
Ultimatívny wellness pre všetko, 
čo sa dá obliecť.

Profesionálna starostlivosť o textílie vo vode.
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Profesionálna starostlivosť o textílie 
vo vode  – rozmanitosť možností. 
AquaTouch® ponüka mnoho obchodných možností – je možné pomocou
toho istého stroja, ošetrovať textílie v súlade s požadovanými štan-
dardmi a okrem toho vykonávať mokré čistenie. Po ošetrení sú odevy
ako nové -  vzhľadom a aj na pocit.

Výhody:
• Jednoduchý, mnohostranný a bezpečný systém.

• Zlepšená čistiaca sila pri škvrnách rozpustných vo vode.

• Žiarivé a výrazné farby. Mäkšia, sviežejšia tkanina. 
Postará sa aj pri vrchných odevoch o vynikajúcu hygienu.

• Bez chemických zápachov od rozpúšťadiel.

• Znížené investičné náklady a kontrola nákladov.

• Rozšírenie Vašej ponuky so súčasným zvýšením 
hodnoty u spotrebiteľa

• Zvýšte hodnotu Vášho podniku a ukážte Vašim 
zákazníkom, že preberáte nielen sociálnu zodpovednosť, 
ale kladiete aj dôraz na najmodernejšie štandardy, 
týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Pracovné postupy Produkty Pračky Sušičky Úpravnícke 
zariadenia

Dávkovacia 
technika

A my Vás vybavíme všetkým, čo potrebujete na profesionálnu 
starostlivosť textílií vo vode.

Ak ste niekedy zvažovali prechod na
mokré čistenie, alebo ste oň chceli 
rozšíriť svoju ponuku, ale mali ste
obavy z príprav, ktoré sú s tým spojené,
zo zmeny a z vynaloženej námahy,
ktoré by sa pridali k Vašim bežným 
prácam a povinnostiam a nenašli ste 
si čas, informovať sa a zaoberať sa
ošetrovaním textílií vo vode, žiadny
problém: my sme to urobili za Vás!

Aby sme nestratili nič, z Vášho draho-
cenného času, zostavili sme pre Vás
AquaTouch® – kompletný balík bez
starostí, ktorý spĺňa Vaše potreby a po-
žiadavky. My počítame a organizujeme
za Vás, poradíme Vám a podporíme
Vás, dodáme Vám kompletné vybave-
nie, ktoré je prispôsobené Vašej 
konkrétnej situácii, aby ste mohli jed-
noducho a bez komplikácií prevádzko-
vať starostlivosť o textílie vo vode.
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Ponúkame kompletné riešenie, 
ktoré je vyrobené pre Vás na mieru:

Koncept, ktorý sa neustále 

vyvíja, aby sa prispôsobil novým

látkam a tkaninám.

Špecifické procesy, programy a 

čistiace prostriedky pre každý druh

tkaniny a znečistenia, ktoré umož-

ňujú vynikajúcu kvalitu čistenia.

Bez licencie!

A vy môžete ponúknuť 

zákazníkom hodinový 

servis – od príjmu až po

výdaj. S AquaTouch® je

rýchle čistenie na vysokej

úrovni možné.
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Textílií, ktoré prídu do čistiarne, 
je možné ošetrovať pomocou AquaTouch®

100%
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ohodnoťte svoj podnik

Ekologický postup:

Znížte prevádzkové náklady:

o 70% menšia spotreba vody, 

porovnanie chemického a 

mokrého čistenia - AquaTouch®

Úspora  – 20/25% 

Energia

Voda (-70%)

Dĺžka preddetaše

Čistiace prostriedky

Dodatočné úpravy

Úspora – 30% + 

Vybavenie

Inštalácia

100% biologicky odbúrateľné produkty

Žiadne riziko alergií

Hygienický postup

Znížte počiatočné náklady:

Rozšírte svoju ponuku 

a prestúpte na sľubný, 

moderný, ekologický 

čistiaci systém
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AquaTouch® stroje na ošetrenie
textílií vo vode…

Girbau a Seitz spoločne vyvinuli AquaTouch® „balík riešení na
starostlivosť o textílie vo vode“, v ktorom nájdu zákazníci všetko
pre svoje špecifické potreby.

