
De voordelen van Tecnovap:

ERVARING EN KRACHT, verbetering van de ecologisch georiënteerde  

technieken en realisatie van OEM producten voor de internationale industrie. 

ITALIAANSE KWALITEIT, de diverse  Tecnovap stoomreinigings-

units, accessoires en onderdelen worden ontworpen en gemaakt in Italië.

PROFESSIONEEL EN BETROUWBAAR, dankzij de betrouwbaarheid en  

professionaliteit  kun je vertrouwen op de kracht en inet van de units en accessoires. 

INNOVATIE EN ONDERZOEK,  voortdurende studie en onderzoek van scherp  

geavanaceerde technologieën en oplossingen. .

Tecnovap stoomreiniging: 

 30 jaar ervaring.

 Innovaties en onderzoek.

 Maatwerk.

 Italiaanse kwaliteit.

 Professioneel en betrouwbaar.

 Advies op maat.

 Partnership.

 

the greenest way to clean

Tecnovap  
stoomreinigingsunits: 
de kunst van  
schoonmaken.



De ketel, het hart van stoomgeneratoren. Uitsluitend geprocedeerd van AISI 

304 RVS met een speciale lastechniek ‘TIG’, dus vervaardigd zonder pakkingen als 

één lichaam.

Het verwarmingselement. Het maximale vermogen wordt gehaald uit een 

beperkte ruimte. Hierdoor is er een kleinere hoeveelheid water in de ketel. Dit 

betekent een kleiner formaat en dus minder warmte verlies. 

True Temp Tecnologie. Het waterlevel controle systeem is gepatenteerd door 

Tecnovap. De ketel wordt automatisch bijgevuld waardoor de stoom altijd op 

temperatuur blijft. 

Hoger veiligheidsniveau. Alle units zijn uitgerust met 2 veiligheidskleppen.

Interne water- en chemietank. De tanks zijn van hoogwaardig en  

hittebestendig materiaal. De vorm en positie zijn ontworpen om de interne  

warmte te gebruiken, wat een verbetering garandeert van de energie-efficiëntie. 

Exclusieve accessoires. Tecnovap produceert zelf accessoires met de hoogste 

kwaliteit materialen.

Maatwerk. Tecnovap is gericht op de klant en past haar product aan indien  

gewenst.

Innovi is exclusief importeur van Tecnovap stoomreinigingsapparatuur en  

toepassingen. Samen met Tecnovap zijn we constant op zoek naar de meest  

effectieve en efficiënte groene reinigingsoplossingen. 

De juiste oplossingen (maatwerk).  Een goed en eerlijk advies.

Een goede prijsstelling.   Service op basis van 24/7. 

Zaken doen met een specialist.

Productwijzigingen onder voorbehoud

Waarom kiezen voor Tecnovap?

Toepasbaar voor o.a.

www.innovibv.nl0546 - 66 07 10   |   info@innovibv.nl

Innovi B.V.


