Katalog papirja in sanitarne opreme

Certifikati in ostali znaki
EU Ecolabel ali EU Marjetica
Marjetica je ekološki znak Evropske unije, ki spoštuje natančna okoljska
merila. Za vsak izdelek so okoljski vidiki proizvodnje povezani in upoštevani
za kakovost zraka, vode in tal, nastajanja odpadkov, virov in porabe energije,
obremenitev s hrupom in varstvo biološke raznovrstnosti.

LEGENDA PIKTOGRAMOV

Der Blaue Engel ali Modri angel
Izdelki Modri angel izpolnjujejo seznam meril, ki upoštevajo okoljske in
zdravstvene vidike z zmanjšanim vplivom na okolje in večjo zaščito zdravja
od ostalih izdelkov. Glavno merilo izdela je 100% recikliran papir.

Nordic Ecolabel ali Nordijski znak za okolje
Nordijski znak za okolje je znak za izdelke in storitve s skupno registrirano
blagovno znamko Nordijskih držav za okolje in hkrati evropski znak za okolje.
Njen namen je potrošnike informirati o merilih za uporabo kemikalij,
zmanjšanjem onesnaženosti zraka in vode pri proizvodnji, pametna uporaba
energije in postopkov za ravnanje z odpadki.
Forest Stewardship Council ali Trajnostno gospodarjenje z gozdovi
Znak Trajnostnega gospodarjenja z gozdovi je certifikat za gozdove, les in
proizvode iz lesa, ki prihajajo iz gozdov, ki so v skladu s strogimi okoljskimi,
družbenimi in gospodarskimi standardi. Pri tem upošteva vsa načela
gospodarjenja z gozdovi od surovine do izdelka, vse faze proizvodnje do
potrošnika, upravljanje nasadov in spoštovanje lastninskih pravic.
Doctors Without Borders ali Zdravniki brez meja
Sodelujemo v akciji pri cepljenju proti ošpicam, saj verjamemo, da je
potrebno delovati družbeno odgovorno in združiti etične vrednote naše
družbe s socialnimi in humanitarnimi organizacijami.

Razlaga piktogramov
barva papirja

LEGENDA število slojev
PIKTOGRAMOV
vzorec

notranji premer role v
centimetrih
število rol v paketu
kakovost

dolžina role v metrih

število brisač

število brisač v roli

širina brisače v centimetrih

dolžina ene brisače v
centimetrih

dolžina brisače v centimetrih

višina role v centimetrih

število škatel v paketu

zunanji premer role v
centimetrih

stik s hrano
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PODAJALNIKI ZA TOLAETNI PAPIR V ROLICAH
kvaliteteKAZ
TOALETNI PAPIR V LISTIČIH
ALOPODAJALNIKI ZA TOALETNI PAPIR V LISTIČIH
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Razvoj
Ves čas se trudimo zagotavljati produkte najvišjega kakovostnega razreda, s katerimi lahko svoje
delo nemoteno izvajate. V profesionalnem čiščenju je zahtevan visok nivo kvalitete čiščenja in pri
tem je ključni dejavnik čas čiščenja. Normativi za čistilca so vedno višji in zato za vas iščemo in
nudimo rešitve za izvedbo in organizacijo različnih postopkov čiščenja v odvisnosti od materiala, ki
ga čisti in nečistoče na tej površini. Pridobljeno znanje delimo z vami v obliki izobraževanj in
svetovanj. Veseli smo, kadar je vaš objekt še lepši.

Ekologija
Stremimo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, uporabljamo celulozo iz certificiranih
gozdov, obnovljive vire energije in zmanjšujemo porabo vode. Skrb za zdravje in higieno
pripomore k zmanjševanju bolezni in povečuje kakovost življenja. Naši izdelki so odlična izbira
za zmanjšanje tveganja bakterijskih okužb.
V Bentu izbiramo proizvajalce z znano dobavno verigo, ki skrbijo za zmanjševanje izpustov in
porabo vode (FSC, PEFC, SFI).
1.
2.
3.

Skrbimo za izbor papirne tehnologije, ki se po uporabi čim hitreje razgradi.
Zmanjšujemo onesnaževanje pri transportu in skrbimo za čim manjšo porabo papirja.
Nudimo toaletni papir, ki zmanjšuje porabo čistil v sanitarijah.
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»Manj je več« je vodilna filozofija vseh dejavnosti
načrtovanja in ustvarjanja dodane vrednosti, čim
boljše optimizacije učinkovitosti. Hkrati zmanjšuje
negativne vplive na minimum in namenja največ
pozornosti potrebam in zahtevam vseh interesnih
strani.

