
Przegląd produktów 

Pasja dla higieny

wysokiej jakości sprzęt, 

zapewniający maksimum higieny

Od 1976



centralne systemy mycia systemy mycia przemysłowego podzespoły drenażhigiena produkcji



drenaż produkcja sprzedaż serwis rozwiązania kompleksoweopracowanie

Skorzystaj z naszej wiedzy

Elpress jest wiodącym producentem w dziedzinie higieny. Skupiamy się na dostarczaniu

kompleksowych rozwiązań: systemów czyszczenia nastawionych na klienta. Profesjonalnie

zintegrowanych i dostosowanych do twojej firmy. Poprzez uproszczenie procesów

 i dzielenie się wiedzą, nasza szeroka gama produktów pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy.

Skorzystaj z naszej wiedzy i skontaktuj się z naszymi specjalistami.



Higiena produkcji
Efektywnej higieny pracowników nie można lekceważyć, zwłaszcza 

w środowiskach produkcyjnych, w których ryzyko zanieczyszczenia stanowi wielkie

niebezpieczeństwo. Elpress odgrywa bardzo ważną rolę w ograniczaniu tych

zagrożeń. Aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia w najszerszym tego słowa

znaczeniu, oferujemy kilka możliwości: od basenów poprzez śluzy higieniczne,

wieszaki i suszarki do butów czy umywalki. Nasze produkty i instalacje są 

wykorzystywane w przemyśle spożywczym, wszystkie urządzenia produkowane są

w naszej fabryce.

Centralne systemy mycia
Praktyka czyszczenia wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Te dwa

czynniki są podstawą działalności organizacji Elpress. Doprowadziły one do

stworzenia zrównoważonej gamy produktów do czyszczenia, podawania piany

lub dezynfekcji dla Państwa firmy. Nasze systemy czyszczące stosowane są 

na całym świecie, są niezawodne i wydajne.

Systemy mycia przemysłowego 
Nasze systemy mycia przemysłowego dostarczają rozwiązania do mycia

nośników ładunku, skrzyń, palet czy skrzynek. Dostarczana technologia jest

przyjazna dla środowiska oraz gwarantuje oszczędność energii i wody bez

ustępstw dla wysokiego poziomu czyszczenia. Ponadto nasze urządzenia są

ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu. Systemy myjące firmy Elpress są 

sprawdzonej jakości. Łączymy przyszłość z podstawowymi wartościami.

Podzespoły
Przy oferowaniu kompleksowych rozwiązań, podzespoły i akcesoria są ważnym

elementem. Czy to wysokociśnieniowy pistolet natryskowy, dysze, 

przechowalnie czy szafy odzieżowe, asortyment firmy Elpress oferuje rozwiązania 

dla niemal każdego sektora w zakresie podzespołów i części zamiennych.

Drenaż
Nasze systemy drenażu i kanały są bardzo dobrej jakości, ich design i produkcja

są na bardzo wysokim poziomie. Ergonomiczne kształty i higieniczne 

wykończenie zapewniają łatwy odpływ wody i nieczystości.

Łatwe do opróżniania kosze na nieczystości zapewniają szybkie czyszczenie

systemu drenażu.

Kategorie produktów 
one-stop shopping
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„Być najchętniej wybieraną firmą rozwiązań higienicznych, dzięki 

rozwojowi wiodących rozwiązań i wzbogacania Państwa biznesu podczas 

dzielenia się naszą wiedzą i pasją dla higieny”
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Warunki

Zakazane jest kopiowanie, publikowanie lub podawanie do publicznej wiadomości treści 

zawartych w niniejszym dokumencie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Elpress Cleaning 

Systems. Kolory oraz drobne szczegóły gotowego produktu mogą nieznacznie odbiegać od

zawartych w przedstawionej wizualizacji.

W celu uzyskania najnowszych informacji odwiedź naszą stronę internetową:

www.elpress.com



Higiena produkcji
Czyszczenie i dezynfekcja rąk

HDT-WM
dezynfekcja lub podawanie mydła 
na dłonie z kontrolą dostępu

HD-WM
dezynfekcja lub podawanie 
mydła na dłonie

HDT
dezynfekcją rąk  
z kontrolą dostępu

Umywalka EWG-3
z czujnikiem lub przyciskiem 
kolanowym z opcjonalnym 
dyspenserem mydła

Umywalka EWG-2S-TAP
uruchamiana czujnikiem  
wraz z suszarką do rąk

Double wash basin EWG-3-D
z czujnikiem lub  
przyciskiem kolanowym

Dyson Airbladetm

w plastikowej lub  
aluminiowej obudowie

Umywalka EWG-1
z czujnikiem lub  
przyciskiem kolanowym

Umywalka EWG-1-Deluxe
z czujnikiem lub przyciskiem 
kolanowym

Double wash basin EWG-3-D
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HDT-WM  
dezynfekcją rąk  

z kontrolą dostępu

Umywalka EWG-1S

Umywalka EWG-2S  
z opcjonalnym dyspenserem mydła  
i suszarką do rąk Dyson Airblade™