S AquaTouch® dostanete odpovede na svoje otázky. Vybrané
produkty a stroje  Vám uľahčia rozhodovanie o tom, ktoré rieše-
nie je pre Vás to správne.

….spoločne s 
produktami vyvinutými 
špeciálne pre tento 
systém…

A nič viac neptrebujete!

AquaTouch® produkty na ošetrenie textílií vo vode, 

umožňujú efektívne čistenie pre veľké množstvo textílií

ako sú citlivé vrchné odevy, napr. obleky a kabáty z 

prírodných a umelých vlákien, ako aj vysoko citlivých 

materiálov ako vlny a hodvábu.

AquaTouch® ponúka sortiment pračiek, ako sú HS-6013, HS-6017& 

HS-6024 s kapacitou 13 kg, 17 kg a 24 kg. Pomer náplne v procese

AquaTouch je 1:20, z toho vyplýva kapacita stroja 6,5 – 12 kg.
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Mnohostranné, 
intuitívne riadenie a technika

Riadiace elementy na pračkách pre 
ošetrenie textílií vo vode Vám umožňujú:

• Riadiť otáčky bubna, prispôsobiť ich 
textíliám

• Napúšťanie a vypúšťanie roztoku v stave 
pokoja

• Nastavenie priebehu teploty pri ohreve a 
ochladzovaní

• Dávkovanie 4 produktov naraz

• Nastavenie šiestich prestaviteľných 
pomerov roztoku

• Nastavenie štyroch rýchlostí otáčania 
pre pranie

 Ľahko programovateľné

 Vysoká flexibilita  

 Moderné riadiace parametre

+
+
+
Dokonalá kontrola a nastavenie všetkých parametrov 
pri každom pracom cykle zaručujú, že aj pri citlivých 
látkach je možné bezpečne a efektívne použiť aj tie 
najnáročnejšie postupy. 

Lisovaný otvor bubna, bez ostrých hrán. 
Najjemnejšie ošetrenie pre exkluzívne kusy odevov.

Systém z perforovaných rebier, dáva do pohybu vodu, 
bez toho, aby sa museli pohybovať textílie.

Efekt vodopádu

Presná kontrola teploty, na zabránenie poškodenia textílií, 
pri citlivých odevoch.

Automatická kontrola teploty

Šetrná mechanika pre textilné vlákna
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Viva Care
Špeciálny prací prostriedok vyvinutý pre AquaTouch®

• Aktívna a pasívna ochrana vlákna a farieb pre vlnu a hodváb
• Ochrana pred splstením a zrážaním
• Ideálny na starostlivosť o citlivé vrchné odevy

Viva Geniox
Bieliaci a dezinfekčný prostriedok vyvinutý 
pre AquaTouch® 

• Vysoko účinné, tekuté kyslíkové bielidlo už od 5 °C
• Spoľahlivá dezinfekcia pri 40 °C
• Perfektná čistota a hygiena
• Optimálny pre farebné a citlivé textílie
• Baktericídne a fungicídne účinky podľa 

DIN EN 1276 a DIN EN 1650

Viva Acet
Odkysľovací prostriedok na báze kyseliny 
citrónovej, vyvinutý pre AquaTouch® 

• Optimálne tlmenie pH-hodnoty pri 
dlhších časoch státia

• Ochrana farby
• Bezpečna manipulácia

Viva Soft
Aviváž vyvinutá pre AquaTouch® 

• Príjemný, mäkký, splývavý omak
• Vylepšená kĺzavosť pri mangľovaní a žehlení
• Nemá hydrofóbne účinky
• Sympatická, svieža vôňa
• Do úpravníckeho kúpeľa

