powierzchni. Można także regulować strumień wody do 
czyszczenia niskim ciśnieniem oraz czyszczenia dogłębnego. 

Powerful może być wyposażone w jednostkę natychmiastowego podgrzewania wody 
HT1800, a wyposażone w opatentowany system SMARTKIT potrafi 

automatycznie dozować detergent, wstępnie spryskiwać dywan oraz spłukiwać. 

 Elite-Battery jest urządzeniem czyszczącym do dużych powierzchni. 

Potrafi myć, szczotkować oraz suszyć pasy powierzchni o szerokości 50 cm, 
poruszając się wprzód. Nie posiada przewodu zasilającego dzięki czemu z 
łatwością operuje się nią na dużych obszarach, np. w hotelach, marketach, 
lotniskach, salach konferencyjnych. Elite-Battery jest bardzo cicha, tylko 60 
decybeli. Możliwa jest także regulacja nacisku głowicy szczotki oraz odkurzacza, 

zależnie od typu dywanu. Można także regulować strumień wody do czyszczenia 
niskim ciśnieniem oraz czyszczenia dogłębnego.   

Elite-Battery może być wyposażona w jednostkę natychmiastowego podgrzewania 
wody HT1800. A jeśli wyposażyć ją dodatkowo w system SMARTKIT to urządzenie 
będzie mogło automatycznie podawać detergent, spryskiwać dywan oraz spłukiwać. 
Dodatkowa przystawka SQ270E pozwala na czyszczenie podłóg twardych, a 
dostępna jest także specjalna szczotka do podłóg. 

 

Automaty ekstrakcyjne 
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Nikita jest urządzeniem do czyszczenia z miejscem dla operatora, idealnym do 

czyszczenia bardzo dużych powierzchni dywanowych, czyści do 1000 m. Kw. 
na godzinę. Urządzenie potrafi natryskiwać skoncentrowany roztwór, szorować 
dwiema obrotowymi szczotkami, spłukiwać i suszyć pas dywanu o szerokości 70 
cm.  

Dzięki dwóm, trzypoziomowym silnikom wysokiego podciśnienia, Nikita 
pozostawia dywan prawie całkowicie suchy po pierwszym czyszczeniu. Pozwala 
na czyszczenie niskim ciśnieniem lub czyszczenie dogłębne. Możliwa jest 
regulacja ciśnienia głowicy szczotki oraz odkurzacza, zależnie od typu dywanu.  

Poprzez przestawienie dźwigni i użycie specyficznego środka chemicznego, 
urządzenie Nikita może wyczyścić dywany specjalnym systemem czyszczącym  
“Encapsulation (Enkapsulacja)”. 

Poza tym, dzięki opcjonalnej przystawce do powierzchni twardych 
SQ900N, Nikita przekształca się w mocną szorowarkę z miejscem dla 
operatora.   

Urządzenie samojezdne z dyferencjałem, który sprawia, że 
urządzenie jest bardziej zwrotne w każdym środowisku. 

 

 

 

Automaty ekstrakcyjne 
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Pianowe urządzenia ekstrakcyjne  

Niektóre powierzchnie, takie jak tapicerki, dywany lub wycieraczki blisko wejść do pomieszczeń, można czyścić pianą 

zamiast roztworem wody i detergentu. Dzięki specjalnej technologii GĘSTEJ PIANY dostępnej w niektórych 

urządzeniach, możemy rozpylić odpowiedniej gęstości pianę, wyszczotkować i odessać roztwór w ciągu kilku sekund. 

W przeciwieństwie do czyszczenia ekstrakcyjnego roztworem wody i detergentu, piana nie ingeruje w głąb dywanu, lecz 

działa jedynie na powierzchni, czyli tam gdzie zwykle zalega brud. Ekstrakcja pianowa pozwala na utrzymanie czystości 

oraz skraca czas schnięcia. 