Umywalka EWG-4S-D 
z opcjonalnym dyspenserem mydła

HDT 
dezynfekcją rąk  
z kontrolą dostępu

Umywalka EWG-2S-TAP  
z suszeniem rąk

Umywalka EWG-4S  
z opcjonalnym  
dyspenserem mydła

HDT 
dezynfekcją rąk  
z kontrolą dostępu

W praktyce
Czyszczenie i dezynfekcja rąk

Produkty certyfikowane 
certyfikatem HACCP  
International
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Higiena produkcji 
Czyszczenie i dezynfekcja podeszw

DZD 
Dezynfekcja podeszw

DZSW  
Czyszczenie podeszw i cholewek

DZW 
Czyszczenie podeszw

EDLW
Czyszczenie podeszw i boków obuwia

EZR  
czyszczenie podeszw i cholewek

EZW
czyszczenie podeszw

EZSW
Czyszczenie podeszw  
i boków obuwia

EDSW
Czyszczenie boków obuwia

ELZW 
Czyszczenie podeszw wraz 
z wężem ze szczotką do ręcznego
mycia obuwia
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Higieniczny design
Model DZW do czyszczenia podeszw

Czyszczenie podeszw 
i cholewek obuwia

Model stojący

Dezynfekcja podeszw model DZD

Dezynfekcja podeszw
Model DZD

Czyszczenie podeszw model DZW
4 lata gwarancji na szczotki 

Czyszczenie boków
obuwia, model EDSW
zabudowany w posadzce

Czyszczenie boków
obuwia model EDSW

Czyszczenie podeszw
i cholewek, model EZR

W praktyce 
Czyszczenie I dezynfekcja obuwia
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Produkty certyfikowane 
certyfikatem HACCP  
International
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Higiena produkcji 
bramki higieniczne

DZD-HDT
dezynfekcja podeszw,
dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

DZW-HDT-EDSW
czyszczenie podeszw i cholewek,
dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

DZW-HDT
czyszczenie podeszw,
dezynfekcja rąk z kontrolą
dostępu

SANICARE-DYSON-B 
czyszczenie podeszw, mycie, suszen
i dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

SANICARE-DYSON-B

COMBI-BB-DD-1500 
czyszczenie podeszw, dezynfekcja
rąk z kontrolą dostępu model idealny
dla obsługi dużej ilości pracowników
 

COMBI-BD-DD-1500 
Czyszczenie i dezynfekcja
podeszw, dezynfekcja rąk 
z kontrolą dostępu

SANICARE-B
czyszczenie podeszw, mycie 
i dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

SANICARE-B SANICARE-D 
dezynfekcja podeszw, mycie
i dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

SANICARE-DYSON-COMBI-BD 
Czyszczenie i dezynfekcja
podeszw, Mycie, suszenie
i dezynfekcja rąk z kontrolą dostępu

COMBI-BD-DD-1500
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COMBI-BB-DD-1500
model idealny dla obsługi
dużej ilości pracowników

mycie rąk model
SANICARE-DYSON-B

DZD-HDT
model zabudowany

w posadzce

COMBI-BD-D-1500-L
model zabudowany w posadzce 

z opcjonalnym czytnikiem czasu pracy 
oraz podstawką na dokumenty

DZW-HDT
model zabudowany
w posadzce

dezynfekcja rąk model
SANICARE-DYSON-B

dezynfekcja rąk model
SANICARE-B

SANICARE-DYSON-COMBI
kompleksowa higiena

W praktyce 
bramki higieniczne
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Produkty certyfikowane 
certyfikatem HACCP  
International



Systemy mycia
spłukiwanie, pianowanie, dezynfekcja

Jednostka dostarczania
ciśnienia LDC-Q
Mycie przy 20 Barach,
do 8 użytkowników

Jednostka dostarczania
ciśnienia MDC
Mycie przy 40 Barach,
do 16 użytkowników

Jednostka dostarczania
ciśnienia LDC-Q
Mycie przy 20 Barach,
do 6 użytkowników

Zbiornik podawania piany
S50-B Mobilny i praktyczny

Jednostka pianowania lub dezynfekcji
CD/CF-Q dla centralnego systemu
podawania środka do pianowania
lub dezynfekcji

Jednostka pianowania lub
dezynfekcji CFD-Q dla centralnego
systemu podawania środka 
do pianowania lub dezynfekcji

Jednostka dostarczania
ciśnienia WMRA
Mycie przy 80 Barach,
do 1 użytkownika

MLDC-Q
Mobilna jednostka
dostarczania ciśnienia 

Zbiornik do dezynfekcji
MF-20 Mobilna dezynfekcja,
duża mobilność
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LDC-Q
model 400/20

WMRA
zbliżenie wnętrza

MDC 40-40
mycie przy 40 Barach

S50-B
łatwa w regulacji

kompozycja piany

LDC-Q pompa

CFD-Q
zapewnia użytkownikom
odmierzoną ilość środka
do pianowania i środka
dezynfekcyjnego

