Katalog vozičkov in pribora

LEGENDA PIKTOGRAMOV
LEGENDA PIKTOGRAMOV
Dovoljeno beljenje s klorom
in belilom na osnovi kisika.

Mokro čiščenje.

Ni dovoljeno beljenje s
klorom in belilom na osnovi
kisika.

Primerno za čiščenje ustanov
zdravstvenega varstva.

Primerno za čiščenje s
kisikovimi belili.

Primerno za industrijsko
čiščenje.

Primerno za sušenje v
sušilnem stroju.

Primerno za HORECA
čiščenje.

Ni primerno za sušenje v
sušilnem stroju.

Primerno za javne ustanove
(šole, vrtce, nakupovalne
centre …)

Pranje v pralnem stroju pri
določeni temperaturi.

Primerno za manj umazane
površine.

Pranje brez mehčalca.

Likanje ni dovoljeno.

Dobavljivo v navedenih
barvah.

Suho brisanje.

Vlažno čiščenje.
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Primerno za zelo umazane
površine.
Primerno za proti zdrsne
površine.

Certifikat okoljske marjetice.

Ustreza uredbi o zelenem
javnem naročanju.
FCC certifikat za varen stik z
živili.
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Tradicija kvalitete
Začetki podjetja segajo v leto 1971, ko je Jože Resman kot obrtnik začel s pomivanjem stekel in kmalu
zatem začel s strojnim čiščenjem tal na področju tedanje Jugoslavije in leta 1977 ustanovil čistilni servis
z največjim strojnim parkom na tem področju. Na trgu so potrebe po strojnem čiščenju rasle in Jože
Resman je leta 1985 čistilni servis prodal in se začel ukvarjati samo še s prodajo in servisiranjem čistilnih
strojev. Ime in blagovna znamka Bent se začne razvijati ob ustanovitvi podjetij v 90-tih letih v posameznih
državah: Sloveniji, Hrvaški, BiH in Srbiji. S pocenitvijo proizvodnih stroškov strojev in vedno večjih zahtev
po nivoju čistoče je danes strojno čiščenje edina racionalna odločitev. S tem je obseg poslovanja zrasel,
nato tudi obseg logistike in v letih okoli 2010 tudi velikost skladišč.

V stiku s strankami
Ključno je, da vam zagotovimo rešitev problema. Za to skrbijo naši zaposleni, ki v prvi vrsti ne prodajajo
produktov ampak vam svetujejo kako očistiti in kako vzdrževati vaše prostore in površine na zahtevanem
nivoju čistoče. Ogled situacije in predlog rešitve lahko naredimo samo na vaši lokaciji, zato zagotavljamo
regijsko pokritost s strani naših strokovnjakov, ki se pri vas oglasijo v najkrajšem času. Z izobraževanjem
operaterjev, vzdrževanjem strojev in rednim preverjanjem skrbimo, da vaše poslovanje gladko teče. V
primeru izpada se dogovorimo za rešitev v obliki intervencijskega servisa ali nadomestnega stroja. Skrbimo
za vas!

BENT ponuja celosten asortiman kvalitetne
opreme za čiščenje. V tem katalogu vam
predstavljamo izbor pripomočkov za ročno
čiščenje, nego, higieno in dezinfekcijo, ki ustrezajo
HACCP standardu.
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Razvoj
V Bentu sodelujemo pri ohranjanju okolja in smo usmerjeni v politiko trajnostnega razvoja. Trajnostni
razvoj vključuje proces sprememb, ki vodijo k izboljšanju okoljskih in socialnih razmer. Stremimo k
izkoriščanju naravnih virov, usmeritvi naložb in tehnološkega razvoja tako, da ti ustrezajo potrebam
današnjega sveta.
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 čistite in nečistoče na tej površini. Pridobljeno znanje delimo z vami v obliki izobraževanj in
svetovanj. Veseli smo, kadar je vaš objekt še lepši in vaše delo bolj učinkovito.

Ekologija in certifikati
Stremimo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, uporabljamo celulozo iz certificiranih gozdov,
obnovljive vire energije, uporabljamo reciklirane materiale 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.
1. Skrbimo za izbor čistil, ki se po čiščenju čim hitreje razgradijo.
2. Z visoko koncentriranimi čistili zmanjšujemo onesnaževanje pri transportu čistil in skrbimo za
čim manjše doziranje čistil.
3. Nudimo toaletni papir, ki zmanjšuje porabo čistil v sanitarijah.
4. Pri izbiri papirja svetujemo papir z večjim navitjem, saj tako dosežemo manjši volumen pri
transportu in tudi manj potrebnih menjav papirja v sanitarijah.
5. Nudimo stroje energijskega razreda A za varčevanje z električno energijo, s sistemi za
recikliranje vode, zadrževanje vode in čistila ter s tem bistveno zmanjšamo porabo čistil in vode.
6. Izbiramo proizvajalce z znano dobavno verigo, ki skrbijo za zmanjševanje izpustov in porabo
vode (FSC, PEFC, SFI).

