
Når vand ikke er nok  
- skal der Ecoflex til



Når rent 
bliver  
grønt



For at gøre det nemmere at rengøre grønt, har 
Nilfisk udviklet Ecoflex systemet. ‘En-maskine-
klarer-alt’ løsningen sikrer effektivitet og 
bæredygtighed lige der, hvor det er nødvendigt. 
Det grønne vandbesparende niveau håndterer 
regelmæssig rengøring med minimal belastning 
og uden brug af rengøringsmiddel. Med kun 
1 liter vand dækker Ecoflex systemet effektivt 
overflader op til 60 m². 

Forskellige underlag kræver forskellig rengøring. 
Ved at anvende den helt rigtige kombination 
af børstetryk, vand, og rengøringsmidler, er 
Ecoflex systemet den professionelle og grønne 
løsning til enhver rengøringsopgave. Ecoflex 
systemet skifter ubesværet mellem forskellige 
rengøringsintensiteter, blot ved et enkelt tryk på 
en knap. Det yderst brugervenlige kontrolpanel 
giver dig mulighed for at tilføre ekstra kraft til 
stærkt snavsede overflader, flisegulve, beton 
eller epoxy gulve. 

Ecoflex kontrol panelet er specielt designet 
til skiftende brugere, der ubesværet og 
problemfrit kan arbejde sig igennem skiftende 
rengøringsopgaver. Det enkle one-touch system 
på Ecoflex kontrol panelet gør det nemt for 
den travle operatør, at vælge den helt rigtige 
rengørings indstilling til opgaven. Standard 
indstillingen er grøn, vandbesparende og uden 
rengøringsmiddel, men kan nemt reguleres til 
den rette intensitet – herunder et minuts ekstra 
power

Grønt Fleksibel Nemt og enkelt 

Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele  
- Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten at rengøre gulve effektivt og miljøbevidst.  
Resultatet: Rent møder grønt i det suveræne og justerbare Ecoflex system. 
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Grøn øko rengøring med vandbe-
sparelse. Vælg mellem minimal  
kemidosering eller slet ingen kemi.

Et enkelt tryk på knappen giver 
60 sekunders ekstra boost.

Grøn rengøring har aldrig været nemmere: Start 
blot maskinen med laveste kemidosering, eller 
helt uden kemi, med laveste vandmængde, og 
normalt børstetryk. Det brugervenlige kontrolpan-
el gør det til en leg at vælge den rette rengørings 
intensitet. Det kræver kun et tryk på en knap at 
vælge mellem forskellige intensitets niveauer, for 
at opnå den perfekte grønne og effektive kombi-
nation af vand, børstetryk og kemidosering, helt 
ned til 0,3% eller sågar helt uden kemi.

Grøn eller ej, nogle gange er en ekstra indsats 
påkrævet. Med den bemærkelsesværdige  
Ecoflex boost funktion, kan du når som helst 
afbryde øko rengøringen, og anvende et minuts 
ekstra kraft. Boostet maksimerer børstetryk, 
vandmængde og kemidosering. Perfekt til de 
steder hvor intet andet klarer opgaven, såsom 
spild, indgangspartier eller svære pletter, der har 
brug for intensiv behandling. Hvis jobbet er udført 
på mindre end 60 sekunder, trykkes blot på knap-
pen og systemet vender tilbage til øko rengøring.

Det justerbare Ecoflex system eliminerer  
effektivt behovet for at rense et gulv flere gange, 
for at fjerne de ekstra beskidte pletter. Det ultra 
fleksible system gør det muligt for operatøren 
at anvende forskellige niveauer af rengørings 
intensitet. Store flader rengøres uden at bruge 
kostbar tid på at skifte vand, eller genpåfyldning 
af tanken. På grund af det innovative system, der 
blander vaskemiddel med vand ved børstedæk-
ket, er tanken altid fuld af frisk, rent vand under 
hele operationen.

Perfekt rengøring 
lige ved hånden

Et minuts ekstra 
boost 

Alt på én gang 

Bare tryk på knappen og få en god grøn rengøring - tryk igen for at klare snavsede områder  
med et effektivt boost. Du kan kalde det one-touch magi. Vi kalder det Ecoflex.