Z znakom »Dissolve Tech« je označen papir, ki
zmanjšuje zamašitve in pomaga pri zniževanju
stroškov vzdrževanja. Brisače dobro obrišejo in v
rokah ne razpadejo. V primeru da jih odvržemo v
WC, se raztopijo v vodi. Njihovo delovanje je
znanstveno preizkušeno na inštitutu Centre
Technique du Papier v Grenoblu. Raztopijo se v
manj kot 3 minutah in preprečujejo zamašitve.
normalna
brisača

splakovalna
brisača

Dissolve
Tech
papir
vržemo v
WC
školjko

Zmanjšanje ogljikovega
dioksida za 18% (od
2009 do 2015)

po 2 min
v WC
školjki

Poraba porabljene vode v
povprečju na kilogram
proizvedenega papirja
7,3L (referenčni sektor
10-25L)
Celuloza je iz
certificiranih in
kontroliranih virov 99,7%

Z znakom »Dry Tech« je označen papir izdelan po edinstveni
tehnologiji proizvodnje, pri kateri se papir suši z vročim zrakom.
S tem povečuje njegovo vpojnost in mehkobo, zmanjša porabo
papirja in pri tem prihrani čas in denar.
67% večja
obstojnost

mehkoba

po 3 min
v WC
školjki
ni
spremembe

delno
raztapljanje

popolno
raztapljanje

»Bio Tech« tehnologija zmanjšuje tveganje za
zamašitve in pomaga ohraniti čiste cevi in
kanalizacijske sisteme že v 4 tednih. Gre za
inovativen toaletni papir, ki vsebuje 5 vrst
naravnih mikroorganizmov neškodljivih za ljudi in
okolje. Aktivira se ob stiku z vodo in proizvajajo
encime, ki se hranijo s skorjo in organskimi snovmi
v ceveh. Ko zaključijo svoje delovanje, se
razgradijo in ne vplivajo na okolje. Zelo se
zmanjšajo stroški vzdrževanja, čiščenja in drugih
posegov na kanalizacijskih sistemih in v greznicah.

zmanjša smrad

100% večja
vpojnost

zmanjšuje zamašitve cebi

zmanjšanje
porabe in
zniževanje
stroškov

zmanjšuje zamašitve
greznic

Toaletni papir v rolicah

TOALETNI PAPIR
CLASSEUR TOP
1/8

TOALETNI PAPIR
DVOSLOJNI SAVE
PLUS 1/10

Toaletni papir čista
celuloza rolice
trislojne.

Toaletni papir
dvoslojni.

CENFC5104

CENFC5101-02

CELC1010s

bela

bela

bela

bela

3

2

2

3

2

mikro

mikro

brez

mikro

mikro

m

27.5

19.8

17.8

22

17.6

n°

250

180

170

200

160

cm

11

11

10.5

11

11

cm

9.5

9.5

9.8

9.8

9.5

cm

13

10

10

12

10

cm

4.4

4.5

4.5

4.5

4.2

n°

8

24

8

8

10

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

75% celuloza

№

n°

TOALETNI PAPIR
EURO TOP 1/8

TOALETNI PAPIR
DVOSLOJNI 1/24

TOALETNI PAPIR
DVOSLOJNI 1/8

Brez dodatnih
kemikalij, hitrejše
razpadanje v vodi,
daljše navitje na
roli, najvišja
učinkovitost.

Brez dodatnih
kemikalij, hitrejše in
popolno razpadanje
v vodi, naravni
encimi, najvišja
učinkovitost.

Toaletni papir čista
celuloza rolice
dvoslojne.

IMB415225

IMB407575

bela

Podajalniki za tolaetni papir v rolicah

№

mm

PODAJALNIK TOA PAP 2 ROLI

PODAJALNIK TOA PAP 2 ROLI

Podajalnik toaletnega papirja
za dve rolici.

Podajalnik toaletnega papirja za dve
rolici.

PODAJALNIK TOA
PAP ROLA
Podajalnik toaletnega papirja
za eno rolico.

JOFAF50002BE

MARA75501

MARA61801

bela

transparentna

bela

290 x 145 x 135

150 x 260 x 150

150 x 155 x 140
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Toaletni papir v lističih

TOALETNI PAPIR LISTIČI
DVOSLOJNI 1/8960

TOALETNI PAPIR
DVOSLOJNI 1/9000

TOALETNI PAPIR LISTIČI
SAVE PLUS 1/9000

Brez dodatnih kemikalij, hitrejše in
popolno razpadanje v vodi, naravni
encimi, najvišja učinkovitost.

Toaletni lističi beli dvoslojni
čista celuloza.

Toaletni lističi beli dvoslojni.
*Velja do razprodaje zalog.