Cleaning
Mycie przy pomocy jednostki
LDC-Q oraz zestawu ze
zwijakiem węża

MLDC-Q
z Satelita Blocksat

W praktyce 
systemy mycia
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Systemy mycia
satelity

Satelita Blocksat RFD
łatwe spłukiwanie, pianowanie 
i dezynfekcja z jednego punktu

Satelita HC
manualne spłukiwanie, pianowanie 
i dezynfekcja z centralnego punktu

Satelita Blocksat RF
łatwe spłukiwanie i pianowanie
z jednego punktu

Mobile satellite MOBISAT
spłukiwanie, pianowanie i dezynfekcja
wraz z wbudowanym zwijakiem na wąż

Satellite AC
spłukiwanie, pianowanie i dezynfekcja
z centralnego punktu system
umiejscowiony nad sufitem

Mobilny satelita DEFO
spłukiwanie, pianowanie 
i dezynfekcja w mobilnej wersji
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Centralny system mycia
Idealne rozwiązanie dla Państwa

pomieszczeń produkcyjnych

Pianowanie zapomocą
centralnego satelity

DEFO
doskonała jakość piany

Satelita AC  
łatwa obsługa

Satellite AC
szybkie i bezpieczne wybieranie
danej funkcji mycia

MOBISAT
łatwa praca dzięki
wbudowanemu zwijakowi na wąż

DEFO  
w praktyce

W praktyce 
satelity

Blocksat RFD
spłukiwanie, pianowanie 
i dezynfekcja uruchamiana jednym
ruchem nadgarstka
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Systemy mycia przemysłowego
modułowa konstrukcja dla szerokiego zakresu zastosowań

Maszyna do mycia skrzynek  
EKW-2500 myje do 400  
skrzynek na godzinę

Jednostka zdmuchiwania wody
EAB-1-ST
Wydajne wentylatory usuwają
nadmiar wody ze skrzynek

Maszyna do mycia
skrzynek EKW-1500
Kompaktowa maszyna zajmująca
niewielką powierzchnię

Maszyna do mycia palet EPW-45

Zmywarka przemysłowa
ETW-10 do mycia noży, koszy
I innego drobnego wyposażenia

Zmywarka przemysłowa
ETW-30 do mycia noży, koszy
I innego drobnego wyposażenia

Maszyna do mycia
cymbrów ENW-20
Myje do 20 standardowych
cymbrów na godzinę

Maszyna do mycia
skrzyniopalet EDW-20
myje do 20 skrzyniopalet na godzinę
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EKW 
Wewnątrz

ENW-20 Plus 
mycie do 20 cymbrów  

na godzin

EKW-1500
z opcjonalnym systemem

obsługi przez jedną osobę

EKW-3500 
z opcjonalnym systemem  

obsługi przez jedną osobę

EKW-2500
z opcjonalnym systemem
obsługi przez jedną osobę

EKW 
łatwa obsługa

EDW-20 
mycie do 20  
skrzyniopalet  
na godzinę

EPW-45 
z atomatycznym  
podajnikiem

W praktyce 
Systemy mycia przemysłowego

17Pasja dla higieny



Podzespoły
porady ekspertów, duży wybór i szybkie terminy dostaw

Zestawy węży LancePistolety

Dysze

Szybkozłączki, złączki itd. Węże do mycia

Zaworykulowe Zestawy zwijaków do węży 

Węże spożywcze
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Drena
nowoczesna konstrukcja

Pionowy drenaż
Dwuczęściowy 
z kwadratową kratką

Kanały drenażowe
Dostępne w różnych
rozmiarach

Pionowy drenaż
Jednoczęściowy 
z kwadratową kratką

Kanały szczelinowe
Dostępne w różnych
rozmiarach

Poziomy drenaż
Jednoczęściowy 
z kwadratową kratką

Poziomy drenaż
Dwuczęściowy 
z kwadratową kratką 
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odwiedź naszą stronę www
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Elpress jest wiodącym producentem 

w dziedzinie higieny. Skupiamy się na

dostarczaniu kompleksowych rozwiązań:

systemów czyszczenia nastawionych na

klienta. Profesjonalnie zintegrowanych 

i dostosowanych do Twojej firmy.

 

Poprzez uproszczenie procesów i dzielenie

się wiedzą, nasza szeroka gama produktów

pozwala nam podnieść jakość Twojej pracy.

Lata doświadczeń zapewniają najwyższą

jakość naszych produktów. Niezawodność

i łatwość obsługi zostały sprawdzone w

praktyce. Dzięki szerokiej gamie naszych

produktów, oferujemy rozwiązania na szeroką

skalę.

Naszą pasją jest higiena!

Elpress Head Office 

Handelstraat 21

Industriegebied Saxe Gotha

NL-5831 AV Boxmeer

Tel.: +31 (0)485 51 69 69

Fax: +31 (0)485 51 40 22

E-mail: sales@elpress.com

Website: www.elpress.com

Elpress Poland

Popławska 56/3

95-200 Pabianice 

Tel.: +48 (0)536 00 00 36

E-mail: rt@elpress.com




