
 

 

Puterea nostră stă ȋn a livra soluții complete, un singur 
partener ȋn domeniul igienei industriale. Noi suntem Pasionați 
de Igienă. 
 

 

Elpress este un fabricant de frunte ȋn domeniul igienei industriale . Ne 
concentrăm pe livrarea de soluții complete: sisteme de igienizare 
personalizate , integrate profesional ȋn procesul Dvs. de producție. Prin 
simplificarea proceselor și ȋmpărtășirea cunoștiintelor, gama noastră largă de 
produse vă permite să aduceți o valoare adaugată afacerii Dvs. 



Elpress este o forță inovativă ȋn domeniul igienei industriale de mai mult de 30 
de ani.  Noi ne străduim să ne menținem poziția de leader ȋn dezvoltarea pieții, 
ȋndreptând cele mai divergente ȋntrebări cu privire la igienă , ȋntr-un mod 
inovativ și de succes. Ne face plăcere să spunem că un număr de produse ale 
noastre au creat standardele ȋn industrie. Menținerea unui nivel ridicat de 
inovare necesită o echipă echilibrată de profesioniști. Noi acoperim toate 
aceste cerințe și cel mai important, vă ascultăm.  Aceste elemente ne permit 
să dezvoltăm, să producem, să livram și să menținem soluții eficiente. 

Certificatele noastre cele mai importante 

 

    HACCP International                    VCA                               ISO 9001-2015  

Noi creăm pornind de la principiile de bază         

                                                      

Timp                                   Chimicale                   Forta mecanica                    Temperatura 

 



Igiena personală 

Elpress este un fabricant de frunte ȋn domeniul igienei industriale . Ne 
concentrăm pe livrarea de soluții complete : sisteme de igienizare 
personalizate , integrate profesional ȋn procesul Dvs. de producție. Prin 
simplificarea proceselor și ȋmpărtășirea cunostiințelor, gama noastră largă de 
produse vă permite să aduceți o valoare adăugată afacerii Dvs. 

 

Produse inovative 
Igiena personală nu poate să fie subestimată, ȋn mod special ȋn spațiile de 
producție unde riscul contaminării prezintă un pericol major. Elpress poate 
juca un rol eminent ȋn reducerea acestor riscuri. Pentru a preveni riscul de 
contaminare, ȋn sensul cel mai larg al cuvântului, noi vă oferim mai multe 
posibilități : de la bazine de sterilizare pentru completarea ecluzelor sanitare și 
de la rastele pentru cizme la spălătoare de mâini. Produsele și instalațiile 
noastre sunt utilizate ȋn industria de prelucrare a alimentelor și sunt produse 
pe plan local. 



 

Ecluze sanitare 

 Spălare tălpi și dezinfectare mâini  
 Dezinfecție tălpi și dezinfectare mâini 
 Spălare tălpi,dezinfecție mâini și spălare carâmb  
 Spălare tălpi/dezinfecție,spălare mâini  și dezinfectare mâini  
 Spălare tălpi/dezinfectare, spălare mâini, uscare și dezinfectare  
 Unități duble 
 Stații de igienă 



 

Spălătoare de mâini 

 Spălător de mâini cu un singur post  
 Spălătoare duble de mâini  
 Spălătoare  de mâini cu posturi multiple  
 Spălătoare de mâini cu uscătoare de mâini  

 

Dispensoare substanțe chimice 

•   Dispensoare de substanțe chimice, cu turnichet 



 

          Spălare tălpi                                                                         

         •  Spălare tălpi 

 Spălare tălpi și laterale tălpi 
 Spălare tălpi și carâmb                                                                                                                             

 

Dezinfectare tălpi 



 

Accesorii de igienă 

           •  Dispensoare de săpun   
         •  Dispensoare de hârtie 
         •  Dispensoare multiple 
         •  Uscătoare de mâini 
         •  Coșuri pentru hârtii 
         •  Suporți pentru cuțite 
 

 

 



Rastele pentru uscat sau depozitat cizme 

               •  Uscătoare de cizme 
           •  Rastele pentru depozitare cizme 
           •  Rastele pentru șorturi 
           •  Posturi de spălare șorturi 

 

 

 

Echipamente pentru vestiare 

              •  Dulapuri de depozitare și dulapuri pentru echipment 
          •  Bănci 
          •  Garderobe 
          •  Uși batante 
          •  Uși rotative 

 

 



Sistemele noastre  de spalare 

 
Sistemele noastre de spălare sunt extrem de eficiente, economice ȋn utilizarea 
apei și a energiei, ȋntreținere redusă și ușor de deservit. Depinzând de natura 
operației care se va executa , am creat sisteme de spălare care, de exemplu  , 
dezinfectează o camera la nivel bacteriologic. Noi livrăm soluții de curățare, 
spumare și/sau dezinfectare a dotărilor. Sistemele noastre sunt proiectate să 
fie cât mai practice posibil și sunt produse pe plan local. 

