


SpaceVac: Het toonaangevende systeem voor reinigingswerk op hoog-
te
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Het reinigingssysteem
van SpaceVac is een uniek
systeem voor reinigingswerk op 
hoogte

Met een bereik tot een hoogte van 15 
meter kunnen gebruikers reinigingswerk 
op hoogte snel, efficiënt en veilig vanaf 
de vloer uitvoeren.

De koppelbare lichtgewicht buizen zijn 
gemaakt van Carbon fibre.
Ze zijn geschikt voor intensief gebruik
in zelfs de zwaarste omstandigheden.

Vol innovatie!

Het reinigingssysteem van SpaceVac
bestaat uit vier onderdelen:

Allereerst een unieke slangkoppeling
waarmee de vacuümslang stevig op
de buizen wordt aangesloten.

De koppelbare buizen zijn het 
belangrijkste onderdeel van het 
reinigingssysteem. Zodra u de slang 
hebt aangesloten, koppelt u
de buizen van het SpaceVac-systeem
aan elkaar, totdat de gewenste hoogte 
is bereikt. Bij een standaardpakket 
reiken deze lichtgewicht buizen samen 
tot een hoogte van 8,8 meter, maar u 
kunt het systeem uitbreiden tot een 
hoogte van 15 meter
 

Kies vervolgens een lichtgewicht 
koppelstuk en een van de accessoires 
uit ons uitgebreide aanbod
reinigingskoppen. Met deze uniek 
gevormde koppen kunt u vanaf de vloer 
zelfs de moeilijkst bereikbare plaatsen
reinigen. U kunt bovendien 
koppelstukken combineren 
afhankelijk van de benodigde vorm en 
reinigingsbehoefte.

Daarnaast kunt u verschillende
speciale reinigingshulpmiddelen
en borstels op onze koppelstukken 
monteren.

We bieden een uitgebreid aanbod 
hulpmiddelen en accessoires voor 
het reinigen van onder andere buizen 
en kanalen, leidingwerk, kabelgoten, 
ventilatieroosters en machines
.

Tot slot wordt het reinigingssysteem 
van SpaceVac geleverd met een 
innovatief draadloos camera- en
monitorsysteem. Hiermee kunnen 
gebruikers de voortgang van de 
reinigingswerkzaamheden in realtime
en veilig vanaf de vloer bekijken en 
opnames aan hun klanten laten zien.

 
Alle buizen, reinigingskoppen, borstels 
en hulpmiddelen van SpaceVac
zijn bovendien voorzien van een
uniek vergrendelingsmechanisme
om de veiligheid van de gebruiker te 
waarborgen. 

Dit mechanisme zorgt er namelijk voor 
dat
de verschillende onderdelen van het 
systeem tijdens het
gebruik niet losgekoppeld kunnen 
worden.
 
 



Voordelen van SpaceVac
Flexibel: uitgebreid aanbod
reinigingskoppen, borstels en 
accessoires.

Combineerbare koppelstukken: 
vergroten de flexibiliteit van het 
systeem.

Verschillende koppen kunnen worden 
gecombineerd afhankelijk van de 
benodigde vorm
en reinigingsbehoefte.

Sneller: de reinigingswerkzaamheden 
worden vanaf de vloer uitgevoerd en 
kunnen dus sneller en met een minimale 
onderbreking van de bedrijfsactiviteiten 
worden uitgevoerd. Dit is vooral 
belangrijk in
productieomgevingen.

Weinig ruimte nodig: dit systeem
vereist veel minder ruimte dan een 
hoogwerker.

Veiliger: geen risico op vallen
van een ladder of steiger omdat de 
werkzaamheden vanaf de vloer worden 
uitgevoerd.

Innovatief camerasysteem: 
controleer veilig vanaf de vloer en 
in realtime de voortgang van de 
reinigingswerkzaamheden.

Optimale gebruiksveiligheid: het unieke 
vergrendelingsmechanisme zorgt 
ervoor dat de onderdelen tijdens het 
gebruik niet losgekoppeld kunnen 
worden.

Lichtgewicht en robuust: de buizen 
en reinigingskoppen zijn eenvoudig 
in gebruik en geschikt voor zelfs de 
moeilijkste omstandigheden.
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Een standaard set bevat:

Buizen:
5 carbon fibre buizen van 1,6 meter
1 carbon fibre buis van 0,8 meter

Opbergtas

Reinigingskoppen:
4 duurzame, lichtgewicht 
koppelstukken
5 speciale borstels en accessoires

Slang:
Slang van 5 meter inclusief opbergtas
Slangkoppeling voor aansluiting op 
vacuüminstallatie

Slangkoppeling voor aansluiting op buis

Camerasysteem:
Draadloze camera & clip
Draadloze monitor & clip
Opbergtas
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Enkele van onze klanten ...
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Het reinigingssysteem van 
SpaceVac bleek de ideale oplossing
voor reinigingswerk op hoogte
bij Ikea
.
Van oudsher waren de facilitaire 
medewerkers van een vestiging
verantwoordelijk voor het reinigen
van de installaties en de kabelgoten die 
overal in de winkel aan het plafond zijn 
bevestigd.

Wanneer zich stof in deze kabelgoten 
ophoopt, warmen de kabels dusdanig 
op dat er brand kan ontstaan. Daarom 
moeten de kabelgoten regelmatig 
worden gereinigd.

Vóór de implementatie van het 
SpaceVac-systeem werden de 
reinigingswerkzaamheden door 2
medewerkers uitgevoerd met behulp 
van een verrijdbaar hydraulisch 
hefplatform.

Het probleem was dat ze telkens maar 
kleine stukken konden reinigen, omdat 
ze het platform continu moesten
verplaatsen.

Deze manier van werken was een zeer
tijdrovende en kostbare onderneming.
Dankzij SpaceVac kan nu één medewerker
dezelfde oppervlakte reinigen. Hij of zij 
heeft hier bovendien minder tijd voor 
nodig en de winkel ondervindt er minder 
overlast van.

Omdat het systeem door één 
medewerker kan worden bediend en
slechts weinig ruimte inneemt,
kunnen de reinigingswerkzaamheden snel 
en efficiënt worden uitgevoerd.
Bovendien kan het systeem snel en 
gemakkelijk door de gehele winkel
worden verplaatst.

Het uitgebreide aanbod reinigingskoppen 
en borstels garandeert daarnaast dat 
altijd het juiste hulpmiddel voorhanden is 
om zelfs de moeilijkst bereikbare plekken 
te reinigen - en dat allemaal veilig vanaf 
de vloer.

Na een succesvolle proefperiode heeft 
Ikea het systeem in alle locaties in 
Zweden toegepast.Inmiddels moeten de 
facilitaire afdelingen van alle locaties van
Ikea in Zweden

Ikea, Zweden




