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MEER INFORMATIE OF VRAGEN? 
NEEM CONTACT OP.

PROFESSIONELE 
VAATWAS

VOOR HORECA, GROOTKEUKEN 
EN VOEDINGSINDUSTRIE

SLIMME DOSEERTECHNIEKEN

KRACHTIGE VAATWASMIDDELEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

VEILIG BAG-IN-BOX VAATWASSYSTEEM

2-voudige pomp in behuizing.

Voor eentanksmachines en voorladers.

Robuust en compact.

Eenvoudige, efficiënte dosering en controle.

Veilig en betrouwbaar; alle controlemogelijk-
heden in de behuizing.

Dosering proportioneel.

Voorzien van hoofdschakelaar.

2- of 3-voudige pomp in behuizing.

Voor meertanksmachines en doorschuifmachines.

Uitermate geschikt voor machines >50 draaiuren 
per week. 

Uitgerust met uitgebreide functies.

Dosering op tijd, geleidbaarheid of indicatief.

Meerdere instelbare doseringen mogelijk.

Alle parameters instelbaar via programmamenu.

Eenvoudig te bedienen.

Met leegmelder.

OPTIMALE SERVICE
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Relavit staat boven alles garant voor uitstekende service. Een stilstaande vaatwasser of een slecht 

 reinigingsresultaat is geen optie. Onze eigen, zeer ervaren experts zorgen voor optimale technische 

ondersteuning. Van installatie en bijstelling van doseersystemen tot het snel oplossen van even- 

tuele storingen. Ook denken wij graag met u mee bij een nieuwe inrichting, zodat de vaatwas- 

oplossing optimaal in uw werkproces is verwerkt. 

Ondersteuning is er uiteraard ook in de vorm van onze accountmanagers. Tijdens onze reguliere   

bezoeken controleren wij uw vaatwasresultaten en stellen wij waar nodig doseringen bij. Training van 

uw personeel? Ook dat regelen wij graag voor u. Zowel op basisniveau als voor gevorderden en leiding- 

gevenden kunnen wij een training verzorgen. 

Zo ontzorgen wij u waar mogelijk en bent u te allen tijde zeker van een schone vaat.

QLEANTEC PRO

QLEANTEC DUO
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10 liter

10 liter

10 liter

10 liter

RELAVIT PULSAR

RELAVIT PULSAR CL

RELAVIT SUPER

RELAVIT STAR

Een oplossing voor alle denkbare vervuilingssoorten.

Een oplossing voor elk type machine, van voorlader en glazenspoelmachine tot meertanksmachine.

Producten voor alle watersamenstellingen.

Vloeibare vaatwasmiddelen en unieke oplossingen voor handmatig doseren.

Innovatieve concepten met datamanagement programma's en safepack aansluitingen.

Technische ondersteuning van onze eigen TD.

De perfecte invulling voor grootkeukens is het Relavit Bag-in-Box 

 programma. Dit modulaire systeem bevat 4 producten in veilige, 

gesloten bag-in-box SafePack verpakkingen. De bag-in-box is een 

luchtdichte kunststof zak, die is verpakt in een kartonnen omdoos. 

De kunststof zak bevat een stevige aansluiting, waarop een veilige 

SafePack koppeling wordt vastgezet. Zodra deze koppeling wordt 

losgehaald van de aansluiting, worden beide onderdelen direct af-

gesloten. Verspilling van product is daarmee uitgesloten, bovendien 

is de methode extra veilig voor gebruikers. 

Het Relavit Bag-in-Box programma werkt bij alle waterhardheden, 

ook onder hard water omstandigheden. De producten worden  

automatisch gedoseerd en kunnen parallel aan elkaar toegepast 

worden. Een combinatie van producten garandeert een optimaal 

schone vaat.

Modulair systeem, naar keuze in te vullen.

Uitstekend inzetbaar bij alle waterhardheden.

Automatische lage dosering.

Voordelig.

Minder opslag en transport.