Viva Top
Apretačný a úpravnícky prostriedok, 
vyvinutý pre AquaTouch® 

• Dodáva ľahký splývavý omak a objem
• Optimálna ochrana vlákna
• Zabraňuje splsteniu a zrážaniu
• Zjednodušuje konečnú úpravu a žehlenie
• Do úpravníckeho kúpeľa
• Znižuje krčivosť

Produkty AquaTouch® čistia, oživujú a osviežujú Vaše textílie 

a dodávaju im mäkkosť.
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Efektívnosť prania našich pračiek: vysokorýchlostné pračky s odstreďovaním 

(do 1000 otáčok). 100% voľne stojaca (nie je potrebné žiadne kotvenie). Najlepšie 

postupy, ktoré optimalizujú použitie vody, energie a chemických produktov. 

Úspora pri sušení, vďaka vysokému odstredivému účinku nad 350 – 400 G. 

Rozsiahle možnosti vďaka ľahkému a intuitívnemu programovaniu (pozri riadiace

prvky). Redukovaná údržba. Zlepšenie výsledkov popri veľkej flexibilite použitia

a úspornosti.

hS-6013
Kapacita 14 kg
Elektrický ohrev, teplá voda a para

Priemer bubna 620 mm
Objem bubna 126 dm3

Rozmery: 1325 x 796 x 887mm

hS-6017
Kapacita 19 kg (1/9); 17 kg (1/10); 
Elektrický ohrev, teplá voda a para

Priemer bubna 700 mm
Objem bubna 173 dm3

Rozmery: 1404 x 868 x 962 mm

hS-6024
Kapacita 27 kg (1/9); 24 kg (1/10); 
Elektrický ohrev, teplá voda a para

Priemer bubna 765 mm
Objem bubna 239 dm3

Rozmery: 975 x 1470 x 1225 mm

Kombinované riešenia pre mnohostrannosť a hospodárnosť
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Viva duox
Dezinfekčný a bieliaci prostriedok, 
chrániaci farby a vyvinutý pre AquaTouch® 

• Dezinfekcia podľa § 18 lfSG oblasť účinnosti 
AB od 40°C

• Nízke dávkovanie
• Nízke náklady
• Bezpečná dezinfekcia citlivých 

textílií

Viva Blue
Tekutý zosilňovač na syntetické oleje a tuky 
• Vynikajúce odstraňovanie priemyselných 

olejov a tukov
• Vysokoúčinný emulgátor
• Reguluje penivosť
• Neobsahuje rozpúšťadlá

Viva Lana
Neutrálny prací prostriedok na 
citlivé textílie
• Dezinfekcia podľa § 18 lfSG v 

oblasti účinnosti AB pri 40 °C
• Určený na vrchné odevy, ktoré je možné prať, 

osobné ochranné vybavenie a iné špeciálne textílie
• Vysoká produktivita pri optimálnej ochrane tovaru
• V kombinácii s Viva Geniox dosahuje aj pri 

nízkych teplotách spoľahlivú dezinfekciu 
citlivých odevov

Viva Uni
Univerzálny prací prostriedok pre 
všetky teploty
• Neobsahuje alkálie
• Obzvlášť vysoký podiel enzýmov
• Vynikajúca dispergačná schopnosť 

na olejové a pigmentové znečistenia
• Vynikajúca komplexačná schopnosť 

aj na ťažké kovy (Fe, Mn, Cu)

AquaTouch® zabraňuje poškodeniu dekoratívnych lemov a aplikácií, ktoré 
sú často vyrobené z množstva rôznych materiálov, ako sú perly alebo flitre. 
Kovové aplikácie, ktoré možno nie sú odolné voči čisteniu v rozpúšťadle.