7. Bent je vključen v sheme za ločevanje in recikliranje odpadne embalaže, elektronske opreme in
akumulatorjev.
Plastic second life

Črno je zeleno

Nudimo vam pripomočke za čiščenje s
certifikatom "Plastic Second Life" ("Drugo
življenje plastike") z inštituta za Promocijo
reciklirane plastike (IPPR).

Nudimo vam pripomočke za čiščenje iz
reciklirane plastike z oznako Black is Green, ki
zagotavlja da je proizvod narejen iz vsaj 75%
reciklirane plastike. Kvaliteta proizvoda je
enaka kot iz nerecikliranih materialov.
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Krpe
Z uporabo neprimernih krp lahko povzročimo, da površina izgubi svoj primaren izgled in funkcijo. Iz tega razloga
je posebej pomembno, da za različne površine in nečistoče izberemo krpo, ki bo omogočila najvišjo kvaliteto
čiščenja in ohranjanja kvalitete materialov, ki jih čistimo.
Pri čiščenju moramo biti previdni in se ob tem zavedati odgovornosti, da lahko s križanjem krp za čiščenje
površin različnih stopenj onesnaženosti povzročimo navzkrižno kontaminacijo in s tem znatno povečamo
možnost prenosa patogenih mikroorganizmov, ki lahko pri ljudeh povzročijo okužbo. Iz tega razloga
priporočamo uporabo barvnega kodiranja krp, kjer za različne stopnje onesnaženosti uporabimo krpe različnih
barv. S tem se izognemo prenosu umazanije in bakterij med površinami.

Rdeča krpa - zelo
visoko tveganje:

Rumena krpa –
visoko tveganje:

Zelena krpa –
srednje tveganje:

Modra krpa – nizko
tveganje:

Za čiščenje WC
školjk, bidejev,
pisoarjev.

Za čiščenje
umivalnikov, ploščic,
ogledal v sanitarijah.

Za čiščenje v
kuhinjah, menzah in
barih.

Za čiščenje vseh
ostalih površin (mize,
pisalne mize, omare).

Postopek priprave in vzdrževanja krp
Prva stopnja:
Izberemo barvo krpe, ki je primerna za
čiščenje
določene
površine
oziroma
prostora. Krpo zložimo na 4 dele, tako, da
dobimo 8 čistilnih površin. Na ta način lahko
krpo uporabljamo dalj časa in učinkovitejše
čistimo.

Druga stopnja:
Na obe strani krpe enakomerno napršimo
čistilno raztopino. Čistilno raztopino raje
napršimo neposredno na krpo, kot na
površino, ki jo čistimo (razen, če so na delu
površine posebni madeži). Krpo napršimo od
blizu saj s tem preprečimo pršenje čistila po
zraku (preprečimo izgubo in inhalacijo
čistila).
Brišemo po ustreznem postopku brisanja.
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Krpe za zgornje površine
V naši ponudbi lahko najdete različne krpe za zgornje površine, ki bodo zagotovo ustrezale vašim potrebam. So zelo
vpojne in zaradi svoje sestave odlično odstranjujejo umazanijo. Krpe (razen krp za čiščenje stekel) so barvno
kodirane in jih je mogoče prati v pralnem stroju.

KRPA MIKRO LIGHT 1/1
Netkana mikro light krpa. Velikost 38x38 cm.

KRPA MIKROFIBRA ZA STEKLA 38x38
Krpa iz mikrovlaken je posebej razvita za čiščenje
stekel in ogledal ter drugih steklenih površin. Ne
pušča lis in muck.

STA845

STA2559

4g

24 g

KRPA ČUDEŽNA L 38X38 1/1
Čudežna krpa je idealna za čiščenje vseh vrst
površin. Lahko se uporablja tako za suho kot
vlažno brisanje površin. Absorbira umazanijo,
prah in vlago.

KRPA PVAMICRO MODRA
Pletena mikrofibra s superiornim čistilnim učinkom
in edinstveno PVA učinkvitostjo. Visoka pralna
vzdržljivost in vpojnost. Izjemna zmožnost
ločevanja umazanije.

STA269

VIL14359

34 g

240 g/m²
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Krpe za živilsko industrijo
Nudimo vam visoko kakovostne krpe, ki so še posebej primerne za uporabo na področjih za pripravo hrane.
Uporabljamo jih lahko za čiščenje materialov, ki prihajajo v stik z živili oziroma kar za neposreden stik z živili. So
barvno kodirane in izredno tanke, da se hitro posušijo in s tem onemogočijo potencialno rast mikroorganizmov.

KRPA COFFEE TOWEL 10/1
Posebej zasnovana za čiščenje kavnih avtomatov.
Ohranja napravo čisto in higienično. Odporna na
toploto do 250°C.

KRPA LAVETTE SUPER
Krpe, ki so primerne za uporabo na vseh področjih
za pripravo hrane, tudi, ko gre za neposreden ali
posreden stik z živili.