W celu uzyskania gęstej piany, roztwór chemiczny jest mieszany ze skompresowanym powietrzem, uzyskanym ze 

specjalnego kompresora. Jakość tej piany jest zatem znacznie lepsza od tzw. „‟mokrej piany‟‟, uzyskiwanej z  niektórych 

urządzeń czyszczących dostępnych na rynku, które nie posiadają kompresora powietrza. Z drugiej strony, dzięki 

optymalnej gęstości, piana nie pozostaje tylko na powierzchni (jak to ma miejsce z tzw. „‟pianą suchą‟‟), lecz penetruje 

na kilka milimetrów w głąb materiału, tam gdzie zwykle zalega brud, pozwalając na uzyskanie doskonałych efektów 

czyszczenia. 

Sabrina-Foam to pianowe urządzenie ekstrakcyjne z wbudowanym kompresorem. 

Maszyna rozpyla pianę o odpowiedniej gęstości na czyszczoną powierzchnię dywanową lub 
tapicerkę. Sabrina-Foam może również pracować jako odkurzacz ekstrakcyjny. Bardzo 
wydajny system wytwarzania próżni umożliwia zbieranie maksymalnej ilości zanieczyszczeń z 
dywanów i tapicerek, a także skraca czas schnięcia czyszczonej powierzchni.  

Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w szczotkę obrotową NS270BRUSH, 
zapewniającą jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia. 

HOT-Sabrina-Foam to urządzenie ekstrakcyjne z wbudowanym kompresorem 

pozwalające uzyskać gorącą pianę. Dzięki opatentowanemu systemowi firmy 
Santoemma, HOT-Sabrina-Foam jest w stanie podać specjalną gorącą i gęstą pianę na 
czyszczoną powierzchnię. Gorąca piana jest bardziej efektywna niż zwykła piana o 
temperaturze pokojowej i skraca czas schnięcia. Piana jest natychmiast podgrzewana po 
włączeniu urządzenia a jej gęstość można dostosować do potrzeb. 
 
HOT-Sabrina-Foam może pracować jako urządzenie ekstrakcyjne na gorąco. 
System wysokiego podciśnienia pozwala na zbieranie maksymalnej ilości 
zabrudzeń z dywanu i tapicerki, a także skraca czas schnięcia czyszczonej 
powierzchni. Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w szczotkę obrotową 
NS270BRUSH, zapewniającą jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia.  

Czyszczenie ekstrakcyjne   
tapicerki pianą 

Czyszczenie ekstrakcyjne dywanów 

 

  

POKAZ  
VIDEO 
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Systemy oraz modele czyszczące 

Niektóre urządzenia mogą pracować w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania oraz preferencji 

użytkownika. Urządzenia ekstrakcyjne z zewnętrzną ssawą mogą zostać wyposażone w przystawkę ze szczotką 

obrotową. Poniższa tabela pokazuje konfiguracje zestawów czyszczących dla każdego modelu. 

 

Podsumowanie urządzeń 

Systemy czyszczące | 
Modele 

Wtrysk- 
ekstrakcja 

Wtrysk- 
ekstrakcja 

GORĄCĄ wodą 

Wtrysk-
ekstrakcja + 

szczotkowanie 

Ekstrakcja 
pianowa 

Ekstrakcja 
GORĄCĄ  

pianą 

Ekstrakcja 
pianowa + 

szczotkowanie 

Sabrina x   
Opcjonalny 

NS270BRUSH 
      

Sabrina-HOT x x 
Opcjonalny 

NS270BRUSH 
      

Sabrina-Maxi x 
Opcjonalny 

    HT1800 
Opcjonalny 

NS270BRUSH 
      

Serena-Silent x 
Opcjonalny 

  HT1800         

NS400BR-DUAL-HT 

Opcjonalny 

NS400BRUSH 
      

Grace x 

 Opcjonalny 

    HT1800 
NS400BR-DUAL-HT 

Opcjonalny 

NS400BR-DUAL 
NS400BR-DUAL-HT 

      