IMB407571

CENFC5912

CELC7172S

bela

bela

bela

2

2

2

valovit

mikro

brez

n°

224

225

225

cm

21

21

21

cm

11

10

10.5

n°

40

40

40

100% celuloza

100% celuloza

75% celuloza

№

n°

Podajalniki za toaletni papir v lističih

№

mm
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PODAJALNIK TOA
PAP LISTIČI

PODAJALNIK TOA
PAP LISTIČI

Podajalnik za toaletni papir
lističev z maksimalno vsebino do
400 lističev.

Podajalnik za toaletni papir
lističev z maksimalno vsebino do
400 lističev.

JOFAH70002BE

IMB406719

bela

bela

290 x 140 x 140

135 x 265 x 165

Toaletni papir Star 200

TOALETNI PAPIR STAR
200 MIDI

TOALETNI PAPIR STAR 200
EXTRA SOFT

TOALETNI PAPIR STAR MINI
JUMBO SAVE PLUS

Brez dodatnih kemikalij, daljše
navitje role, večje število listov,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

Toaletni papir midi jumbo
dvoslojni.

*Velja do razprodaje zalog.

IMB401850

CENFC0101-04

CELC2020S

bela

bela

bela

2

2

2

brez

brez

brez

m

169.9

169.9

150

n°

557

557

1000

cm

30.5

30.5

15

cm

9

9

9

cm

18.5

18.5

15

cm

6

6

6

n°

12

12

12

100% celuloza

100% celuloza

75% celuloza

№

n°

Podajalniki za tolaetni papir Star 200

№

mm

PODAJALNIK TOA
PAP ROLA MIDI

PODAJALNIK TOA
PAP ROLA MIDI

PODAJALNIK TOA
PAP MIDI AZUR

PODAJALNIK TOA
PAP MIDI INOX

PODAJALNIK TOA
PAP ROLA MIDI

Za standardne
zavitke toaletnega
papirja star midi do
240 mm.

Za standardne
zavitke toaletnega
papirja star midi do
240 mm.

Iz lične dimljene
azur plastike za
standardne zavitke
do 240 mm.

Inox podajalnik za
standardne zavitke
do 220 mm.

Za standardne
zavitke toaletnega
papirja do 230 mm.

JOFAE51002BE

MARA51101

JOFAE52402BE

MARA80400A

IMB406717

bela

bela

bela

bela

bela

280 x 275 x 130

260 x 260 x 120

135 x 265 x 165

240 x 130 x 240

148 x 249 x 257
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Toaletni papir Star 400

TOALETNI PAPIR STAR 400

TOALETNI PAPIR STAR

MAXI JUMBO

400 STRONG MAXI

TOALETNI PAPIR STAR 400
MAXI JUMBO SAVE PLUS

Brez dodatnih kemikalij, daljše
navitje role, večje število listov,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

Toaletni papir v roli maxi jumbo
za maxi podajalnike papirja.

Toaletni papir v roli maxi jumbo
za maxi podajalnike papirja.

IMB401849

CENFC0701-02

CELC2222S

bela

bela

bela

2

2

2

brez

brez

brez

m

359.9

360

300

n°

1180

1900

2000

cm

30.5

19

15

cm

9

9.1

9

cm

26.2

27

26.5

cm

6

7.6

7.6

n°

6

6

6

100% celuloza

100% celuloza

75% celuloza

№

n°

*Velja do razprodaje zalog.

Podajalniki za tolaetni papir Star 400

№

mm
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PODAJALNIK TOA PAP

PODAJALNIK TOA PAP

PODAJALNIK TOA PAP

ROLA MAXI

ROLA MAXI

ROLA MAXI

Zaobljeni stenski podajalnik
toaletnega papirja namenjen za
maxi zavitke do 310 mm. Omogoča
enostavno polnjenje in je zaklenjen
s posebno ključavnico.

Standardni stenski podajalnik
toaletnega papirja, namenjen za
maxi zavitke do 340 mm. Omogoča
enostavno polnjenje in je zaklenjen
s posebno ključavnico.

Standardni stenski podajalnik
toaletnega papirja, namenjen za
maxi zavitke do 290 mm. Omogoča
enostavno polnjenje in je zaklenjen
s posebno ključavnico.

JOFAE53062

MARA50601

IMB406718

bela

bela

bela

370 X 350 X 130

370 X 370 X 130

345 x 345 x 148

Papirnate brisače zloženke

ZLOŽENKE V 1/3150

ZLOŽENKE V 1/3990

ZLOŽENKE V 1/3750

Brez dodatnih kemikalij, najboljše
razmerje med kakovostjo in ceno.

Brez dodatnih kemikalij, idealne za
vsakodnevno in veliko porabo.

DISSOLVE TECH

IMB404283

IMB409039

IMB411167

bela

bela

bela

2

2

2

valovit

valovit

valovit

n°

210

266

220

cm

21

21

21

cm

22

22

24

n°

15

15

15

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

ZLOŽENKE V SIVE ECO 1/5000

ZLOŽENKE V ZELENE ECO
1/5000

ZLOŽENKE Z 1/2860

№

n°

Reciklirane, naravne barve,
ekološke, idealne za vsakodnevno
in veliko porabo.