CHI747

CHI7453

KRPA MIKROFIBRA PLUS
Netkane krpe, ki so primerne za uporabo na vseh
področjih za pripravo hrane, tudi, ko gre za
neposreden stik z živili. Zelo vpojne zaradi
strukture vlaken.
CHI7472
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Krpe za talne površine
Nudimo visoko vpojne krpe za vlažno čiščenje tal, ki jih odlikuje odlično razmerje med kvaliteto in ceno. Krpe z
lahkoto vzdržujemo saj jih lahko operemo v pralnem stroju.

KRPA ZA TLA FLOORCLOTH RUMENA
Kvalitetna krpa iz viskoze za gladke površine.
Izjemno vpojna in trpežna. Primerna za čiščenje
vseh trdnih površin.

KRPA MIKROFIBRA ZA TLA 50x60
Teksturirana in raztegljiva. Obroba je še posebej
močna in odporna na trganje. Za pomivanje
vlažnih tal in splošno čiščenje ter za brisanje oken,
ogledal, posode, kozarcev.

VIL105690

TRL300404

95 g

KRPA ZA TLA VLIESER
Cenovno ugodna krpa. Mešanica bombaža in
sintetičnih vlaken zagotavlja dobro vpojnost.
Dimenzije: 50x70 cm.

VIL109918
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Gobice in gobaste krpe
Gobice in gobaste krpe se uporabljajo za čiščenje področij kjer je vpojnost bistvenega pomena, kot so vsakodnevno
brisanje površin v kuhinjah in sanitarnih prostorih. Gobice so ergonomske oblike in imajo na spodnji strani dodan
abrazivni material s katerim učinkovito odstranjujemo trdovratnejše nečistoče. Za intenzivno odstranjevanje
trdovratnih nečistoč priporočamo uporabo jeklene spiralne gobice.

GOBICA VILEDA 70x150
Visoko kvalitetna čistilna gobica z belo kopreno,
dimenzije 7 x 15 cm. Primerna za čiščenje vseh
površin.

KRPA GOBASTA AQUA 5/1
Visoka takojšnja vpojnost, "extra hygiene"
obdelava krpe preprečuje neprijeten vonj v krpi.
Proizvod je izdelan iz bombaža in celuloze ter je
biološko razgradljiv.

VIL10256

VIL111912

FILC MELAMIN ROČNI 10/1
Primerno za odstranjevanje barvnih svinčnikov,
grafitov, kemičnih svinčnikov, kave, čajnih
madežev. Čisti se samo z vodo. Enostaven za
uporabo in okolju prijazen.

GOBICA ČISTILNA MALA 1/1
Gobice čistilne se uporabljajo za odstranjevanje
trdovratnejših umazanij tako v gospodinjstvu kot
pri čiščenju ostalih površin. So ergonomične
oblike.

LAM06126303

KON8800684
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Gobice in gobaste krpe

GOBICA PURACTIV ZELENA 1/1
Gobica ima valovito strukturo in je prevlečena s
poliuretanom, razdrobi umazanijo in jo povleče s
seboj. Gobica ne poškoduje površine in ne pušča
sledi.

GOBICA VILEDA 70x150 ČRN FILC
Črn abraziv z močnimi smolnatimi vlakni
zagotavlja enakomerno obrabo, kar omogoča
temeljito in uspešno čiščenje. Idealno za uporabo
v sanitarijah.

VIL123115

VIL102565

GOBICA GLITZI CRYSTAL RUMENA 9/1
Čistilne gobice se uporabljajo za odstranjevanje
trdovratnejših umazanij, tako v gospodinjstvu kot
pri čiščenju ostalih površin.

GOBICA JEKLENA SPIRALNA INOX 60g
Čistilna mrežica je sestavljena iz nerjaveče
jeklene spirale za intenzivno odstranjevanje
trdovratnih nečistoč. Gobica je zelo odporna in
trajna. Primerna za čiščenje posode iz inoxa.

VIL108777

STA2382

Nasveti za vzdrževanje gobic:
Nihče ne mara misli, da čisti posodo
oziroma površine z gobico, ki je
prepojena
z
nečistočami
in
mikroorganizmi. Iz tega razloga se
zavedamo, da je potrebno naše
gobice, tako kot vse druge čistilne
pripomočke, redno čistiti. Kljub
rednemu vzdrževanju gobice ne
zdržijo večno in jih je potrebno
zavreči po dveh ali treh tednih
(odvisno od frekvence uporabe)
oziroma po potrebi, če je ta
dotrajana. Predstavljamo vam nekaj
enostavnih, a učinkovitih načinov za
vzdrževanje čistih gobic:

Z belilom. V posodico si pripravimo 0,05 – 0,1% raztopino belila (50 - 100
ml belila na 1l vode). V raztopino za 5 minut potopimo gobico in jo nato
večkrat temeljito izperemo. Študije so pokazale, da s tem načinom
odstranimo do 99,9% bakterij.