GraceHP x 

Opcjonalny 

HT1800-HP 
 NS400BR-DUAL-HT 

Opcjonalny 

NS400BR-DUAL 
NS400BR-DUAL-HT 

      

Sharon-Brush x   x       

Charis-ONE / DUAL x 
Opcjonalny 

HT1800 x       

Elite-Silent x 
Opcjonalny 

HT1800 x       

Powerful x 
Opcjonalny 

HT1800 x       

Elite-Battery x   x       

Nikita x   x       

Sabrina-Foam 

+ ssawa 
x   

Opcjonalny 

NS270BRUSH x   
Opcjonalny 

NS270BRUSH 

HOT-Sabrina-Foam 

+ ssawa 
x x 

Opcjonalny 

NS270BRUSH x x 
Opcjonalny 

NS270BRUSH 

NS270BRUSH     x     
Do Sabriny-Foam 

HOT-Sabriny-Foam 

NS400BRUSH     x       

NS400BR-DUAL     x       

NS400BR-DUAL-HT   x x       

Chemia T-CLEAN x x x       

Chemia T-FOAM       x x x 
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Akcesoria 

 

Ssawa ręczna plastikowa NS10PN Ssawa ręczna aluminiowa NS10ALL Ssawa do okien i ścian HERMES 

Ssawa do dywanów oraz podłóg twardych NS270N Ssawa do dywanów NS300 z 3 dyszami 

Ssawa dla podłóg twardych, ścian, 
okien i sufitów NS270P 

Ssawa do podłóg twardych NS400P 
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Akcesoria 

NS270TURBODUST to innowacyjne narzędzie odkurzające, z obrotową szczotką oraz 

wbudowanym pojemnikiem na kurz, które pozwala na odkurzanie dywanów dowolnym 
urządzeniem. Obrotowa szczotka pozwala na całkowite usunięcie kurzu z włókien dywanu. 

Szczególnie nadaje się do pracy z Sabriną, lecz może być użyte z jakimkolwiek urządzeniem. 
Ssawa ta nie ma żadnego silnika szczotki, ponieważ ruch szczotki odbywa się poprzez przepływ 
powietrza. Tak samo nie ma żadnego silnika odkurzającego w wnętrzu ssawy, gdyż powietrze 
jest zasysane samoczynnie. Ssawa jest niezwykle lekka w użyciu. 

Ponieważ kurz jest gromadzony wewnątrz zbiornika w ssawie, nie ma potrzeby zmiany 
akcesoria maszyny ekstrakcyjnej między czyszczeniem wtryskowo-ekstrakcyjnym a 
odkurzaniem. 

 

 Chemia 

Specjalny, niskopieniący środek do tkanin o 
5 litrowej pojemności do czyszczenia 
ekstrakcyjnego.  

Ma doskonałą skuteczność czyszczącą a 
niskie właściwości pienienia pozwalają na 
szybkie działanie. Zostawia delikatny    
zapach po czyszczeniu. 

Specjalny środek pianowy do czyszczenia 
ekstrakcyjnego tkanin o pojemności 5 
litrów. T-FOAM zawiera bardzo silne środki 
czyszczące, które usuwają brud i nie 
pozwalają na ponownie jego osiadanie.  

Tłuszcz jak i inne pozostałości mogą także 
z łatwością zostać usunięte. Brud i tłuszcze 
powodujące niemiły zapach pochodzący od 
bakterii, środek ten eliminuje go dzięki 
działaniu bakteriobójczemu. T-FOAM czyści 
skutecznie pozostawiając przyjemny     
zapach. 

Antypieniacz w 1 litrowej butelce jest 
dodatkiem do czyszczenia ekstrakcyjnego. 
Używanie tego środka jest zalecane do 
zapobiegania tworzenia się piany wewnątrz 
zbiornika na brudną wodę (w wyniku 
dobierania złego detergentu lub złego 
użytkowania urządzenia).  

