
oglasno sporočilo  1. september 2010 1 mojdom 235

Vedno manj ljudi čisti na roke
Tudi vi bi lahko izkoristili nove trende na področju razvoja strojev, ki vam olajšajo delo.

Včasih so bili profesionalni stroji bistveno večji od sodobnih 
modelov. Z novimi majhnimi stroji Bent lahko enostavno 
in hitro očistite tudi manjše prostore, pod ovirami 
in do roba, brez ročnega ribanja. Stroji oribajo s ščetko in 
za seboj tudi posesajo umazanijo, tako da ostanejo vaša 
tla čista in suha. To je odlična rešitev tako za keramična 
in kamnita tla kot tudi za parket in umetne mase (PVC, 
vinil, guma, beton…). 

Zložljiv ročaj stroja vam prihrani prostor pri shranjevanju in 
omogoča, da stroj prepeljete z osebnim avtomobilom tako 
od Benta kot tudi na vikend.

Čistoča se začne na pragu
Sicer vaš čaka sizifovo delo. Rešitev je torej predpražnik, 
ki je dolgoročna naložba in bistveno zmanjša potrebe po 
čiščenju v hiši. 

Pomembno je, da noge po predpražniku podrsate, ker pa 
mnogi tega aktivno ne počnejo, ste najbrž že opazili daljše 
predpražnike (tekače) pred mnogimi objekti. S tem obiskovalci 
z vsako nogo vsaj enkrat stopijo na predpražnik. Za večje 
nečistoče se odlično obnese predpražnik z močnejšimi in 
daljšimi vlakni, ki umazanijo odstrani s čevljev.

Vlakna morajo biti ustrezne kakovosti, da se pri nizkih 
temperaturah ne polomijo in pri visokih ne poležejo, 
tak predpražnik pa zlahka tudi očistite. Pri nas je znan 
predpražnik umetna trava (Astroturf), ki ga lahko kupite 
v nekaterih trgovinah Merkurja, Eurogardnu, v Štofu ali 
Bentu in je na voljo v standardni dimenziji ali pa vam ga 
odrežejo po meri. Lahko si tudi izberete barvo.

Da bo čisto tudi dvorišče
Trend je nakup pometalnih strojev, ki vam omogočajo 
pometanje tako ob robnikih s stransko ščetko kot tudi 
po večjih površinah s široko centralno valjčno ščetko. 
Boljši stroji imajo tudi odsesavanje prašnega zraka skozi 
filter, da se za strojem ne praši.

Hamster je robustni industrijski pometalni stroj za 
brezprašno notranje in zunanje čiščenje manjših in 
srednje velikih površin. Velika zmogljivost pometanja, 

popolna napolnitev zbirne posode in močan filtrirni sistem 
zagotavljajo učinkovito pometanje. Robustna izdelava in 
konstrukcija zagotavljata dolgo življenjsko dobo stroja. 
Stroji so na voljo pri uvozniku Bent excellent.

      