Z dezinfekcijskm sredstvom (Orosept VK). Gobico prepojimo z
dezinfekcijskim sredstvom (posebej priporočamo uporabo Orosept VK, ki je
namenjem tudi razkuževanju pripomočkov in površin, ki prihajajo v stik z
živili) in počakamo 5 min. Gobico nato večkrat temeljito izperemo. S to
metodo iz gobice odstranimo do 99,9% bakterij.
S kisom. Gobico potopimo v kis za vlaganje in počakamo 5 do 10 minut ter
temeljito izperemo. S to metodo lahko odstranimo 99,6% bakterij.
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Prevleke
PREVLEKA BOMBAŽ
S kombinacijo visoko vpojnega bombaža ter poliestra in zelo močnih ter vzdržljivih vlaken lahko zagotovimo
učinkovito čiščenje vodo-obstojnih površin, z večjo stopnjo nečistoč. Kombinacija naravnih in umetnih vlaken
omogoča gladko drsenje prevleke po površini. Prevleke so zelo vpojne ter primerne za čiščenje kamnitih in betonskih
površin, PVC ter drugih vodo-odpornih površin.

OLYMPIC BOMBAŽ
Sestava: 52% poliester, 48% bombaž

OLYMPIC BOMBAŽ PREMIUM
Sestava: 52% poliester, 48% bombaž

MOP17.4012.01A
40x14 cm
175 g

MOP17.4812.01
40x14 cm
210 g

MOP17.5012.01A
50x17 cm
210 g

MOP17.5812.01
50x17 cm
240 g

KING BOMBAŽ
Sestava: 60% bombaž, 40% poliester

KING BOMBAŽ PREMIUM
Sestava: 75% poliester, 25% bombaž

EUMFRAN01305
40x13 cm
164 g

EUMFRAN01314
40x13 cm
171 g
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EUMFRAN01306
50x17 cm
215 g

EUMFRAN01315
50x17 cm
213 g

Prevleke
PREVLEKA MIKROFIBRA
Bela mikrovlakna s kratkimi zankami zagotavljajo gladko drsenje prevlek po površini. Primerne so za vlažno in suho
čiščenje (brisanje prahu) gladkih površin. Predvsem se priporoča za čiščenje vodo-občutljivih površin, kot sta parket
in laminat. Primerne so tudi za nanašanje premazov ter poliranje.

OLYMPIC MIKROFIBRA
Sestava: 80% poliester, 20% poliamid

KING MIKROFIBRA
Sestava: 100% poliester

MOP49.4012.18A
40x14 cm
160 g

EUMFRAN01208
40x13 cm
69 g

MOP49.5012.18A
50x17 cm
210 g

PREVLEKA MIKROFIBRA ABRAZIV
Kombinacija mikrofibre in abrazivnih delčkov zagotavlja odličen rezultat pri odstranjevanju najtežjih trdovratnih
madežev. Primerna za vse vrste površin. Predvsem se priporoča za čiščenje varnostnih ploščic.

KING MIKROFIBRA ABRAZIV
Sestava: 85% poliester, 15% poliamid

EUMFRAN00977
40x13 cm
89 g

IGEL MOP
Sestava: 80% poliester, 20% poliamid

TRL100109
40x17 cm
108 g

TRL100110
50x17 cm
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Prevleke
PREVLEKA MIKROFIBRA ZANKE
Zaprte mikrofibra zanke ujamejo ter zadržijo več nečistoč v primerjavi z odprtimi/rezanimi zankami. Zaradi posebne
strukture vezenja na površini ne pušča nitk ter zagotavlja daljšo življenjsko dobo. Lahko se uporablja na vseh
površinah, mokrih in vlažnih, zlasti se priporoča pri enostopenjskem čiščenju s pred-pripravljenimi krpami. Uporablja
se na srednje do visoko onesnaženih tleh. Kombinacija mikrofibre, bombaža in poliestra omogoča boljšo vpojnost
ter lažje in hitrejše odstranjevanje nečistoč.

KING MIKROFIBRA ZANKE
Sestava: 100% poliester

KING MIKROFIBRA POLIESTER
Sestava: 80% poliester, 20% poliamid

EUMFRAN01239
40x13 cm
154 g

EUMFRAN01323
40x13 cm
121 g

EUMFRAN01240
50x17 cm
214 g

PREVLEKA DAN MOP ZANKE
Prevleka Dan mop za mokro pomivanje bolj umazanih površin 40 mikrofibra. Bele barve.

DAN MOP ZANKE
Sestava: 100% najlon

STA2906
40x13 cm
100 g
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ŠTIRI V ENA: INOVATIVNI JEZIČKI NA KING PREVLEKAH
King prevleke imajo edinstvene jezičke in žepke, ki ustrezajo različnim sistemom vpenjanja na plošče.
Sistem z dvema
luknjicama.

