
Snavsede sæder, fedtede gelændere, ti lsmurte vægge, 
loft er og gulve – dett e er desværre dagligdagen i vore of-
fentlige transportmidler. Derfor er Gregomati c vakuum 
vaskesystemet uundværligt i forbindelse med vedlige-
holdelse af off entlige transportmidler. Specialdesignede 
mundstykker muliggør en komplet fj ernelse af enhver 
forurening på en lang række forskellige overfl ader – po-
redyb renhed ned på nanometer-niveau og uden brug af 
kemikalier.

Koldt vand fra hanen, sprøjtes og hvirvles rundt ved 
brug af undertryk og binder og uddrager således snavs 
af porerne - herunder usynlige nanoparti kler. Idet det 
snavsede vand samti dig opsuges og transporteres ti l en 

spildevandsbeholder, er teksti lerne (sæderne) næsten 
tørre umiddelbart eft er rengøringen. Det betyder, at bi-
ler, busser, sporvogne og toge hurti gere kan tages i brug 
igen eft er rengøring, hvilket lett er planlægningen.

Økonomisk og økologisk forsvarlig – Gregomati c vacu-
um-vaskesystemet yder en eff ekti v og værdibevarende 
indsats. Drag nytt e af vor brede erfaring og gå ikke på 
kompromis med kvaliteten. Kontakt os for yderligere in-
formati on. Vi demonstrerer gerne Gregomati c vacuum-
vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Gregomatic – og transportmidlerne ser ud som nye

Renhed, som bevarer dine værdier

Gregomatic – fra A til B i rene offentlige transportmidler



“Tidens tand” kan ses på vore historiske monumenter, 
som bærer præg af gasudslip, sod, vind og vejr. Det er 
vores mission forsigti gt og på økologisk forsvarlig vis at 
bevare disse værdier og at genetablere forti dens storhed 
for disse samti dsvidner.

Det enestående Gregomati c vakuum-vaskesystem bin-
der og udtrækker snavs fra porerne for at opnå en dyb-
degående renhed. Spildevandet suges samti dig bort og 
transporteres ti l en særlig beholder. Sarte og porøse 

overfl ader beskadiges ikke, da der ikke anvendes aggres-
sive kemiske substanser. Økonomisk og økologisk forsvar-
lig – Gregomati c vacuum-vaskesystemet yder en eff ekti v 
og værdibevarende indsats. Drag nytt e af vor brede erfa-
ring og gå ikke på kompromis med kvaliteten. Kontakt os 
for yderligere informati on. Vi demonstrerer gerne Grego-
mati c vacuum-vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Gregomatic giver historiske monumenter
den oprindelige storhed tilbage

Renhed, som bevarer dine værdier

Gregomatic – for ny storhed, sten for sten.  



Et rent værksted eller produkti onsområde er det opti ma-
le visitkort for ethvert værksted og produkti onsområde. 
Renlighed er endog endnu vigti gere i forbindelse med 
kundevogne og udsti llede brugtvogne. Plett er og andre 
tegn på brug bør ikke ”pryde” noget bilinteriør. Derfor bør 
det enestående Gregomati c vakuum vaskesystem være 
en del af maskinparken på ethvert værksted. Gregoma-
ti c fj erner de mest genstridige urenheder takket være de 
specialdesignede mundstykker og helt uden brug af ke-
mikalier. Koldt vand fra hanen, sprøjtes og hvirvles rundt 
ved brug af undertryk og binder og uddrager således 
snavs af porerne - herunder usynlige nanoparti kler. Idet 

det snavsede vand samti dig opsuges og transporteres 
ti l en spildevandsbeholder, er bilsæderne næsten tørre 
umiddelbart eft er rengøringen. Økonomisk og økologisk 
forsvarlig – Gregomati c vacuum-vaskesystemet yder en 
eff ekti v og værdibevarende indsats. Drag nytt e af vor 
brede erfaring og gå ikke på kompromis med kvaliteten. 
Kontakt os for yderligere informati on. Vi demonstrerer 
gerne Gregomati c vacuum-vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Gregomatic rengør værksteder, produktionsområder og bilinteriør 
bedre end alt andet 

Renhed, som bevarer dine værdier

Gregomatic – for nydelige rum og biler



Inden for fødevareindustrien hersker de strengeste ren-
lighedsnormer og krav. For at opfylde disse krav, investe-
rer de fl este virksomheder store mængder af ti d, energi 
og penge i dyre rengøringsprocesser. Andre har allerede 
fundet noget langt mere eff ekti v: Gregomati c.