Viva Pris
Tekutý základný prací prostriedok 
a zosilňovač pre teploty 40 – 90 °C
• Rýchle napučanie vlákien bez 

agresívnych alkálií
• Vysoká dispergačná schopnosť 

na pigmentové znečistenia
• Excelentná komplexačná schopnost 

aj pre ťažké kovy (Fe, Mn, Cu)
• Pre biele a farebné odevy 

z bavlny a zmesových vlákien
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Rada produktov AquaTouch® čistí, oživuje, 
osviežuje Vaše textílie a dodáva im mäkký, 
plný omak. 
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Viva Starch
Tekutý, mangľovateľný škrob
• Najlepší škrobiaci efekt pri nízkom dávkovaní
• Vynikajúca mangľovateľnosť
• Syntetický škrob na báze polymérov
• Veľmi dobrá skladovateľnosť
• Do úpravníckeho kúpeľa

Viva Protect LT
Emulzia na ošetrenie odolné voči vode a olejom
• Fluórkarbónová živica s prostriedkom 

na namáčanie
• Najlepšie vsakuje pri 30 – 40 °C
• Veľmi dobré úpravnícke vlastnosti
• Zachováva priedušnosť membrán a textílií

WetXWash
Samostatný prací prostriedok a prostriedok na nanášanie kefou, 
na pranie kože, vyvinutý pre AquaTouch® 

• Účinne rozpúšťa škvrny a zažratú špinu
• Prirodné a syntetické oleje zabezpečujú už 

počas pracieho procesu domastenie
• Je vhodný aj pre kombinácie kože – textil

WetXFinish
Domasťovací prostriedok so zložkami dodávajúcimi príjemný 
omak všetkým druhom kože, vyvinutý pre AquaTouch®

• Zabezpečuje rovomerné domastenie kože
• Dodáva koži príjemný, mäkký omak a vedie k 

osvieženiu a prehĺbeniu farieb
• Je obzvlášť vhodný pre kombinácie koža - textil



AquaTouch® Pre 

umožňuje jednoduché,

rýchle a dôkladné 

odstránenie škvŕn – 

dokonca u citlivých tkanín.
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maxx Spray
je silný, rýchly a efektívny odstraňovač škvŕn. Jeho základom je nový, prírodný, aktívny
rozpúšťač mastnôt a presviedča svojou vysokou rozpúšťacou silou.

maxx Spray je možné použiť na miestne predošetrenie obzvlášť ťažko odstrániteľ-
ných mastných a pigmentových znečistení. Spray je možné použiť na všetky biele a
farebné textílie, ako napr.na goliere, rukávy košieľ a zanecháva príjemnú, sviežu vôňu.

maxx Spray sa strieka priamo na škvrnu a mal by pôsobiť 10 až max. 15 minút.

Viva Combi
je univerzálny prostriedok na nanášanie kefou, ktorý odstraňuje mastné, bielkovinové
a pigmentové znečistenia už v predpierke. Koncetrát je potrebné zriediť 1 : 3 s vodou.

UniVERZáLny PRoSTRiEdok nA nAnášAniE kEFoU

SPRAy nA jEmné odSTRánEniE 

mASTnýCh ZnEčiSTEní



hydret 1
Je detašovací prostriedok, ktorý je
obzvlášť vhodný na rýchle odstrá-
nenie mastných znečistení.

Pomocou  hydret 1 sa však dajú
rýchlo odstrániť aj iné substancie,
ako náterová farba, laky, lepidlá,
náplň do gulôčkového pera, kolo-
maž, decht, lak na nechty, rúž na
pery a podobne. 

hydret 2
Je detašovací prostriedok, ktorý je
obzvlášť vhodný na rýchle odstrá-
nenie bielkovinových znečistení.

Pomocou hydret 2 sa však dajú
rýchlo odstrániť aj iné substancie,
ako krv, bielkoviny, zvyšky jedál, 
rybacie a mäsové omáčky, mliečne
produkty, pivo, čokoláda, pot, pig-
mentová špina, moč a podobne.

hydret 3
Je detašovací prostriedok, ktorý je
obzvlášť vhodný na rýchle odstrá-
nenie tanínových znečistení.

Pomocou hydret 3 sa však dajú
rýchlo odstrániť aj iné substancie,
ako káva, čaj, víno, kola, ovocné
šťavy, ovocie, likéry, tabak, tráva,
parfém, lieky a podobne.