One  
Touch 
magi



Grønt virker 
effektivt mod 
omkostninger



Tid er penge - og nutidens krav om omkost-
ningseffektivitet og høje standarder inden for 
rengøring kræver en løsning, der er økonomisk 
og fleksibel samt brugervenlig. Ecoflex systemet 
kombinerer økonomisk fornuft med økologisk 
samvittighed. Dyrebare ressourcer spares med et 
fleksibelt OneTouch system, der let kan indstilles 
til at rengøre en række forskellige overflader 
i løbet af en enkelt rengøringspassage. Intet 
behov for tidskrævende ekstra ture til at fjerne 
de værste pletter. Boost funktionen har allerede 
klaret det. 

Med Ecoflex systemet har de faste gulvvaske 
rutiner aldrig været nemmere. Den fleksible 
gulvvasker er i stand til at håndtere enhver 
rengørings situation. Det gør den ideel til  
områder, der kræver grøn rengøring på daglig 
basis, kombineret med en mere grundig intensiv 
behandling med rengøringsmiddel, en eller to 
gange om ugen. Forskellige overflader og krav  
er nemme at håndtere i samme rengøringspas.  
Det brugervenlige kontrolpanel gør det nemt  
at justere rengøringsintensiteten, så det  
passer til et lager, såvel som en lobby i den 
samme rengøringsrutine.

Ecoflex systemet er designet til at opfylde de 
højeste standarder for “grønt og rent”. Det tilfører 
grønne værdier til alle rengøringsprogrammer 
med kun vand, og hvis det er nødvendigt med 
en perfekt doseret og begrænset mængde af 
rengøringsmidler. Et rent miljø er et sundt miljø. 
Ecoflex systemet giver ordentlig rengøring og 
sikrer samtidig et godt indeklima. Ecoflex giver 
dig mulighed for at definere dit eget niveau for  
øko ansvarlighed.

Omkostningseffektiv 
tidsbesparer 

Grøn rengøring er godt for forretningen. Det grønne, fleksible og økonomiske Ecoflex system til  
gulvvask, er konstrueret til at opfylde behovene hos professionelle. Med øko venlige funktioner og en 
minimal indsats, efterlades gulvene tørre, stribefri og uden pletter. Alt i en enkelt rengøringspassage.

Passer til alle  
behov 

Nemmere at have 
grøn samvittighed 
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Fra grøn til intensiv rengøring 
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Oplev Ecoflex.
Overlegen teknologi - ganske enkelt
Den perfekte grønne løsning til vask af alle typer gulve  
- og nemmere at håndtere end nogensinde før.

Grøn rengøring 
Øko rengøring med lav vandmængde 
og normalt børstetryk, er ideelt til grøn, 
kemikaliefri daglig rengøring.

Vanddosering 
Det intelligente Eco Solution system 
reducerer vandforbruget med indtil  
70 procent.

Kemidosering 
Eco Dosering System matcher  
mængden af rengøringsmiddel mod 
gulvets tilsmudsningsgrad.

Automatisk blanding 
Rengøringsmiddel og vand blandes 
ved børstedækket. Ingen blanding i 
tanken og derfor ingen spild af vand 
og rengøringsmiddel og ingen tank der 
skal rengøres. 

60 sekunder extra boost 
Midlertidig forøgelse af kemidosering, 
vandmængde og børstetryk, til  
et minuts ekstra intensiv rengøring.  
Perfekt til vanskelige pletter og  
overflader.

Fleksibilitet 
Med et enkelt tryk på en knap, kan  
operatøren variere maskinens ydelse, 
så den passer perfekt til opgaven. 

Intensiv rengøring 
Maximal rengøringseffekt til alle typer 
af højt belastede eller særligt snavsede 
områder - fra vinyl til betongulve.

www.nilfisk.dk

Ecoflex systemet er tilgængelig på en udvalgt række af Nilfisk gulvvaskere

Nilfisk Danmark 
Sognevej 25
2605 Brøndby
Tel.:  43 23 40 50
Fax.:  43 23 40 60
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www.nilfisk.dk


