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Prvi hibrid v Sloveniji?
• Ste naveličani čiščenja, pri katerem morate prestavljati kabel iz vtičnice v 

vtičnico?
• Opletate s cevjo in za seboj vlečete sesalnik?
•  Ko posesate, lahko končno začnete s pomivanjem tal.
Z novim hibridom vse to odpade!
• Stroj deluje na akumulator.
•  Hibrid se polni kadarkoli, saj akumulatorji nimajo spominskega efekta.
•  Vodite ga pred seboj in ne potrebujete dodatnih cevi.
•  Tla oriba in za seboj vodo in umazanijo posesa.
•  Širina čiščenja 46 cm vam omogoča, da prostor s površino 100 m2 oribate in 

pomijete v manj kot petih minutah.
Cena hibrida je zaradi tehnološke dovršenosti 2.866,50 eur. V naši ponudbi so 
tudi dostopnejši modeli strojev in oprema za ročno čiščenje.
Pridite ga preizkusit v trgovino ali pokličite za brezplačno predstavitev  – 
tel. 01/589 63 30.

Nove možnosti za urejen dom ali poslovni objekt
Na pultu in policah na delovnem mestu ter po stanovanju imamo vse več dokumentacije in 
pripomočkov, ki jih potrebujemo za uspešno in nemoteno delo. Priložnosti za urejanje pa je vse 
manj. Podajalniki papirja in brisačk rešujejo z učinkovito in smotrno porabo.

Podajalniki toaletnega papirja in papirnatih brisač so ena 
od možnosti za shranjevanje na primernem mestu in 
nemoteno uporabo. Različni sklopi nas navdušujejo za 
primerno opremo. Enostavna pritrditev z vijačenjem ali pa 
kar z montažo z obojestranskim lepilnim trakom je rešitev 
za tiste, ki jim luknje na zidu parajo živce. 

Kombinirani podajalnik za papirnate brisače in zloženke 
je primeren za vse uporabnike, ki pri različnem stilu dela 
uporabljajo oboje. Podajalniki z notranjim izvlekom so 
primerni pri delu, pri katerem je za delo in vzdrževanje 
čistoče na delovnem mestu dovolj brisača, ki s podajalnikom 
z notranjim izvlekom poenostavlja uporabo, vpojna brisačka 
pa koristno konča naš napor z enostavno uporabo. 

Za zahtevnejše uporabnike, ki stvarem strežejo na dolgi rok, 
avtomatski podajalnik brisačk omogoča možnost uporabe 
le posamezne brisačke, ki jo podajalnik sproti pripravi za 
uporabo. S tem načinom se poraba na mestih, kjer je 
veliko ljudi, zelo racionalizira. Okoli podajalnikov ne ležijo 
posamezni papirji ali brisačke, ki so padle neuporabljene 
uporabniku iz roke.

Za porabnike z večjo intenzivnostjo pomeni kuhinjska 
papirnata brisačka preveliko potrato časa z zamenjavo, zato 
je za tovrstne uporabnike najprimernejša tako imenovana 
industrijska rola, na kateri je na majhnem premeru 
shranjenega ogromno papirja. Različna kakovost in sestava 
papirnatih brisač nam omogočata smotrno rabo pri več 
uporabnikih.

Manjši porabniki si sistem prilagodijo s stenskimi ali 
samostoječimi podajalniki, večji in zahtevnejši pa imajo na 
voljo tudi podajalnike, ki v obratih izpolnjujejo tudi načela 
dobre higienske prakse (haccap).

Vsakodnevno čiščenje zahteva veliko uigranost med seboj 
povezanih dogodkov. Kje imam opremo, ali dobro deluje, 
kaj je s čistili, kje je krpa za čiščenje, ali je oprana in čista? 
Zakaj ni suha, kako naj to ožemam, saj je ožemalnik drugje? 
Veliko težav, ki se nam sproti pojavljajo in nam kradejo čas 
ter parajo živce. Se motimo? Seveda ne, zato je čistilni stroj 
dobra izbira. Če ima čistilni stroj napajanje prek kabla, je 
čiščenje z njim nerodno, baterije pa so v večini primerov 
prazne, ko je treba začeti čiščenje.

Čistilni stroj LW 
46 hybrid čisti 
vse vodoobstojne 
površine in jih 
tudi do suhega 
posesa. Očiščena 
površina je 

pohodna in nemoteno uporabna takoj po prehodu čistilnega 
stroja.

HYBRID LW 46 je stroj, s katerim se delo ne konča, ko se 
izpraznijo baterije.