T-CLEAN T-FOAM ANTI-FOAM 
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  Sabrina Sabrina-Hot Sabrina-Maxi Serena-Silent Grace GraceHP 

Zbiornik brudnej wody: 14 litrów 14 litrów 30 litrów 50 litrów 70 litrów 70 litrów 

Zbiornik czystej wody: 14 litrów 14 litrów 30 litrów 50 litrów 70 litrów 70 litrów 

Silnik odkurzacza:  

Moc: 

Maks. podciśnienie wody: 

Maks. przepł. pow. (l/sek.): 

 2 stopniowy HW 

1500 W 

3000 

50 

2 stopniowy HW 

1500 W 

3000 

50 

2 stopniowy HW 

1500 W 

3000 

50 

 3 stopniowy HW 

1500 W 

3400 

45 

2x3 stopniowy HW 

2 x 1500 W 

3400 

90 

2x3 stopn. HW 

2 x 1500 W 

3400 

90 

Pompa z bypasem: 

Moc: 

Maks. ciśnienie:  

Maks. przepływ wody:  

wibracyjna 

70 W 

4 bar 

1,5 l/min. 

vwibracyjna 

70 W 

4 bar 

1,5 l/min. 

wibracyjna 

80 W 

9 bar 

4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 

4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 

4,5 l/ min 

tłokowa 

180W 

28 bar (reg.) 

4,5 l/min 

Szer. szczotek. czysz.: 270/290 mm 100 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 

Ilość dysz:  1 1 3 3 3 3 

Regulacja ciśnienia: - - - - - TAK 

System natychmiastowego 

podgrzewania wody: 
- 

Standardowy  

1800W 

Opcjonalny 

HT1800 

Opcjonalny 

HT1800 

Opcjonalny 

HT1800 

Opcjonalny 

HT1800-HP 

Szczotka obrotowa: 
Opcjonalny 

NS270BRUSH 

Opcjonalny 

NS270BRUSH 

Opcjonalny 

NS270BRUSH 

Opcjonalny 

NS400BRUSH 

Opcjonalny 

NS400BR-DUAL 

NS400BR-DUAL-HT 

Opcjonalny 

NS400BR-DUAL 

NS400BR-DUAL-HT 

Automatyczny system 

dozowania detergentu: 
- - 

Opcjonalny 

SMARTKIT-MX 

Opcjonalny 

SMARTKIT-EL 

Opcjonalny 

SMARTKIT-EL 
Standardowy 

System wstępnego 

spryskiwania: 
- - 

Opcjonalny 

PRESPRAY-MX 

Opcjonalny 

PRESPRAY-EL 

Opcjonalny 

PRESPRAY-EL 
Standardowy 

Maksymalna wydajność: 60 m. Kw./godz. 60 m. Kw./godz. 80 m. Kw./godz. 90 m. Kw./godz. 100 m. Kw./godz. 100 m. Kw./godz. 

Długość kabla 

zasilającego: 
10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 

Długość węży: 2,5 m 2,5 m 5 m 5 m 7,5 m 7,5 m 

Waga (korpus maszyny): 12 Kg 22 Kg 20 Kg 42 Kg 45 Kg 80 Kg 

Waga (spakowana masz.): 15 Kg 25 Kg 28 Kg 54 Kg 57 Kg 95 Kg 

Wymiary urządzenia: 30x42x53 cm 30x42x66,5 cm 38x50x78cm 44x86x94 cm 50x89x98 cm 50x89x98 cm 

Wymiary opakowania:  34x53x70 cm 36x60x76 cm 42x65x88 cm 54x94x98 cm 54x94x98 cm 60x95x112cm 

Ilość/paleta: 
15 pacz./paleta 

(88x120x223h) 

15 pacz./paleta 

(88x120x223h) 

8 pacz./paleta 

(84x130x192h) 

4 pacz./paleta 

(94x120x210h) 