Sistem z žepki

Sistem s tremi
luknjicami

Sistem brez
luknjic

SISTEM PREDPRIPRAVLJENIH KRP
Za ročno čiščenje lahko uporabljamo sistem predpripravljenih krp, pri čemer se ena krpa uporabi samo enkrat, nato
gre v pranje. Način dela je prilagojen tako, da je čim manj prehajanja med posameznimi prostori. Takšen sistem
čiščenja se v veliki meri uporablja za čiščenje v zdravstvenih in drugih ustanovah, kjer je še poseben poudarek na
kakovostnem čiščenju. Sistem ponuja mnogo prednosti, med katerimi so:
-

vse talne krpe dobijo isto količino raztopine,
talnih krp ni potrebno ožemati in ne pride do osebnega kontakta,
ena talna krpa zadostuje za en prostor (maksimalno 20-25m²),
ne potrebujemo veder ali vozičkov,
ni ostanka čistilne raztopine,
ni navzkrižne kontaminacije,
enostaven način čiščenja.

Postopek priprave predpripravljenih krp

Talne krpe zložimo po
najdaljšem robu v vedro
(priporoča
se
tolikšno
število talnih krp, kot jih
lahko položimo v vedro),
lahko so tudi prepognjene.

Vedro pokrijemo s sitom.

Po celotni površini sita
enakomerno
zlijemo
pripravljeno
raztopino
čistila.

Ko pridemo na delovišče,
talno krpo vzamemo iz
vedra in jo položimo na
tla. Na ploščo pritrdimo
talno krpo in začnemo s
čiščenjem.
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Prevleke
PREVLEKA MIKROAKTIVA
Zavita mikrovlakna omogočajo visoko moč odstranjevanja nečistoč na poroznih tleh s fugami (npr. kamnite,
keramične ploščice), saj vlakna učinkovito dosežejo pore in fuge. Odporna je na belila ter agresivna čistila. Še
posebej je primerna za čiščenje in dezinfekcijo površin v katerih je tveganje za kontaminacijo srednje do veliko,
npr. v zdravstvenih ustanovah. Priporoča se uporaba na površinah z manjšo stopnjo onesnaženosti.

OLYMPIC MIKROAKTIVA
Sestava: 80% poliester, 20% poliamid

OLYMPIC MIKROAKTIVA ABRAZIV
Sestava: 75% poliester, 15% poliamid, 10%
najlon

MOP44.4012.04A
40x14 cm
140 g

MOP49.4012.64A
40x14 cm
130 g

MOP44.5012.04A
50x17 cm
225 g

KING MIKROAKTIVA
Sestava: 100% poliester

EUMFRAN01082
40x13 cm
100 g
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DAN MOP MOKRA MIKROAKTIVA
Sestava: 70% poliester, 30% poliamid

EUMFRAN01213
50x17 cm
140 g

STA4715
30x13 cm
70 g

STA4716
40x13 cm
81 g

STA4717
60x13 cm
130 g

Prevleke
PREVLEKA V MOP, FRANŽA MOP in MOČO
Prevleka Mop je izdelana iz 100% bombaža. Daljša vlakna omogočajo učinkovito brisanje ter zbiranje prahu in
pomagajo pri vzdrževanju čistoče. Za razliko od gospodinjskih omel ne dviguje prašnih delcev, ki povzročajo številne
alergijske reakcije in se po čiščenju ponovno uležejo na tla.

PREVLEKA V-MOP 2/1
Sestava: 100% bombaž

PREVLEKA MOP
Sestava: 100% bombaž

FIL5101
100x20 cm
90 g

FIL5141 40x20 cm
FIL5161 60x20 cm
FIL5181 80x20 cm

PREVLEKA MOČO
Sestava: 100% bombaž

PREVLEKA FRANŽA MOP
Sestava: 100% bombaž

EUM5011280
35x8 cm
280 g

FIL6014
70x16 cm
400 g

FIL5112
100x20 cm
FIL5156/2 160x20 cm
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Ogrodja

OGRODJE MOP
Izdelano iz pocinkane kovine. Ima zložljive
kovinske loke, na ročaju vijak za uporabo tudi na
držalih z luknjami. Za prevleko MOP.

SPONKA ZA FRANŽA MOP
Sponka za franža mop, in za držalo z navojem.

FIL5241

FIL6021

60x375x80 mm

OGRODJE V MOP
Ogrodje V mop dimenzije 2x100 cm za brisanje in
pomivanje večje površine.

DRŽALO V MOP
Držalo za ogrodje V mop.