№

n°

n°
cm
cm
n°

Reciklirane, naravne barve,
ekološke, idealne za vsakodnevno
in veliko porabo.

Brez dodatnih kemikalij,
najhitrejše razpadanje v vodi,
večja vpojnost.

Brez dodatnih kemikalij,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

IMB404889

IMB416609

IMB401793

naravna

zelena

bela

1

1

2

mikro

mikro

valovit

250

250

143

23

23

23

24.5

24.5

23.4

20

20

20

reciklirano

reciklirano

100% celuloza
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Podajalniki za zloženke

№

mm

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

PODAJALNIK BRISAČ

podajalnik brisač za pritrditev na
steno. Primeren za brisače Z in C.
Za polnjenje do 400 zloženk.

Podajalnik zloženk za pritrditev na
steno. Za brisače Z in C, za
polnjenje do 400 zloženk.
Zaklepanje s ključem in kontrolno
okence stanja zloženk.

ZGIBANK IN ROL
Podajalnik papirnatih zloženk »Z«
in rolic za pritrditev na steno. Za
polnjenje do 400 lističev.

JOFAH34402BE

JOFAH33002BE

JOFAH45002BE

azur

bela

bela

370 X 280 X 130

365 X 275 X 130

260 x 250 x 180

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK
IN ROL

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

Podajalnik za papirnate zloženke.
Primeren za polnjenje do 400
zloženk.

Podajalnik papirnatih zgibank C in
Z. Za polnjenje do 250 zloženk.

JOFAH46002BE

MARA50401

MARA53401

azur

bela

bela

250 x 265 x 180

400 x 285 130

290 x 300 x 110

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

PODAJALNIK BRISAČ

PODAJALNIK BRISAČ ZGIBANK

Podajalnik papirnatih zgibank C in
Z. Za polnjenje do 250 zgibank.

ZGIBANK C + V

Podajalnik za papirnate zloženke
oblike Z ali W. primeren za
polnjenje do 300 lističev.

Podajalnik brisač za pritrditev na
steno. Primeren za brisače Z in C.
Za polnjenje do 400 zloženk.
№

mm

№

mm
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Podajalnik za papirnate zloženke
oblike C, V ali Z. Primeren za
polnjenje do 400 lističev.

MARA80200A

IMB406713

IMB406720

inox

bela

bela

325 x 120 x 255

400 x 290 130

290 x 336 x 108

Papirnate brisače autocut

PAPIRNATE BRISAČE
OVERSOFT MATI
AUTOCUT
Mehkejši, dvoslojni papir,
brez dodatnih kemikalij,
kjer je higiena pomembna.

№

PAPIRNATE BRISAČE
AUTOCUT
Brez dodatnih kemikalij,
daljše navitje role,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno, trši
papir za zahtevnejše
podajalnike.

PAPIRNATE BRISAČE
OVERSOFT MATIC
AUTOCUT
Papirnata brisača za
uporabo v podajalnikih.

PAPIRNATE BRISAČE
AUTOCUT IMPULSE
Brisače v roli za
podajalnik autocut
impulse, certificirane za
stik s hrano.
* Velja do razprodaje
zalog.

IMB403829

IMB411112

CENFA5004-03

CELC40448

bela

bela

bela

bela

2

1

2

2

mikro

mikro

-

satin

m

140

250

140

130

n°

1

1

1

1

cm

-

-

-

-

cm

19.8

20

20.3

18.8

cm

18.5

19.5

19

18.5

cm

3.9

4

4

4.4

n°

6

6

6

6

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

n°

Dobro je vedeti
Papirne brisače so bolj higienske, saj zmanjšujejo
in preprečujejo prenos okužb in bolezni, s tem
povečajo in izboljšajo kakovost življenja. Pri
sušenju rok z brisačami očistimo do 76% vseh
mikroorganizmov v samo 10 sekundah. Pri tem ne
razpršujemo bakterij naokoli po prostoru kot pri
uporabi električnih sušilnikov rok.

Dobro je vedeti
Papirne brisače so bolj higienske, saj zmanjšujejo
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Podajalniki za brisače autocut

№

mm
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PODAJALNIK BRISAČ ROLA
AVTOMATSKI

PODAJALNIK BRISAČ ROLA
POLAVTOMATSKI

PODAJALNIK BRISAČ ROLA
AVTOMATSKI

Bel avtomatski podajalnik iz visoko
kakovostnega in odpornega
materiala ABS. Enostaven notranji
mehanizem in popolnoma zaščiten.
Rola papirja je nadzorovana in
varčna. Hitro in enostavno
polnjenje podajalnika. Enostaven
za čiščenje in vzdrževanje. Idealno
za prostore z velikim pretokom
ljudi.