PREddETAšoVACiE PRoSTRiEdky

šETRné dETAšoVACiE PRodUkTy…

Detašovacie prostriedky vo farebných fľašiach sú 

navzájom kompatibilné a dajú sa pri preddetašovaní

vyplachovať. Pri použití v dodatočnej detaši sa vypla-

chujú pomocou vody alebo parnej pištole.
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Enormmné uľahčenie práce 
pri odstraňovaní škvŕn. 
Vyskúšajte a presvečte sa sami.
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Nová dimenzia v technológii sušenia

Optimálne sušenie skracuje žehlenie pri odevoch 
ako sú kabáty a saká. Profesionálne riadenie zahŕňa
filozofiu, ktorá stojí za konceptom Girbau.

Ovládanie riadenia a programovanie je vďaka 
systému ikon veľmi jednoduché.

 Nová technika

 intuitívnosť

 mnohostrannosť

 bezpečnosť

+
+
+
+

Lisovaný otvor bubna bráni vzniku ostrých hrán. Najšetrnejšie ošetrenie pre exkluzívne
kusy odevov.

Dokonalá kontrola, bráni poškodeniu odevov z vlny.

Automaticky nastaviteľné otáčky

Dvere s dvojitým presklením a izolovným obalom zaručujú vyšší výkon a znižený výdaj
tepla do priestorov čistiarne. Vytvárame príjemné, ergonomické pracovné miesta.

Podstatne lepšie pracovné prostredie

Úplne presné vypnutie sušučky zabraňuje prehriatiu citlivých vlákien a uľahčuje 
žehlenie.

Presné sušenie pomocou merania zvyškovej vlhkosti

Mäkký omak pre tkaniny

AquaTouch® sušičky
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Ed 340
Objem 340 l, 
bubon z nehrdzavejúcej ocele
Elektrické alebo plynové vyhrievanie
Kapacita 1/25-1/18:13,5-19 kg

Transflow systém (križujúci sa axiálny a 
radiálny vzdušný prúd) dosahuje efektívny
priebeh sušenia, keďže teplý prúd vzduchu
lepšie prenikne do prádla a tým optimálne
využĳe teplotu. Dvierka z dvojitou stenou
a dvojitým presklením ponúkajú na jednej
strane optimálne využitie energie a na 
druhej strane nízke sálanie na mieste in-

štalácie. Care Touch Drum System, zabez-
pečuje, aby sa prádlo nedostalo do kon-
taktu s ostrými hranami. Kontrolný systém
vlhkosti je veľmi spoľahlivý a precízny. Opti-
malizovaná komunikácia medzi invertorom,
motorom a mikroprocesorom zaručuje
dlhšiu životnosť. Programovateľnosť rý-
chlosti otáčania bubna, v každej fáze pro-

gramu. Filter je samočistiaci a ventilátor 
si vyžaduje len minimálnu údržbu. Široké
dvere uľahčujú nakladanie a vyprázdňova-
nie sušičky. Počas procesu je možné manu-
álne nastaviť funkcie Eco, Soft a polovičná
náplň.

Ed 460
Objem 460 l, 
bubon z nehrdzavejúcej ocele
Elektrické alebo plynové vyhrievanie
Kapacita 1/25-1/18:18,5-25,5 kg

Ed 260
Objem 260 l, 
bubon z nehrdzavejúcej ocele
Elektrické alebo plynové vyhrievanie 
Kapacita 1/25-1/18:10,5-14,5 kg

Efektívny pre Váš obchod – jemný k Vašim odevom

ED sušičky spájajú množstvo nových technológií,

ktoré boli vyvinuté aby umožnili vysoko efektívne

cykly sušenia pri súčasnom šetrnom ošetrení textílií. 



20

konečná úprava: 
rozdiel je v detailoch

Žehliaci stôl s odsávaním a nafukovaním. Nafukovanie vytvára pre ľahké
žehlenie rôznych druhov tovaru na žehliacej ploche nafúknutý vankúš. 