FIL5201/1

FIL5203

170x1000x100 mm

100x160x30 mm

1350x20x200 mm

Z V - mopom enostavno pometemo vse
nečistoče, ki se ne držijo tal. Hkrati za seboj
pobrišemo prah, ki se nabira na tleh in tako
zmanjšamo širjenje prahu po zraku. Večja
površina brisala je idealna rešitev za velike
prostore, kot so hodniki, skladišča, dvorane
ipd.
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Prevleke
MASLENKE ZA SUHO BRISANJE
Maslenke so odlične za uporabo na manj zamazanih talnih površinah, kjer krpa odlično pobere prah in manjše
nečistoče. Prepojene so z mineralnim oljem, ki ne izhlapi iz krpe tudi, če embalaže ne zapirate. Kombinacija odlično
veže nečistoče na krpo, tako, da so tla že po enkratnem prehodu krpe čista. Krpa Tendertex je impregnirana z
lepilom in je odlična za uporabo na površinah, ki morajo biti po čiščenju suha in brez ostankov čistil ali drugih
dodatkov.
Antistatična prevleka Dan Mop s pomočjo statike odlično veže umazanijo in prah. V primerjavi s krpami za enkratno
uporabo pobere najmanj 30% več prahu. Prevleka ima nizko stopnjo trenja, zaradi česar je brisanje hitro in
enostavno. Za najboljše rezultate prevleko po vsakem čiščenju operemo po navodilih.

KRPA MASLIM PROPYNETTE 50/1
Sestava: 100% propilen

KRPA MASLIM REFINETTE ROLL 1/150
Sestava: 100% propilen

FLE4006122
61x22 cm
175 g

FLE3506024
61x22 cm
23 g/m2

PREVLEKA DAN MOP I ANTISTATIČNA
Sestava: 100% poliester

KRPA MASLIM TENDERTEX ROLL 1/50
Sestava: 100% viskoza

STA2624
60x25 cm
35 g

FLE7106020
60x20 cm
-

STA2619
80x12 cm
55 g

STA2614
100x10 cm
65 g
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Plošče
PLOŠČE ZA MOKRO ČIŠČENJE
Nudimo kvalitetne plošče proizvajalca Euromop, pri katerih ob preklopu prevleke ostanejo na njih. Pri kombinaciji s
prevlekami na jezičke in ožemalnikom se uporabljajo za mokro čiščenje vseh vrst talnih površin. Plošča Olympic je
univerzalna. Primerna je za prevleke z žepki, prevleke za ožemalnik in prevleke namenjene za način oprijemanja na
ploščo z ježki.

KING E

EUM4070020
40x11 cm
580 g

KING MAGNETIK

MOP31.5009
40x14 cm
680 g

KING F 50 cm/KING F lock system 40 cm

EUM4070030
50x13 cm
680 g

FIL8125
50x13 cm
940 g

FIL00008316AB
40x11 cm
750 g

MAGNETIK

MOP31.4005
40x14 cm
680 g

MOP31.5005
50x14 cm
680 g

OLYMPIC

OLYMPIC PREMIUM

EUM4070080.09
40x11 cm
395 g

EUMATPA00146 IP09
40x11 cm
480 g
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Plošče
PLOŠČE ZA SUHO BRISANJE
Plošče s trpežnimi gumami za suho brisanje prahu z maslim krpami.

LAMIWEL 60

LAMIWEL 40

EUM7150001.15
60x7 cm
750 g

FIL72000
40x6 cm
510 g

PLOŠČE DAN MOP
Plošča Dan mop iz aluminija z ježem je primerna za prevleke Dan mop. V kombinaciji z držalom alu fi20 je odličen,
lahek pripomoček za čiščenje vseh talnih površin. Dan mop Quick uporabljamo za čiščenje večjih površin.

DAN MOP ALU

STA2667
30x8 cm
190 g

DAN MOP QUICK

STA2590
40x8 cm
240 g

STA2627
60x8 cm
290 g

STA2662
80x9 cm
690 g

STA2615
100x10 cm
840 g
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Plošče
BOMBAŽ

