
Orbot har alt!

 Fantastisk gulvmaskine til svømmehaller
 Imponerende dybderengøring af klinker og fuger
 Kan bruges på alle gulvtyper
 Velegnet omkring bassiner, gulve, baderum, omklædningsrum, 
 indgangspartier osv.
 Nem at håndtere – let at køre med
 Alle kan arbejde med Orbot!
 Minimal brug af kemikalier er godt for den grønne profil
 Designet og produceret i USA – solidt kram

Vi er lige så fleksible som Orbot
Du kan købe, leje eller lease en Orbot med fuld serviceaftale!
Læs mere om Orbot på www.orbotdanmark.dk

Komplet leverandør med fokus på god service
Vestergaard Nustrup er ansvarlig for salg, markedsføring og distribution 
af Orbot i Danmark.
Vi er totalleverandør af produkter, tilbehør, kurser og service af høj kvalitet 
til den professionelle rengøringsbranche.
Vores hovedkontor med lager, serviceværksted og administration ligger i Vojens, 
mens vi har salgskonsulenter der dækker det meste af Danmark.

Vestergaard Nustrup
Skolevej 9, Nustrup
6500 Vojens 
74 87 12 60

Mail: salg@vestergaardnu.dk
Web: www.vestergaardnu.dk
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Den ultimative gulvmaskine til svømmehaller



Orbot gør rent hvor 
andre giver op!
Orbot leverer imponerede dybderengøring som resultat af en unik 
teknologi. Orbot genererer tusindvis af små bevægelser der bearbejder 
overfladerne og efterlader dem HELT RENE. Kombineret med et lavt 
lydniveau og høj brugersikkerhed giver Orbot sunde og sikre miljøer at 
færdes i – både for dine kunder og dit personale. 

Orbot er den ultimative gulvmaskine til svømmehaller. Orbot bruges til hurtig, 
enkel og imponerende effektiv dybderengøring af alle dine gulve. 
Orbot er perfekt til klinker, hvor den rengør og nulstiller både almindelige 
klinker, skridsikre klinker og selv dybe fuger. 
Den specielle teknik bevirker, at grobunden for alger og bakterier reduceres 
betydeligt, hvilket sikrer renere og mere sikre gulve.

Lavt lydniveau giver fleksible rutiner
Orbot er en støjsvag maskine som med fordel kan anvendes i dagstimerne 
- også når der er aktiviteter i faciliteterne. Det giver mulighed for rengøring 
oftere som resulterer i en højere og mere stabil hygiejnestandard.

Multimaskine til alle gulve
Ved at skifte mellem tilbehør som børster og pads kan Orbot bruges til 
førsteklasses dybderengøring på alle typer af sportsgulv, som fx gummi, træ, 
laminat og bløde måtter.

Let kørende maskine som passer alle
Det spiller ingen rolle om du er kort, lang, mand eller kvinde. Maskinen er let 
at transportere og meget nem at arbejde med. 

Imponerende rent med skånsom metode
Orbot leverer gode resultater på en både skånsom og miljøneutral måde. 
Til de fleste opgaver bruger man kun vand og kun ved særlige problem-
områder, fx kalkaflejringer, er der behov for stærk kemi. Det betyder at du både 
kan spare på kemiindkøb samtidig med, at din rengøringsprofil bliver grønnere.

Orbot sikrer gode resultater på klinker, 
mosaik og alle typer af sportsgulve. 
Gulvmaskinen kommer tilmed godt omkring 
de fleste besværlige kanter og hjørner.

Rengøring af riste er let med Orbot, som er 
helt retningsstabil og dermed tryg at anvende.

Orbot rengør gulvet med vand, evt. lidt pool-
vand, og minimerer kemikalieforbruget.

Børsten og de orbiterende bevægelsesmøns-
tre sikrer dig en fremragende dybderengøring 
af fugerne – samme effekt som højtryk bare 
meget mere skånsom.

Find flere billeder, videoer og info
på www.orbotdanmark.dk


