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EVELINE15-PLUS “SANTOEMMA” - MÁQUINA
DE DESINFEÇÃO E LIMPEZA ALCATIFAS/ESTOFOS
REF. 09491 - ORIGEM ITALIANA

CARATERISTICAS TÉCNICAS

EQUIPADA COM

ÁREAS

DEPÓSITO SOLUÇÃO/ASPIRAÇÃO

MOTOR ASPIRAÇÃO: (2 estágios)

DEPRESSÃO EM COLUNA DE ÁGUA

PRESSÃO MÁX.: (baixa pressão)

CABO ELÉTRICO

SANI-CLEAN-1-Garrafa p/detergente 1lt

715-L30-EVE -Mangueira pulverização

34529C-L30-Mangueira aspiração Ø29mm, 3m

PT15.GUN-M -Pistola Injetora

NS400P-Acess.Injeção/extração

H10-M- Mangueira 2,5 m aspiração/injeção Ø32mm

NS270N-M- Acessório alcatifa metal

NS10PN-M- Acessório mão plástico

< 200 M2

2X14 Lt

1000W

2200mm H2O

5 bar

10 mt

SANITIZA E DESENGORDURA
É o sistema para limpeza e sanitização completa de balneários, cozinhas, vestiários e 
outros. Limpa e higieniza superfícies verticais, louças sanitárias e pisos.

UMA SÓ MÁQUINA – MÚLTIPLAS FUNÇÕES
A Eveline15 PLUS também pode ser usada como uma máquina de injeção / extração 
para limpar carpetes, tapetes, alcatifas, estofos, interiores de automóveis.

NOVIDADE MÁQUINA
COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES
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GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICO E MAU FUNCIONAMENTO  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE 

AGORA APENAS

1,240€ +   IVA

  

Antes: 1.777€ + iva
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Eveline Plus é o sistema patenteado Santoemma para limpeza e sanitização completa de 
ambientes congestionados de 100 a 200m2, onde coexistem diferentes áreas do tipo: balneários, 
áreas de trabalho, escritórios, áreas de circulação, arrumos, vestiários, cozinhas, áreas de café, 
áreas de restaurante. Eveline permite limpar perfeitamente e higienizar superfícies verticais, 
louças sanitárias e pisos.

As fases do sistema de limpeza e saneamento Eveline:
       1. Spray de solução detergente em superfícies (paredes, louças sanitárias, pisos);
      2. Ação química contra sujidade e bactérias (cerca de 30 segundos são suficientes);
      3. Lavar com água limpa para remover a sujidade e a solução das superfícies verticais;
      4. Sução de líquido residual do piso.

A lança manual permite borrifar o produto químico concentrado e enxaguar as superfícies 
verticais, paredes e sanitários.
A escova especial fornecida permite lavar o chão com o sistema de injeção-extração. Uma cerda 
especial, colocada na boca de sução, permite escovar efetivamente pisos muito sujos. A sujidade 
do chão é completamente removida graças a uma poderosa sução e armazenada no tanque de 
recuperação. 
Para lavar o chão é possível injetar e aspirar ao mesmo tempo, ou injetar, escovar e então 
aspirar. Em ambos os casos, o piso é perfeitamente seco em segundos e sem esforço.

A Eveline elimina a sujidade das paredes e do piso, não deixando 
resíduos nas superfícies e é a melhor solução para substituir 
ferramentas manuais, que transportam sujidade e bactérias de uma 
área para outra. 
Fornece um sistema de limpeza eficaz, rápido e agradável. Os 
ambientes são completamente limpos, higienizados, secos e perfumados. Pequena e leve, pode 
ser facilmente transportada de um lugar para outro e arrumada após o uso num espaço pequeno. 
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IDROFOAMRINSE FOOD 600

A SOLUÇÃO IDEAL PARA TODOS OS ESPAÇOS DE 100-200M2, TAIS COMO:

Restaurantes, casas de campo, fast-food, pubs, discotecas, estações de serviço, escritórios, 
fábricas, empresas, lojas, superfícies comerciais, cinemas, teatros, hospitais, lares de idosos, 
jardins de infância, escolas, universidades, balsas, navios de cruzeiro, aeroportos, pavilhões 
desportivos, ginásios, piscinas, banhos turcos, spas, hotéis, confeitarias, padarias.

Preparada também para a limpeza profissional de carpetes, desenvolvida para solucionar 
problemas de limpeza em qualquer área, a Eveline 15 PLUS é caracterizada pela confiabilidade e 
robustez.

SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE INJEÇÃO
Com o sistema de extração por injeção, uma solução de água e produtos químicos é pulverizada 
nas fibras da carpete/estofos e imediatamente sugada. A solução e a sujidade removidas são 
recuperadas diretamente no tanque de água suja da máquina.

Com este método, normalmente seriam necessários muitos passos
na mesma área de carpete para concluir o processo de limpeza.

AGORA É SIMPLES E SEM ESFORÇO.

 
    

VALORES LIQUIDOS – NÃO ACUMULA OUTROS DESCONTOS
Última Atualização MM/PL 2019.03.01

    
 

ENCOMENDE JÁ - TELEF. 219 896 300 -  GERAL@ORBIVENDAS.PT 
Zona Industrial de Frielas -  Rua Cidade de Évora, 9 - A, 2660-022 Frielas

EVELINE15-PLUS “SANTOEMMA”