Bel avtomatski podajalnik iz visoko
kakovostnega in odpornega
materiala ABS. Z uporabo ročice
obrne rolo papirja in odreže.
Enostaven notranji mehanizem in
popolnoma zaščiten. Hitro in
enostavno polnjenje. Enostaven za
čiščenje in vzdrževanje. Za role do
220mm premera in Ø 35 do 45 mm
tulca. Odrez brisač na dolžino
18cm.

Avtomatski podajalnik za brisačke
oversoftmatic.

EUM8520600

JOFAG16000

IMB411118

bela

bela

bela

315 x 205 x 330

370 X 370 X 130

330 x 204 x 314

Papirnate brisače na notranji izvlek

PAPIRNATE BRISAČE ACTION
Brez dodatnih kemikalij, manjša
poraba brisač, bolj higienski,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.
№

PAPIRNATE BRISAČE EXTRA
STRONG MIDI 450

IMB401596

CENFA0100-03

bela

bela

2

2

pike

brez

m

137

135

n°

450

450

cm

30.5

30

cm

19.7

20.3

cm

19.3

19

cm

6

6.1

n°

6

6

100% celuloza

100% celuloza

n°

Podajalnik na notranji izvlek

№

mm

PODAJALNIK BRISAČ NOTRANJI
IZVLEK

PODAJALNIK BRISAČ ROLA
PROZOREN NOTRANJI IZVLEK

PODAJALNIK BRISAČ MAXI
AZUR NOTRANJI IZVLEK

Podajalnik primeren za brisače na
notranji izvlek bele barve. Za role
papirja do premera 20 cm.

Podajalnik z notranjim izvlekom bele
in modre barve. Za role papirja do
premera 24 cm.

Podajalnik papirnatih brisač z
notranjim izvlekom azur barve. Za
role papirja do premera 21 cm.

IMB406716

MARA51901

JOFAG41402BE

bela

belo modra

azur

225 x 221 x 304

370 x 260 x 260

340 x 240 x 230

14

Univerzalne brisače v rolah

PAPIRNATE BRISAČE
ESTETIC II 60m

PAPIRNATE BRISAČE
WIPER 1/2

PAPIRNATE BRISAČE
HAPPY 1/2

PAPIRNATE BRISAČE
UNIACTION

Brez dodatnih kemikalij,
manjša poraba brisač,
ekonomično pakiranje.

Brez dodatnih kemikalij,
manjša poraba brisač,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno.

30 cm široka brisača v
roli iz čiste celuloze.

Papirnate brisače za
uporabo v gostinstvu.

IMB403780

IMB400552

CARAH30

IMB401586

bela

bela

2

2

2

1

mikro

mikro

mikro

mikro

m

57.1

135

14

292

n°

163

450

60

1

cm

35

30

24

-

cm

21.4

20.3

30

19.7

cm

12.5

19

11

19.8

cm

5.1

6.1

4.5

6

n°

12

6

2

6

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

№

n°

bela

Dobro je vedeti
Brisače, narejene s tehnologijo Dissolvetech zelo dobro obrišejo mokre roke in so
idealne za uporabo v prostorih, kjer je visoka frekvenca ljudi, saj preprečujejo
zamašitve kanalizacijskih sistemov in greznic.
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lokali

restavracije

hoteli

fitnes centri

toplice

klinike

šole

trajekti

vlaki

letala

Industrijske role

INDUSTRIJSKA
ROLA OVER SOFT
800

INDUSTRIJSKA
ROLA WAVE 800

INDUSTRIJSKA
ROLA

INDUSTRIJSKA
ROLA CICLONE 800

Brez dodatnih
kemikalij, z
minimalnim
muckanjem.

Dvoslojna industrijska
rola za čiščenje v
prehrambeni
industriji.

Dvoslojna 800 listna
čista celuloza.

IMB402059

IMB403770

IMB402301

CENFB0205-05

CELC5453S

bela

bela

bela

bela

bela

2

2

2

2

2

mikro

valovit

-

-

mikro

m

231.8

240.7

302

160

280

n°

760

816

1000

800

1000

cm

30.5

29.5

30.2

20

28

cm

25.6

25.7

23.2

26.3

-

cm

27

27.5

25.5

-

26

cm

6

6

6

5.2

7.2

n°

2

2

2

2

2

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

100% celuloza

75% celuloza

Brez dodatnih
kemikalij, manjša
poraba brisač,
najboljše razmerje
med kakovostjo in
ceno.
№

n°

INDUSTRIJSKA
ROLA SAVE PLUS
1000
* Velja do razprodaje
zalog.