Ideálny na žehlenie a úpravu citlivých tkanín, ako je vlna a hodváb a 
pritom zabraňuje vzniku problémov, ako deformácia. Disponuje vyvíja-
čom pary so zabudovaným čerpadlom na vyhrievanie a naparovanie 
na žehliacom stole a žehličke.

Pneumatický nohavicový žehlič s napínaním pása, nôh a úchytkami na lem.
Napínanie pása s mechanickým nastavením pre nadmerné veľkosti. Odnímateľné 
čelo/ polmesiacovité chlopne so 4-násobným prestaviteľným prítlakom. 

Nastaviteľný tlak pre napínanie pása a úchytky na lem. Automatické nastavenia 
výšky úchytiek pre nohavice. Elektrický vyvíjač pary na naparovanie so suchou parou, 
počítanie kusov.

Na rýchle žehlenie s ukážkovými výsledkami pri odevoch ako
sú bundy, kabáty, sukne, košele, dámske šaty a pod.

Kombinuje napínanie s prúdom vzduchu a s naparovaním, pre
dosiahnutie najlepších výsledkov. Finišer na tvarované prádlo,
pre vysokú kapacitu produkcie, mnohostranný a preto ideálny
pre hrubé, ťažké odevy ako aj pre ľahké a veľmi citlivé tkaniny. 

Perfektná úprava vypovedá o imagi Vášho 

podniku a vzbudzuje dôveru Vašich zákazníkov.

S-ASF-B

STP1-TE

Multi-Form-Finisher
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dávkovacie systémy
od SEiTZ

SPoĽAhLiVý
Toto dávkovanie ponúka neporovnateľnú
spoľahlivosť. Čerpadlá si udržia svoj výkon
dlhý čas a potrebujú len malú, pravidelnú
údržbu.

VySoko hodnoTné mATERiáLy
Všetky použité materiály boli starostlivo
zvolené, aby zabezpečili najvyššiu možnú
kvalitu. To platí pre čerpadlá, kryty a všetko
príslišenstvo.

komPAkTný 
V porovnaní s inými systémami je možné
ho inštalovať vo veľmi obmedzenom 
priestore. 

FLEXiBiLný
Systém umožňuje, začať so 4 čerpadlami,
ktoré je možné doplniť až na 10 čerpadiel.

Ani tie najlepšie produkty, nemôžu rozvinúť svoj 

účinok a výkon, keď sa nedávkujú presne, alebo 

dávkujú počas procesu, v nesprávny čas. Tento 

špeciálny dávkovací systém je flexibilný, má ľahkú 

inštaláciu a pomôže Vám dosiahnuť lepšie výsledky,

ako aj ušetriť čas a peniaze.

Tento nový a inovatívny dávkovací

systém spája najvyššiu spoľahli-

vosť s flexibilitou. Nízka potreba

údržby a vysoká spoľahlivosť robia

z tohto systému vzor pre štandardy

kvality v dávkovacej technike. 

Konštantne dávkované množstvo, 

ktoré sa vplyvom času nemení, 

je jedinečnou vlastnosťou, ktorú

tento dávkovací systém ponúka. 

V kombinácii s veľmi nízkou potre-

bou údržby je tento systém „must

have“ na dávkovanie čistiacich

prostriedkov.

dávkovací systém SEiTZ pozostáva z 
nasledovných hlavných komponentov:

• riadiaca jednotka
• čerpadlá so signálom
• programovateľnosť
• mikroprocesor
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Ultimatívny wellness pre všetko, čo sa dá obliecť

Girbau, SA.
Crta de Manlleu, Km. 1 
08500 Vic (Barcelona) Spain
Tel. (+34) 902 300 359
Mail: comercial@girbau.com
Tel. INT (+34) 93 886 2219 
Mail: sales@girbau.com

www.girbau.com

Seitz Gmbh
Gutenbergstr. 1–3
65830 Kriftel
Germany

Tel.: 06192 99 48 0
Fax: 06192 99 48 99

www.seitz24.com