4 pacz./paleta 

(94x120x210h) 

1 pacz./paleta 

(60x95x112h) 

Napięcie zasiląjące:  230-240V  50-60Hz (dostępne wersje to 100V lub 120V 50-60Hz) 

Kolor standardowy: Niebieski 

Budowa zbiornika: Polietylen o wysokiej gęstości  

 

Porównowacze Dane Techniczne 
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Porównowacze Dane Techniczne 

 

  Sharon-Brush 
Charis-ONE 

Charis-DUAL 
Elite-Silent Powerful Elite-Battery Nikita 

Zbiornik brudnej wody: 12 litrów 35 litrów 50 litrów 70 litrów 50 litrów 70 litrów 

Zbiornik czystej wody: 12 litrów 35 litrów 50 litrów 70 litrów 50 litrów 70 litrów 

Silnik odkurzacza:  
Moc: 
Maks. podciśnienie wody: 
Maks. przepł. pow. (l/sek.): 

 2 stopniowy 

1000 W 

2200 

50 

3 stopniowy HW 
1500 W 

3400 

45 

3 stopniowy HW 
1500 W 

3400 

45 

2x3 stopniowy HW 

2 x 1500 W 

3400 

90 

3 stopniowy HW 

850 W 

2500 

45 

2x3 stopniowy HW 

2 x 850 W 

2500 

90 

Pompa z bypasem: 
Moc: 
Maks. ciśnienie:  
Maks. przepływ wody:  

wibracyjna 

70 W 

4 bar 
1,5 l/min. 

membranowa 

80 W 

9 bar 
4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 
4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 
4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 
4,5 l/min 

membranowa 

80 W 

9 bar 
4,5 l/min 

Szer. szczotek. czysz.: 270/290 mm 400 mm 500/720 mm 500/720 mm 500/720 mm 700/900 mm 

Ilość dysz:  3 
4 (ONE) 
5 (DUAL) 

5 5 5 6+3 

Regulacja ciśnienia: TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

System natychmiastowego 

podgrzewania wody: 
- 

Opcjonalny 
HT1800 

Opcjonalny 

HT1800 

Opcjonalny 

HT1800 
- - 

Szczotka obrotowa: 
90W 

600 obr/min 

232 mm 

1x120W (ONE) 
2x120W (DUAL) 

600 obr/min 

363 mm 

90W 

600 obr/min 

464 mm 

90W 

600 obr/min 

464 mm 

250W 

840 obr/min 

464 mm 

2x100W 

840 obr/min 

604 mm 

Silnik napędowy - - - 
90W  

z dyferencjałem 

250W  
z dyferencjałem 

350W  
z dyferencjałem 

Automatyczny system 

dozowania detergentu: 
- 

Opcjonalny 

SMARTKIT-CH 

Opcjonalny 

SMARTKIT-EL 

Opcjonalny 

SMARTKIT-EL 

Opcjonalny 

SMARTKIT-EL 
Zintegrowany 

System wstępnego 

spryskiwania: 
- 

Opcjonalny 

PRESPRAY-MX 

Opcjonalny 

PRESPRAY-EL 

Opcjonalny 

PRESPRAY-EL 

Opcjonalny 

PRESPRAY-EL 
Zintegrowany 

Maksymalna wydajność: 120 m. Kw./godz. 250 m. Kw./godz. 500 m. Kw./godz. 600 m. Kw./godz. 500 m. Kw./godz. 1000 m. Kw./godz. 

