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Čistoča v poslovnih 
prostorih  - odraz urejenosti
Urejenost poslovnih prostorov soustvarja ugodne delovne 
razmere, kar ob težkih odločitvah bistveno vpliva na 
storilnost in funkcionalnost posameznika. Urejeni prostori 
so tudi čisti in vanje se stranke rade vračajo.
Različni materiali zahtevajo različne metode čiščenja. 
Najpogosteje uporabljamo osnovni čistilni pribor pri 
vseh čiščenjih talnih površin. Uporaba talnega brisala za 

Čistoča v pisarni in doma
Aprilsko vreme se počasi končuje, zato smo 
imeli dovolj časa, da postorimo vse, kar je treba 
postoriti ob težki gospodarski situaciji, ki nas sili 
v poslovanje brez napak.

vlažno brisanje z maslim krpami omogoča čiščenje 
tako PVC-ja in linoleja kot tudi parketa in laminata.

Mokro pomivanje s pomočjo vedra z 
ožemalnikom
Pri keramiki pri istem brisalu uporabimo bombažno 
krpo in z njo mokro pomijemo tla. Čiščenje 
poenostavimo, če za pomoč pri delu uporabimo čistilni 
voziček. Uporabimo ga lahko za prevoz sanitarnega 
materiala v toaletne prostore, za enostaven odvoz smeti 
in nenazadnje tudi za prevoz pribora in pripomočkov, ki 
jih dnevno uporabljamo za čiščenje.
Velikost vozička je odvisna od dostopnosti do prostorov 
in arhitektonskih ovir v stavbi. Pri objektih z veliko 
stopnic uspešno uporabljamo prilagojen čistilni voziček, 
posebej namenjen za čiščenje stopnišč. Za lažje izlivanje 
vode lahko uporabimo na dnu postavljen ventil za izpust 
umazane vode. Učinkovitost pri čiščenju si povečamo 
z uporabo pribora in pripomočkov za pomivanje 
steklenih površin. 

Čistoča v bivalnih 
prostorih - kvaliteta 
bivanja
V domačem ozračju preživimo večino svojega življenja, 
pa naj bo to v dnevni sobi ali spalnici, kjer se zadržujemo 
časovno najdlje. Poskrbimo, da se bomo počutili domače 
in bo naše bivanje kvalitetno. 
Veliko nečistoč se zadržuje v tekstilu, zato bodimo 
pozorni pri vzdrževanju tekstilnih talnih oblog in 
vzmetnic, ki zahteva drugačen pristop. Pri vzdrževanju 
tekstilnih talnih oblog je treba uporabiti sesalnik z 
globinsko ščetko z lastnim pogonom, s katero je mogoče 
posesati umazanijo in smeti tudi iz korena vlaken. 

Suho sesanje vzmetnice z globinsko ščetko z 
lastnim pogonom
Sesalnik z motorno ščetko dovoljuje in uspešno sodeluje 
pri suhem kemičnem čiščenju tekstilne talne obloge 
s sredstvom envyro dray (carpet cleaner). Kemično 
čiščenje omogoča takojšnjo uporabo prostora, v 
katerem smo čistili, in poudari osvežen videz talne 
obloge. 

Sesalnik s priloženim priborom lahko uporabimo za 
osnovno sesanje in čiščenje drugih talnih površin, s 
priborom za prenašanje pa je uspešen partner tudi pri 
sesanju in čiščenju zahtevnih stopnišč. 

Standardni pribor sesalnika za suho sesanje 
in dodatni pribor za suho kemično čiščenje 
ter hepa filtracija
V gospodinjstvu ga uspešno uporabljamo za čiščenje 
in sesanje vzmetnic. Prilagodljiva in robustna globinska 
ščetka omogoča sesanje po tekstilnih in gladkih tleh, 
njena učinkovitost pa se pokaže tudi pri vzmetnicah. 
Debelejše je primerno posesati iz obeh strani, tanjših pa 
ni nujno obračati. Opremljen je z učinkovitim osnovnim 
filtrom. 
Za zahtevnejše uporabnike je na voljo več vrst vrhunskih 
filtrov za specifične potrebe. Pri teh bodite pozorni, da 
ne prefiltrirajo samo pršic, temveč tudi njihove iztrebke, 
ki so vir alergij.
Pršica se hrani z organskimi ostanki (lasje, koža) in 
jo pogosto najdemo v tekstilnih talnih oblogah in 
vzmetnicah. 
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