
oglasno sporočilo

Varčujmo z energijo tako, da odpravljamo 
vzroke za njeno porabo

Spomladansko-poletni dnevi so vse daljši in tako se odpirajo vrata številnim možnostim dela in 
rekreacije v poznovečeren čas. Stanovanja smo pripravili na prihod pomladi, veselja in prijetnejših 
toplejših dni. Kaj pa terase? Počiščene seveda so, saj smo to postorili že med spomladanskim čiščenjem. 
A ko zunanje prostore pripravimo in uredimo za prijetno bivanje, je tako stanje težko vzdrževati.

Prehodi s teras na zunanje površine in nazaj so najbolj 
obremenjena mesta. Na njih se nabirajo prah, zemlja in 
druga umazanija, ki jo prinesemo s travnate površine. 
Težava, kajne? Odrasli si obrišemo naša obuvala, malce 
popazimo, pa gre. Kaj pa otroci in prijazni sosedje, ki 
nas obiščejo? In kako štirinožnega prijatelja naučiti, da si 
obriše tačke? Ognimo se nepotrebnemu delu in na najbolj 
obremenjena mesta postavimo predpražnik.

Zmotno pa je na zunanje površine postavljati predpražnik, 
ki vpija vlago. Zaradi vpliva vremena in jutranje vlage 
bodo le redkokdaj suhi in pripravljeni na svoje poslanstvo. 
Kakšen predpražnik je torej primeren?

Vprašanje je na mestu. Vsi se strinjajo, da je zunanji 
predpražnik nujen za odstranjevanje grobe umazanije in 
nesnage, ki jo prenašamo z obutvijo. Zunanji predpražnik 
mora imeti veliko absorpcijo, zato je primerno, da je 
dovolj visok in fleksibilen, saj morajo vlakna ob prehodu 
prek njega s podplatov in strani obuval odstraniti kar 
največ umazanije. Predpražnik naj ima tudi podlago, ki ne 
drsi, saj je pomembno, da ostane na istem mestu ter nam 
pri prehodu ne povzroča težav. Prav tako je pomembno, 
da izberemo tip predpražnika, ki omogoča sušenje in 
odtekanje vode. Tla pod predpražnikom tako ostanejo 
suha in čista, kar prepreči njegovo drsenje.

Naj opozorimo še na eno malenkost – barvo. Pri izbiri 
barve pazimo, da se predpražnik ujema in sklada z 
okolico, pri čemer naj malce izstopa. S tem dosežemo 
uporabo za namen, ki ga ima, ne le prehod prek njega. Z 

izstopajočo barvo namreč opozorimo nanj. Naredite test, 
vedno deluje! 

Astro turf je primeren za vse vrste zunanje ali notranje 
uporabe. Z obrobno letvijo omogoča prehod vozičkov, za 
počitek ga prav radi uporabljajo štirinožni prijatelji in hišni 
ljubljenčki, koristen pa je tudi v kopalnicah pred kabino 
za prhanje, na stopnicah v kabino tovornjaka, na barki 
in drugje.

V kolikor s predpražnikom nismo zagotovili čistoče na 
talnih oblogah in notranjih predpražnikih, uporabimo 
sesalnik. Za lažje odstranjevanje lokalnih madežev na 
talnih oblogah uporabimo suho sredstvo za kemično 
čiščenje tekstilnih materialov. Nanesemo ga na površino, 
ga vtremo in pustimo delovati. Po nekaj minutah 
površino posesamo. Površina je suha in čista ter takoj 
uporabna. Pri večjih madežih so nam na voljo sredstva 
za detaširanje lokalnih madežev, s katerimi si lahko 
pomagamo tudi pri oblačilih.

Sesalnike izberemo glede na njihovo uporabnost in 
priročnost, modni trendi navadno niso dolgoročna 
rešitev. Ne postanite suženj čiščenja! Naj vam oprema 
omogoči preprosto in učinkovito delo brez zapletenih, 
napornih in dolgotrajnih postopkov, ki odvračajo od 
uporabe. Dobro je upoštevati tudi primerno energijsko 
moč sesalnika. Uporaba opreme z zelo visoko sesalno 
močjo, a slabim izkoristkom, prinaša le nesmotrno porabo 
energije. Izkoristek in učinkovitost naj bosta zato prvi 
merili pri izbiri.
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Profesionalni sesalnik sedaj cenovno dostopen 
tudi za gospodinjstvo

• inox, plastičen ali ABS rezervoar
• hepa, antibakterijski, mikro ali najlon filter.
• vodni, globinski ali suhi 
• eno-, dvo- ali tro-motorni

Katerega izbrati za vaše potrebe? Pokličite 
našega strokovnjaka na 01/589 63 30 ali jih 
pridite pogledat.

Dragomelj 82, 1230 Domžale, tel. 01/589 63 30

Za bralce ob nakupu sesalnika podarimo teleskopsko  
elektrostatično omelo za prah in pajčevine!

www.bent.si

od 140 €  naprej