Długość kabla 

zasilającego: 
10 m 15 m 15 m 15 m - - 

Długość węży 2,5 m Opcjonalna Opcjonalna Opcjonalna Opcjonalna Opcjonalna 

Waga (korpus maszyny): 21,5 Kg 
50 Kg (ONE) 
58 Kg (DUAL) 

55 Kg 65 Kg 
75 Kg 

Bez baterii 
120 Kg 

Bez baterii 

Waga (spakowana masz.): 25 Kg 
65 Kg (ONE) 
73 Kg (DUAL) 

60 Kg 70 Kg 
85 Kg 

Bez baterii 
150 Kg 

Bez baterii 

Wymiary urządzenia: 29x78x90 cm 42x104x96cm 50x86x95cm 50x92x102 cm 50x89x119cm 70x120x135 cm 

Wymiary opakowania:  36x60x76 cm 50x110x112cm 60x95x112cm 60x95x122 cm 65x102x135cm 80x123x160 cm 

Ilość/paleta: 
8 pacz./paleta 

(80x120x165h) 
1 pacz./paleta 

(50x110x112h) 
1 pacz./paleta 
(60x95x112h) 

1 pacz./paleta 
(60x95x122h) 

1 pacz./paleta 
(65x102x135h) 

1 pacz./paleta 
(80x123x160 cm) 

Baterie: - - - - 
3 x 12V 

100Ah 

Tot 90 Kg 

6 x 12V 
75Ah 

Tot 160 Kg 

Napięcie zasiląjące:  230-240V  50-60Hz (dostępne z ładowarką na 100/120/240V) 
Dostępny z  

ładowarką na  
100/120/240V 

Dostępna z  
ładowarką na  
100/120/240V 

Kolor standardowy: Niebieski 

Budowa zbiornika: Polietylen o wysokiej gęstości  



  

24  

 

Porównowacze Dane Techniczne 

  
Santoemma srl  
Via Piave, 22/C  -  20016  PERO (Milano) – Italy 
Tel. +39.02.3391 2487   Fax  +39.02.3391 2538  
www.santoemma.com   E-mail: info@santoemma.com 

 

  
 

  Sabrina-Foam HOT-Sabrina-Foam 

Zbiornik brudnej wody: 14 litrów 14 litrów 

Zbiornik czystej wody: 14 litrów 14 litrów 

Silnik odkurzacza:  

Moc: 

Maks. podciśnienie wody: 

Maks. przepł. pow. (l/sek.): 

2 stopniowy HW 

1500 W 

3000 

50 

2 stopniowy HW 

1500 W 

3000 

50 

Pompa z bypasem: 

Moc: 

Maks. ciśnienie:  

Maks. przepływ wody:  

wibracyjna 

70 W 

4 bar 
1,5 l/min. 

wibracyjna 

70 W 

4 bar 
1,5 l/min. 

Kompresor: 350W 350W 

Szer. szczotek. czysz.: 

(Ssawa ręczna/ NS270BRUSH) 
100 / 270 mm 100 / 270 mm 

Ilość dysz:  
(Ssawa ręczna/ NS270BRUSH) 

1 / 3  1 / 3 

System natychmiastowego 

podgrzewania wody: 
- 1800W 

Maksymalna wydajność: 20-30 siedzeń/godz. 20-30 siedzeń/godz. 

Rozcieńczanie: 
1 porcja chemii  
4 porcje wody  

1 porcja chemii  
4 porcje wody  

Zużycie środka chemicznego 
(woda + chemia): 

30-40 g/siedzenie  30-40 g/siedzenie  

Długość kabla zasilającego: 10 m 10 m 

Długość węży: 2,5 m 2,5 m 

Waga (korpus maszyny): 35 Kg 50 Kg 

Waga (Spakowana maszyna 
wliczając 10 kg chemii) 

52 Kg 67 Kg 

Wymiary urządzenia: 32x55x86 cm 32x55x99 cm 

Wymiary opakowania:  42x65x100 cm 42x65x100 cm 

Ilość/paleta: 
1 pacz./paleta 

(42x65x100h) 
1 pacz./paleta 

(42x65x100h) 

Napięcie zasiląjące:  
230-240V  50-60Hz (dostępne wersje to 100V lub 

120V  50-60Hz) 

Kolor standardowy: Niebieski 

Budowa zbiornika: Polietylen o wysokiej gęstości  
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