MIKROFIBRA

ZANKE

MOP17.4012.01A
MOP17.4812.01
EUMFRAN01305
EUMFRAN01314
MOP17.5012.01A
MOP17.5812.01
EUMFRAN01306
EUMFRAN01315

MOP49.4012.18A
EUMFRAN01203
EUMFRAN00977
TRL100109

EUMFRAN01239
EUMFRAN01323

MOP49.5012.18A
TRL100110

EUMFRAN01240

MOP17.4012.01A
MOP17.4812.01
EUMFRAN01305
EUMFRAN01314
MOP17.5012.01A
MOP17.5812.01

MOP49.4012.18A
EUMFRAN01203
EUMFRAN00977
TRL100109
MOP49.5012.18A
TRL100110

40 cm

MOP17.4012.01A
MOP17.4812.01
EUMFRAN01305
EUMFRAN01314

MOP49.4012.18A
EUMFRAN01203
EUMFRAN00977
TRL100109

EUMFRAN01239
EUMFRAN01323

40 cm

MOP17.4012.01A
MOP17.4812.01
EUMFRAN01305
EUMFRAN01314

MOP49.4012.18A
EUMFRAN01203
EUMFRAN00977
TRL100109

EUMFRAN01239
EUMFRAN01323

40 cm

MOP17.4012.01A
MOP17.4812.01
EUMFRAN01305
EUMFRAN01314

MOP49.4012.18A
EUMFRAN01203
EUMFRAN00977
TRL100109

EUMFRAN01239
EUMFRAN01323

KING E
EUM4070020

40 cm

EUM4070030

50 cm

KING F
FIL00008116AB

40 cm

FIL8125

50 cm

EUMFRAN01239
EUMFRAN01323

OLYMPIC
EUM4070080.09

OLYMPIC PREMIUM
EUMATPA00146

MAGNETIK
MOP31.4005.24
MOP31.5009.24

DAN MOP
STA2667

30 cm

STA2590

40 cm

STA2627

60 cm

DAN MOP QUICK
STA2662

80 cm

STA2615

100 cm

LAMIWEL E
EUM7150001.15

60 cm

LAMIWEL F
FIL72000

22 | Bent excellent

40 cm

MIKROAKTIVA

MASLIM

TENDERTEX

ANTISTATIČNA

MIKROFIBRA

FLOORCLOTH

VLIESER

TRL300404

VIL105690

VIL109918

MOP44.4012.04A
MOP49.4012.64A
EUMFRAN0121
MOP44.5012.04A
EUMFRAN01213

MOP44.4012.04A
MOP49.4012.64A
EUMFRAN01212
MOP44.5012.04A

MOP44.4012.04A
MOP49.4012.64A
EUMFRAN01212

MOP44.4012.04A
MOP49.4012.64A
EUMFRAN01212

STA4715
STA4716
STA4717

STA2624

FLE7106020

STA2619

FLE7106020

STA2614

FLE4006122
FLE3506024

FLE7106020

STA2624

FLE4006122
FLE3506024

FLE7106020

TRL300404
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Držala
DRŽALO ALU
140cm
FIL0010AM3
0015

DRŽALO
ALU
150cm
STA2859

DRŽALO
ALU
100-180cm
STA2975

DRŽALO
LESENO
150 cm
EUM4504002

DRŽALO
TRIGGY
EUMATPA001
47

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DRŽALO
ALU Z
NAVOJEM
EUM45020
04

KING E

KING F

OLYMPIC

OLYMPIC PREMIUM

MAGNETIK

DAN MOP

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DAN MOP QUICK

LAMIWEL E

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LAMIWEL F

OGRODJE MOP

✓

✓

✓

SPONKA ZA FRANŽA MOP

✓
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Držalo Triggy z rezervoarjem
Je praktično, uporabno in okolju prijazno ergonomsko držalo, ki se zahvaljujoč 500 ml rezervoarju hitro napolni.
Triggy je kvalitetno narejeno držalo z rezervoarjem, namenjeno profesionalni uporabi. Držalo je ergonomsko
oblikovano, kar blagodejno vpliva na zdravje zaposlenih in hkrati omogoča lažje čiščenje. Najpomembnejši del držala
je rezervoar za čistilno raztopino, ki ga lahko snamemo in napolnimo kjerkoli. Rezervoar drži več vode kot držalo,
ima nižje težišče in nam zato omogoča lažje delo.
S Triggyjem imamo vedno pri roki snemljiv rezervoar s čistilno raztopino, ki jo lahko uporabimo tudi za pomivanje
zgornjih površin.
Priklop plošč je univerzalen le, da je pri namestitvi klasičnih plošč potrebno nekoliko več pazljivosti pri vstavljanju v
držalo, saj je to malo širše od klasičnih držal.
Triggy omogoča čistilnemu osebju delo brez vozička in je priporočljiv za površine kjer je potreben visok nivo čistoče
z vlažnim brisanjem. Kvaliteta proizvoda in vsestranskost pa nam omogočata zanesljiv, trpežen in zelo učinkovit
pripomoček pri čiščenju.
EUMATPA00147
44x12x150 cm
920 g
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Pribor za vozičke

OŽEMALNIK TOGO-DUO MOP
Ožemalnik za ožemanje in odcejanje brisal na
čistilnih vozičkih. Pritisk navzdol z nosilnim
ročajem. Primeren za vsak Euromop voziček.

OŽEMALNIK KING-F
Ožemalnik F-king ustreza vsem vozičkom Filmop.
Opremljen s stransko nastavljivo kljuko tako, da
enostavno nastavimo ročaj ožemanja po želji.

EUM7000023.15

FIL8002A

4,80 kg

1,70 kg

VEDRO MOČO ENOJNI RDEČ
Zelo kvalitetno vedro močo s standardnim
odcejalnikom. V kombinaciji z bombažno prevleko
močo je primeren za čiščenje vseh vrst talnih
površin.

VEDRO 6 lit
Priročno 6 litrsko vedro v modri barvi, je odličen
pripomoček pri čiščenju. Uporablja se samostojno
ali kot oprema na vozičku.

EUM3001067.09

EUM7000017

12 L

6L

VEDRO 9 lit
Manjša vedra so vedno dobrodošla pri čiščenju.
Lahko jih uporabljamo samostojno ali kot dodatno
opremo pri vozičkih.