Det unikke Gregomati c vakuum-vaskesystem fj erner 
enhver jord og mikroskopisk forurening fra gulve, vægge, 
loft er og maskiner, alene ved anvendelse af vand dvs. 
ingen kemi og med et minimalt energiforbrug, det være 
sig fedt eller olie, syre eller base, kalk eller fi nt støv. Koldt 
vand fra hanen, sprøjtes og hvirvles rundt ved brug af 

undertryk, binder og uddrager snavs af porerne - herun-
der usynlige nanoparti kler. Det snavsede vand opsuges 
samti dig og transporteres ti l en spildevandsbeholder. 
Økonomisk og økologisk forsvarlig – Gregomati c vacu-
um-vaskesystemet yder en eff ekti v og værdibevarende 
indsats. Drag nytt e af vor brede erfaring og gå ikke på 
kompromis med kvaliteten. Kontakt os for yderligere in-
formati on. Vi demonstrerer gerne Gregomati c vacuum-
vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Gregomatic – en energibesparende løsning som holder produktions-
anlæg poredybt rene helt ned på nanometerniveau.

Renhed, som bevarer dine værdier

For et bakteriefrit, pletfrit produktionsområde



Grundig rengøring bør være standard I kurbade, wellness 
centre og hoteller. Men hvis man går i dybden med for-
holdene, må man indrømme, at realiteten oft e er mindre 
skinnende – på trods af, at der ofres masser af energi og 
ti d på rengøringen. Når Gregomati c tager over, ser ti n-
gene dog straks anderledes ud.

Det enestående Gregomati c vaskesystem fj erner al snavs 
og forurening fra gulve, vægge, loft er, trapper, rulletrap-
per og møbelpolstringer, alene ved brug af rent vand dvs. 
uden brug af kemikalier og ved et minimalt energifor-
brug – uanset om der er tale om hudparti kler, hår, fedt 

eller olier, citrus eller syrer. Koldt vand fra hanen, sprøj-
tes og hvirvles rundt ved brug af undertryk og binder og 
uddrager således snavs af porerne - herunder usynlige 
nanoparti kler.  Økonomisk og økologisk forsvarlig – 
Grego¬mati c vacuum-vaskesystemet yder en eff ekti v og 
værdibevarende indsats. Drag nytt e af vor brede erfaring 
og gå ikke på kompromis med kvaliteten. Kontakt os for 
yderligere informati on. Vi demonstrerer gerne Gregoma-
ti c vacuum-vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Aldrig har det været så nemt at fjerne selv genstridig snavs

Renhed, som bevarer dine værdier

For det højeste hygiejneniveau og poredyb renhed



At drive fabrikker og andre industrivirksomheder sti ller 
høje krav ti l renligheden – både af hensyn ti l medarbej-
dere og produktkvalitet. For at opfylde disse krav, burger 
mange produkti onsvirksomheder stadig megen ti d og 
energy på at implementere omkostningstunge rengø-
ringsprocedurer. Men nogle produkti onsvirksomheder 
har allerede valgt et smartere system: Gregomati c.

Det enestående Gregomati c vakuum vaskesystem fj erner 
endda meget små parti kler fra gulve, vægge, loft er og 
maskiner, alene ved hjælp af vand, dvs. ingen kemikalier 
og med et minimalt energiforbrug. Det gælder også me-

talstøv, fedt eller olie, syre eller citrus. Koldt vand fra ha-
nen, sprøjtes og hvirvles rundt ved brug af undertryk og 
binder og uddrager således snavs af porerne - herunder 
usynlige nanoparti kler.  Økonomisk og økologisk forsvar-
lig – Grego¬mati c vacuum-vaskesystemet yder en eff ekti v 
og værdibevarende indsats. Drag nytt e af vor brede erfa-
ring og gå ikke på kompromis med kvaliteten. Kontakt os 
for yderligere informati on. Vi demonstrerer gerne Grego-
mati c vacuum-vaskesystemet hos dig.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Næsten klinisk renhed på fabrikker og maskinpark – med Gregomatic

Renhed, som bevarer dine værdier

For perfekt rengøring ned på nanometer-niveau



Brand, røg og sod forårsager store skader på bygninger, 
både ind- og udvendig. Den opståede varme får plast ti l 
at smelte, farlige stoff er frigives og en brændt lugt opstår 
og forurener luft en i meget lang ti d. Slukningsvand og an-
dre brandslukningsmetoder resulterer i næsten uundgå-
elige bivirkninger og yderligere skader.

Restaureringsforanstaltninger med øjeblikkelig og profes-
sionel brug af Gregomati c forhindrer permanente skader. 
En formålsrett et anvendelse af vakuum-vasksystemet gi-
ver en omkostnings-opti meret og samlet løsning for ska-
delidte og deres forsikringsselskaber.