Veilige, gesloten verpakkingen met SafePack aansluiting.

Eenvoudig te hanteren.

Milieuvriendelijke verpakkingen.

ECO-vriendelijke vaatwasmiddelen.

Minder afval. 

Christeyns voorziet ook in oplossingen voor industri-

ele machines in de voedingsmiddelenindustrie, zoals  

krattenwassers. Voor dit segment zijn diverse mogelijk-

heden ontwikkeld binnen de S-Clean en MIDA productlijn, 

onze programma’s voor de voedingsindustrie.

RELAVIT
VEELZIJDIG IN PROFESSIONELE VAATWAS

Of u nu werkzaam bent in een horecaonderneming, cateringbedrijf of grootkeuken;  u zoekt hetzelfde: een  
optimaal schone en glanzende vaat. Én een vaatwasoplossing zonder zorgen. Op het gebied van machinale 
vaatwas heeft Christeyns al meer dan 40 jaar een uitstekende naam hoog te houden. Het is onze specialiteit. 
Wij zetten onze deskundigheid en ervaring dan ook graag in om de juiste vaatwasoplossing te vinden voor uw 
locatie.

Want elke situatie is anders. De productgroep Relavit biedt daarom een veelzijdig vaatwasprogramma met  

conventionele en innovatieve concepten. Hardheid van het water, de vervuilingssoort, het type machine en uw 

specifieke wensen bepalen welk concept bij u het beste resultaat geeft. 

Relavit staat voor nieuwe technieken, kwaliteit en deskundigheid. De dynamiek binnen dit programma is groot; 

productontwikkeling is een continu proces. Relavit is dan ook een eigentijds programma en biedt een uitgebrei-

de keuze aan vaatwasmiddelen die zich laten kenmerken door kracht en zuinig verbruik. Optimale verbruiks- 

efficiëntie behaalt u door de combinatie met slimme doseersystemen. Met Relavit bent u verzekerd van hoge 

kwaliteit. 

KWALITEIT EN INNOVATIE

HANDMATIG DOSEREN

SPECIALS

RELAVIT BIEDT:

BETROUWBAAR EN EFFICIËNT

VOEDINGSINDUSTRIE

KENMERKEN

De vloeibare conventionele producten in het Relavit 

programma zijn al jaar en dag een succes. De vaatwas- 

middelen bieden een betrouwbare oplossing voor alle  

typen professionele vaatwasmachines, waaronder  

eentanks- en meertanksmachines.

 

Voor een optimaal resultaat en economisch gebruik,  

worden Relavit vloeibare producten gecombineerd met 

doseerapparatuur. Installatie en afstelling wordt uiteraard 

door ons verzorgd, evenals controle op het reinigings- 

resultaat.

BAG-IN-BOX SAFEPACK
VEILIG EN ECOVRIENDELIJK 

Gebruikt u een kleine machine en doseert u liever hand-

matig?  Naast de gangbare vaatwaspoeders zijn ook voor 

deze toepassing innovaties beschikbaar. Uniek zijn de 

vaatwassachets, Relavit Disq, die deel uitmaken van 

het sachetprogramma voor keukenapparatuur.

 

De sachets zijn gemaakt van wateroplosbare folie en 

maken handmatige dosering eenvoudig en veilig. In het  

sachet is een actief chloor verwerkt, voor effectieve vlek-

verwijdering. Zoekt u een oplossing zonder chloor? Ook 

dat is mogelijk.

Relavit biedt naast producten voor standaard vaatwas-

processen ook producten voor specifieke machines , zoals  

glazenspoelmachines en bestekreinigingsmachines die 

werken met granulaat of korrels.

 

Met de Jetfoam techniek bieden we de meest geavanceer-

de benadering voor het werken met een meertanks band- 

of transportmachine. De techniek staat garant voor vast-

gesteld verbruik en bespaart tijd, kosten, water en energie. 

Het eindresultaat is niet te evenaren!