Podajalniki za industrijske role

№

mm

PODAJALNIK BRISAČ IND
ROLA ZAPRT

PODAJALNIK BRISAČ IND
ROLA STOJEČ

PODAJALNIK BRISAČ IND
ROLA STENSKI

Zaprt podajalnik industrijskih rol,
primeren za HACCP. Maksimalen
premer role 280 x 260 mm.
Možna je pritrditev na steno ali
stoječ na mizi.

Stoječ podajalnik brisač za
industrijske role.

Stenski podajalnik brisač za
industrijske role.

MARA63511

FIL8172

FIL8171

bela

bela

bela

370 x 455 x 350

1000 x 500 x 60

200 x 400 x 330
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Medicinske role

PAPIRNATE MEDICINSKE
BRISAČE 50m

PAPIRNATE MEDICINSKE
BRISAČE SAVE PLUS

Brez dodatnih kemikalij,
najboljše razmerje med
kakovostjo in ceno. Primerne za
toplice, telovadnice, zdravilne
centre, masažne salone.

Papirnate medicinske brisače v
roli.

IMB401847

CELC6482S

bela

bela

2

2

mikro

mikro

m

50

68

n°

143

200

cm

35

34

cm

59

60

cm

12.4

14.7

cm

5.1

5.1

n°

9

6

100% celuloza

100% celuloza

№

n°

17

Osvežilci zraka

№

№

№

OSVEŽILEC ZRAKA
MICROSPRAY LED

OSVEŽILEC ZRAKA
MICROSPRAY LCD

Doseže optimalno svežino v
prostoru. Časovna določitev
intervala. Ima močno in odporno
ohišje, enostavna zamenjava
pločevinke, skrit vklop/izklop, 5 let
garancije. V beli ali krom barvi.

Doseže optimalno svežino v
prostoru, nastavitev osvežitev po
dnevih v tednu in ob bolj
frekventnih urah. Ima močno in
odporno ohišje, enostavna
zamenjava pločevinke, skrit
vklop/izklop, 5 let garancije. V beli
ali krom barvi.

PLSZA101

PLSZA102

PLSMx - PLSWx

WC OBEŠANKA DIŠEČA GUMA

MREŽICA ZA PISOAR

WC DEO FLUSH STONES

Različni vonji: herb mint, mango,
citrus, passion fruit.

DIŠEČA GUMA

OCEAN BREEZE

Različni vonji: herb mint, mango,
citrus, passion fruit.

WC obešanka za redno vzdrževanje
higiene in svežine v sanitarijah.
Sredstvo je biološko razgradljivo.

MAK001252 – MAK001255

KLE183.369

MAK001256 – MAK001259

TOILET FRAGRANCE OIL 1L

POCO URINAL HYGIENE

Olje za intenzivno in dolgo trajajoče
izboljšanje zraka v sanitarijah in
vlažnih prostorih.

BRICKS 1kg

KLE183.173

OSVEŽILEC ZRAKA 270ml
Različni vonji: vonj po svežem
cvetju, vonj svežih limon, vonj po
sočnih jabolkih, vonj pomaranč in
klementin, vonj sveže opranega
perila, vonj divje orhideje,
intenziven cvetlični vonj, intenziven
poletni vonj, intenziven pomladni
vonj, intenziven zimski vonj.

Pisoar tablete uporabljamo za
vzdrževanje intenzivne in trajne
higiene pisoarjev.
KLE183.026
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Tekoče milo

BENTIN PLUS ORANGE milo 5L

BENTIN PLUS SENSITIVE milo 5L

MINASOFT 1/1 ali 1/5L

pH nevtralno in dermatološko
testirano tekoče milo, primerno tudi
za bolj občutljivo kožo. Z vonjem
pomaranče.

pH nevtralno in dermatološko
testirano tekoče milo, primerno tudi
za bolj občutljivo kožo. Brez vonja.

Sredstvo je blago negujoče kremno
milo z nevsiljivem vonjem. Primerno
za pogosto umivanje rok. Preprečuje
izsušitev kože.

№

BEN3402O

BEN3402S

PRA4507.801, PRA4507.301

L

5

5

1 ali 5

MILNIK Z OKENCEM 0,25L

MILNIK 0,35L

MILNIK 0,25L ali 0,8L

Majhen bel milnik za pritrditev na
steno. Okence omogoča kontrolo
nivoja mila.

Milnik za pritrditev na steno, z
okencem, ki omogoča kontrolo
nivoja mila.

Majhen prozoren milnik za pritrditev
na steno. Omogoča kontrolo nivoja
mila.