For at gennemføre en vellykket lugtneutralisering, skal 
alle beskadigede genstande rengøres grundigt, således at 
forurenede parti kler fj ernes. Gregomati c vakuum-vask-

metode er en uvurderlig støtt e i denne proces - porerne 
dybderenses og overfl aden eft erlades fri for reststoff er. 
Det lukkede system med separate frisk-og spildevands-
beholdere garanterer en professionel bortskaff else af det 
forurenede spildevand. 

Økonomisk og økologisk forsvarligt - Gregomati c vaku-
um-vasksystemet giver eff ekti ve og værdibe-varende 
resultater på bygninger ødelagt ved brand samt i andre 
forurenede områder. Profi ter på vores brede erfaring og 
uvilje ti l at gå på kompromis med kvaliteten. Kontakt os, 
vi viser dig gerne Gregomati c vakuum-vasksystemet på 
stedet.

For yderligere informati on se venligst vores hjemmeside: 
www.nac-europe.com

Gregomatic giver økologisk og hurtig fjernelse af primære brandskader

Renhed, som bevarer dine værdier

Økonomisk restaurering og fornuftig rengøring efter brand



Koldt vand fra hanen, sprøjtes og hvirvles rundt vha. un-
dertryk og binder og vasker således snavs fra hver pore 
- selv de usynlige nanoparti kler. Således renses en hvilken 
som helst overfl ade, uanset hvor uregelmæssig og porøs, 
for enhver form for forurening helt ned ti l en dybde af 
10 mm. Et lukket kredsløb med separate frisk- og spil-
devandsbeholdere lett er en miljørigti g bortskaff else af 
spildevand. Forskelligt udformede mundstykker gør det 
muligt at rengøre forskelligartede overfl ader. 

Vakuum-vask metoden lader, med sit lukkede kredsløb 
intet støv eller kimparti kler undvige i luft en og forårsager 
heller ingen overdreven høj luft fugti ghed. Gift igt spilde-
vand neutraliseres eller bortskaff es særskilt, hvis det er 
nødvendigt. Der vil ikke rinde fugt ned fra vægge og lof-
ter, da overfl aderne tørrer omgående. Der opstår ingen 
mekaniske, kemiske eller vand-/dampskader. Da Grego-
mati c virker alene med koldt vand fra hanen og uden 
kemikalier, opstår ingen vandforurening eller miljøbelast-
ning. Økologisk ansvarlighed er nu også inden for rengø-
ringsbranchen vigti gere end nogensinde før. 

Gregomatic – smart teknologi 
Enkel at anvende med et perfekt resultat

Skemati sk opsti lling 
over Gregomati cs funkti on:

Enhver overfl ade har fordybninger og porer, hvor 
snavs kan sætt e sig fast.
 

Vha. den hvirvelvirkning, der opstår ved vakuum-
afvaskning, bindes snavsen og suges dereft er op.
  

Eft er vakuumafvaskningen er overfl aden dybde-
renset  for snavs ned på nanometerniveau.

Oversigt over tekniske egenskaber
Stor ydelse med lille indsats.
Gregomati c vakuum-rengøringssystemet har et meget lavere elforbrug end andre sy-
stemer. Omkring 30 liter vand i ti men er påkrævet. Betjeningen er enkel og ti llader en 
person at bearbejde 40-60 m2  vægge og loft er og 200-300 m2 gulve i ti men, afh ængigt af 
graden af ti lsmudsning. Ved passende slangelængde kan afstanden fra apparatet være 
op ti l 80 m horisontalt og 20 m verti kalt uden betydeligt trykfald.
Selvfølgelig er Gregomati c vakuum-vask-systemet CE-kompati bel. 
Alle metaldele er pulverlakerede med 100 micron, hvilket sikrer 
en pålidelig isolering mod elektrisk stød på op ti l 2500 V i 
overensstemmelse med de offi  cielle standarder (ASEV).

Gregomati c type 300
 Friskvandsbeholder PE 30 I
 Spildevandsbeholder PE 30 I
  Dimensioner: 

L 790 mm, B 460 mm, H 750 mm
 Samlet vægt uden vand: 33 kg

Gregomati c type 800
 Friskvandsbeholder PE 60 I
 Spildevandsbeholder PE 60 I
  Dimensioner: 

L 1000 mm. B 550 mm, H 1000 mm
 Samlet vægt uden vand: 43 kg

Gregomati c – generelle produktdata
 By-pass-kollektormotor 230V eller 115V, 50/60 Hz 
 Turbine 3-trins 1400/1300 Watt 
 Kabellængde 10 m
 Støjniveau: 66-69 dB(A)
  Pumpe: sikret mod tørløb gennem automati sk termobeskytt else
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