Unități booster 

 LDC-Q (până la 8 utilizatori)  
 LDC-Q (peste 12 utilizatori  
 MDC(max.44 bar)  
 WMRA( 60/80 bar)  

 

 



        

MDC                                                                                           LDC-Q 

 

Unități de spumare și dezinfectare 

 Unități de spumare sau dezinfectare CF/CD-Q  
 Unități de spumare și dezinfectare CFD-Q  
 Unități mobile de spălare (S50- B tanc de spumare și MF-20 tanc dezinfecție) 

 



 

 Unitati de spumare sau dezinfectare CF/CD-Q  
 Unitati de spumare si dezinfectare CFD-Q  
 Unitati mobile de spălare (S50- B tanc de spumare și MF-20 tanc dezinfecție) 

Sateliti 

 Satelit manual, livrare descentralizată de chimicale  
 Satelit manual, livrare centralizată de chimicale  
 Satelit pneumatic, livrare centralizată de chimicale  
 Sateliți mobili 

 Blocksat 



 

         Sisteme de depozitare substanțe chimice                                           

  Depozitare centralizată de chimicale CBO 

CBO 

 Paleți de depozitare OVB  
 Cărucior canistre EJT ( pentru 2 canistre a 20 de litri) 

Unități mobile de spălare   MLDC-Q(max.20 bar) 

 

  



Sisteme industriale de spălare 

Sistemele noastre  industriale pot spăla cărucioare de transport, navete, paleți 
sau  lăzi/cuve. Aceasta ȋnseamnă și tratezi ȋn mod eficient costurile și mediul ; 
produsele noastre sunt extrem de eficiente, economice ȋn utilizarea apei, a 
energiei și agenților de curățare, fără a face concesii procesului de curățare. 
Mai mult, instalațiile noastre sunt prietenoase cu utilizatorul și ergonomice, de 
o calitate dovedită. A gândi pentru viitor este ADN-ul nostru, a gândi pentru 
viitor , dar cu principii dovedite. 

 

Filozofia curățirii 

 

 Ariile de aplicație - industrializarea cărnii,  brutării, patiserii, industrializare 
cartofi, legume și fructe, industrializarea laptelui, zaharoase, logistică 

 Navete, containere, butoaie, paleți, cărucioare, forme, cuve  și altele 
 Tipul de contaminare  - proteine, reziduuri de sânge, grăsimi, reziduuri de 

adezivi și etichete, murdărie uscată 
 Elemente Smart - recircularea apei de spălare, sisteme de management a apei, 

extracție de vapori(cu recuperare opțională a căldurii), pereți exteriori 
izolați(opțional) 



 Filtre de murdărie - tăvi filtrante, filtre staționare din ȋmpletitură de sârmă, 
filtre rotative din ȋmpletitură de sârmă, microfiltre rotative 

 Incălzire - injecție de abur, electrică, schimbător de căldură cu țevi sau plăci      

  

Sisteme de spălare 

 Mașini de spălat navete  

 

 Mașini de spălat cărucioare  

 



 Mașini de spălat paleți  

 

 Mașini de spălat lăzi (cuve) 

 

 

 



 Mașini de spălat ustensile  

  

  

 

Alte sisteme 

 Unități de suflare a apei de pe navete  

 



 Indepărtarea etichetelor  

 

 Sisteme de manipulare 

 

                      

Componente 

Când oferim soluții totale, componentele și accesoriile sunt un element 
important. Fie că este un  pistol de stropire cu presiune ridicată, duze, dulapuri 
pentru vestiare sau pentru depozitare, gama produselor noastre ne permite să 
vă oferim o soluție pentru aproape orice provocare ȋn domeniul 
componentelor și pieselor de schimb. Elpress livrează produse de calitate 
superioară, cu toate componentele proiectate pentru a ȋndeplini integral 
cerințele HACCP. 



 

 

 

Role(tamburi) furtun 

 Role (tamburi) de furtun  
 Role de furtun EHR  
 Role de furtun EHT  
 Role de furtun EHN  

    EHR 

Accesorii 

Suport pentru montaj pe perete a rolei de  furtun 



 

 

 

Furtune de spălare de uz alimentar 

 Furtun alimentar FDA model G2  
 Furtun MP-Albastru  
 Furtun MP-Galben  
 Furtun HP-Albastru  

 

 

 



Accesorii 

                

         Suport furtun                             Opritor furtun 

 

 

 Pistoale de stropire 

    

ST 2720/ST 2725                            ST 3100                                      ST 3300 

 

 

 

Clincher(robinet cu bila) ESC 

 



Pistoale pentru presiuni mari  

   

              ST 2000                                ST 2600                                    ESP 01 

   

ESP 01+ lance 500 mm          ESP 01 + lance 1.000 mm         ESP 10/400 

 

Pistoale de joasă presiune  

 

    

                RB 65                                    ESP 55                                 ESK                            ESP 60 



Lance 

   

Lance 500 mm                  Lance 1.000 mm        Lance + protectie duza + adaptor tip A         
 

Duze 

 

 Spălare tancuri 

 



 

 Sisteme de spălare igienice 

 

 