№

MARA60511WIN

MARA56111

MARA60501, MARA56201

mm

185 x 75 x 55

170 x 110 x 120

185 x 55 x 80, 260 x 110 x 135

MILNIK 0,8L

MILNIK Z OKENCEM 1L

MILNIK Z OKENCEM 1L

Majhen bel milnik za pritrditev na
steno. Okence omogoča kontrolo
nivoja mila.

Majhen bel milnik za pritrditev na
steno. Okence omogoča kontrolo
nivoja mila.

Milnik za pritrditev na steno.
Vključuje vijake in ključ za
odklepanje.

№

MARA56211

JOFAC70002

IMB406721

mm

240 x 95 x 95

240 x 130 x 115

220 x 139 x 116

Milniki za tekoče milo
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Milo v kartuši

MILO PENA 2,5L

MILO PENA 0,8 L

MILO PENA 500 ml KARTUŠA

Nežno kremno milo v peni za
milnike – penilnike. Posebej
primerno za prostore, kjer je
umivanje rok pogosto.

Milo v peni za penilnik IMB407102.

Tekoče milo za roke. Učinkovito
odstrani umazanijo.

№

STA1824

IMB409068

MAR99716F

L

2,5

0,5 ali 0,8

0,5

MILO ULTIMATIC 1L

MILO V KARTUŠI 0,8L

MILO TOALETNO 0,7L

Tekoče milo v kartuši za Ultimatic
milnike.

Tekoče milo v kartuši za milnik
JOFAC80002.

Tekoče milo v kartuši za milnik
MARA62601N.

№

MAK1112

JOFAT51380

MARA99626HSF

L

1

0,8

0,7

Milnik za milo v kartuši

MILNIK ZA PENO 0,8L

MILNIK KARTUŠA 0,7L

Majhen bel milnik za
pritrditev na steno. Okence
omogoča kontrolo nivoja mila.

Milnik za pritrditev na steno,
vključuje vijake za pritrditev in
ključ za zaklepanje.

№

IMB407102

MARA62601N

mm

220 x 116 x 139

260 x 110 x 125

MILNIK KARTUŠA / ZA PENO
0,8L
Majhen bel milnik za
pritrditev na steno. Okence
omogoča kontrolo nivoja
mila.
JOFAC80002, JOFAC40001
285 x 140 x 110, 237 x 108
x 120
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Industrijsko milo

BENTIN IND MILO 3L

NOSILEC MILA BENTIN 3kg

DOZATOR MILA BENTIN

Industrijsko milo – šmir. Pasta za
roke za uporabo pri močni in
trdovratni umazaniji.

Inox stenski nosilec za industrijsko
milo.

Pumpica za industrijsko milo, ki se
privije na plastenko, za večkratno
uporabo.

№

AZE110503S

AZE119000C

AZE1190013

mm

-

-

-

Dezinfekcijsko sredstvo

DEZIKIM DERM 500ml

DOZIRNIK ZA DEZINFEKCIJO

Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo za
roke na osnovi alkohola.

Komolčni dozirnik iz ABS plastike.

№

KIM10

KIM4990

mm

-

-

Rokavice

ROKAVICE MULTIPURPOSE
S/M/L/XL
Vzdržljive in udobne za nošenje iz
100% naravnega lateksa. Do 5 krat
odpornejše na maščobe ter čistilna
sredstva. Do 40% debelejše od
podobnih na trgu. Preprečujejo
navzkrižno kontaminiranje.
№
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VIL10

ROKAVICE LATEX S/M/L

ROKAVICE NITRILE S/M/L/XL

Pudrane ali nepudrane rokavice za
enkratno uporabo z visoko
prožnostjo. Zmanjšanjo nastanek
alergij. Uporaba za profesionalen
namen za zaščito pred kemikalijami
in mikroorganizmi.

Nepudrane rokavice za enkratno
uporabo, modre barve. Odsotnost
prahu zmanjšuje kožne bolezni. Mikro
hrapava površina rokavic za boljši
oprijem. Uporaba za profesionalno
rabo (tudi zdravstveno in
zobozdravstveno).

SGR1

SGR1

Oprema sanitarij

№

№

PAPIRNO WC SEDALO MINI

PAPIRNO WC SEDALO

PODAJALNIK WC SEDAL MINI

Papirno WC sedalo. V enem zavoju
je 200 kosov (2x prepognjeno), v
kartonu je 10 zavojev.

Papirno WC sedalo. V enem zavoju
je 250 kosov (1x prepognjeno), v
kartonu je 20 zavojev.

Podajalnik papirnatih mini WC sedal
za pritrditev na steno. Vključuje
vijake za pritrditev.

MARA99662

MARA99528

MARA53001

PODAJALNIK WC SEDAL MAXI

HIGIENSKE VREČKE 41g

PODAJALNIK HIG VREČ PAPIR

Podajalnik WC sedal za pritrditev na
steno. Vključuje vijake za pritrditev
in ključ za zaklepanje.

Papirnate higienske vrečke s
plastificirano prevleko za
podajalnik. Pakirano v kartonu 5 x
200 kosov.

Podajalnik papirnatih higienskih
vrečk za damske vložke. Vsebuje
vijake za pritrditev na steno.

MARA52801

MARA99942

MARA53101

VREČKE HIGIENSKE 1/25

PODAJALNIK HIG VREČ KROM

PODAJALNIK HIG VREČ BEL

V zavoju je pakiranih 25 kosov
vrečk. V eni škatli je 48 zavojev.

Podajalnik PVC higienskih vrečk za
damske vložke. Vključuje vijake za
pritrditev na steno.

Podajalnik PVC higienskih vrečk za
damske vložke. Vključuje vijake za
pritrditev na steno.

№

MARA99984EXP

MARA58400

MARA58401

mm

130 x 90 x 20

95 x 32 x 135

95 x 32 x 135

WC SET ŠČETKA S POSODO
Komplet za čiščenje WC školjk.

№

ŠČETKA WC S POSODO
Močna in učinkovita WC ščetka z
dodatnimi vlakni
za čiščenje pod
VIK50515
robovi školjke. Odporna na
dezinfekcijo in avtoklaviranje pri
100ºC.

WC SET ŠČETKA INOX
Stenski komplet iz inox materiala za
čiščenje
WC školjk.
MARA805

STA2381
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Čistila za sanitarije

№

№

23

SIFFEX 1/1

PUSH AMI 1/1 ali 1/10

PROSAN FLEUR 1/1 ali 1/10

Siffex je že pripravljeno sredstvo
namenjeno odmaševanju zamašenih
sifonov. Raztaplja in razrahljuje
organske odpadke, lase, ostanke mila
in papir.

Čistilo je primerno za čiščenje vseh
materialov, površin in predmetov v
sanitarijah, odpornih na vodo in
kisline kot so stenske in talne
ploščice, umivalniki, WC školjke,
keramični pisoarji, sanitarni porcelan,
nerjavno jeklo.

Izvrstno čistilo za čiščenje vseh
sanitarij. Odstranjuje hitro in brez
naporov ostanke apnenca, urinskega
kamna in ostale nečistoče. Čisti in
deodorira v enem delovnem koraku.

PRA4523.201

KLE373.663

PRA2601.201

CLOSONET 1/1 ali 1/10

CLOSETTBEIZE GEL 750 ml

CLOSETTBEIZE TURBO 750 ml

Gosto tekoče čistilo za učinkovito in
hitro odstranjevanje apnenčastih
oblog in urinskega kamna. Primerno
za čiščenje vseh WC školjk in
pisoarjev. Čistilo se dobro oprijema
navpičnih površin.

Tekoče čistilo za učinkovito in hitro
odstranjevanje apnenčastih oblog in
urinskega kamna. Primerno za
čiščenje WC školjk in pisoarjev.
Odlikuje ga zelo dobro čistilno
delovanje tudi na ostale vrste
nečistoč.

Posebno WC-čistilo za učinkovito in
hitro odstranjevanje trdovratnih
madežev vodnega kamna in urina.

PRA4523.201

PRA2560.201

PRA2592.301

PROSAN GREEN POWER

PREMIUM NO1 CLASSIC

1/1 ali 1/10

1/1 ali 1/10

Zelo učinkovito čistilo za čiščenje
celotnega sanitarnega prostora. Hitro
in brez naporov odstranjuje ostanke
apnenca, urinskega kamna in ostale
nečistoče. Čisti in deodorira v enem
delovnem koraku ter zagotavlja
svežino in higieno. Ne povzroča
korozivnih hlapov.

Odstranjevalec apnenca s posebnim
vonjem. Brez naporov odstranjuje
rjo, mastne nečistoče, kalijevo milo,
urinski kamen in cementno kopreno.
Združljiv z večino površinskih
dezinfekcijskih sredstev. Ob redni
uporabi preprečuje nastajanje
apnenčastih oblog.

PRA12605.076xx

KLE183.30x

¸

BENT excellent d.o.o.Domžale
Dragomelj 85, 1230 Domžale, Slovenija
01 5896330
prodaja@bent.si
www.bent.si
Bent excellent d.o.o. Zagreb
V. Škorpika 14/b, 10090 Zagreb
01 3461111
PE Split – Solin
Matoševa 167A,
21 210 999
solin@bent.hr, info@bent.hr
www.bent.hr
Bent excellent d.o.o. Beograd
Hemingvejeva 12, 11080 Zemun-Beograd
011 3167751
info@bent.rs
www.bent.rs
Bent excellent d.o.o. Sarajevo
Stupsko brdo 62 D, Sarajevo
033 473927
info@bent.ba
www.bent.ba
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