VEDRO 15 lit
Kvalitetno vedro iz PVC materiala. Robustno in
prožno tako, da prenese obremenitve, ki se
pojavljajo pri čiščenju. Odlikuje ga dolga
življenjska doba.

EUM7000009

EUM7000015
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9L

15 L

Pribor za vozičke

VEDRO 25 lit
Vedro kapacitete 25 lit. Dimenzije: 330x80x320
mm.

VEDRO ZA STEKLA MODRO
Vedro za stekla v modri barvi s kapaciteto 22 lit.
Dimenzije: 270x520x270 mm.

EUM7000026

EUM7000022.05

25 L

12 L
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Vozički

VOZIČEK DOLLY
Za hitro čiščenje brez napora in s pravilno pozicijo
hrbta. Enostaven za premikanje, zaradi svoje
kompaktne velikosti primeren tudi za stopnice.

VOZIČEK KING E
Za profesionalno čiščenje tal pri majhnih
površinah. Opremljen z varnostnim napisom "Wet
floor" in kolesi premera 80mm. Vsebuje ožemalnik
na stenski potisk.

EUM6027090
2x15 L

EUM6027010.09
18 L

540x280x420 mm
3,5 kg

600x350x750 mm
4,3 kg

VOZIČEK KING F
Za profesionalno čiščenje tal pri majhnih
površinah. Opremljen z varnostnim napisom "Wet
floor" in kolesi premera 15mm. Vsebuje vedro z
ročajem in ožemalnik na stenski potisk.

VOZIČEK 3P
Opremljen z dvema vedroma različnih barv za
ločevanje
vode
od
čistilne
raztopine
in
ožemalnikom. Kolesa so iz polne gume z gladkim
tekom z odbojniki v izogib poškodbam pohištva.

FIL7940CGB
15 L

EUM7009030.15
2x15 L

430x290x710 mm
4,40 kg

150x300x150 mm
8,10 kg

VOZIČEK 2P "ECO"
Iz več kot 60% recikliranega materiala. Z dvema
vedroma in ožemalnikom, pladnjem na ročaju ter
štirimi kovinskimi kolesi premera 100mm z
odbijači v izogib poškodbam na pohištvu.

VOZIČEK ZA SMETI S POKROVOM
Voziček za smeti s pokrovom in pedalko za
odpiranje, dvema kolesoma premera 175mm,
sponkami za vrečo in podporo vreče.

EUMCARR00239
2x25 L

EUM6048007
-
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810x435x880 mm
9,40 kg

590x500x970 mm
6,75 kg

Vozički

VOZIČEK TOP EVOLUTION II
Voziček na kolesih premera 100mm z dvema 6 lit
vedroma za zgornje površine, 25 lit vedrom z
ožemalnikom, nosilcem in podlogo vreče za smeti,
prijemalom in podlogo za držalo.

VOZIČEK TOGO 1
Voziček na kolesih premera 175mm in 80mm, z
dvema 6 lit vedroma za zgornje površine, 15 lit
vedrom, ožemalnikom, nosilcem in podlogo vreče
za smeti ter prijemalom za držala.

EUM7005082.23
2x6 L, 1x25 L

EUM6043002
2x6 L, 1x15 L

850x700x1100 mm
14 kg

670x470x1020 mm
16,40 kg

VOZIČEK ARKA 22
28 lit dvoprekatno vedro, okvir s kolesi premera
80mm z odbijači, rol ožemalnik za vse vrste krp,
ročaj z ojačitvami, nosilec za 100 lit vrečo za smeti
s podporo za težje odpadke.

VOZIČEK TOP EVOLUTION I
Voziček na kolesih premera 100mm, dve 6 lit vedri
za zgornje površine, dve 15 lit vedri, ožemalnik,
nosilec in podloga vreče za smeti, prijemala za
držala.

FIL0022LP1282A
28 L, 2x4 L

EUM700508123
2x6 L, 2x15 L

1070x600x1110 mm
12,50 kg

855x765x1100 mm
15 kg

VOZIČEK TOP EVOLUTION MEGA
Voziček na kolesih premera 100mm, 2 vedri,
ožemalnik, 2 pladnja, nosilec in podloga vreče za
smeti, prijemala za držala in 2 vedri za zgornje
površine.

VOZIČEK TOP EVOLUTION I "ECO"
Iz več kot 50% recikliranega materiala. 2 vedri z
ožemalnikom, 2 vedri za odlagalne površine,
kovinska kolesa 100mm, podpora za vreče s
pokrovom, siva vreča z zadrgo.

EUM7005091.23
2x15 L, 2x6 L

EUMCARR01287
2x15 L, 2x9 L

1150x675x1125 mm
20 kg

675x890x1060 mm
15,5 kg
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Vozički

VOZIČEK ANTARES 1
Voziček na kolesih premera 125mm, dve 15 lit
vedri, ožemalnik, trije pladnji, nosilec, podloga in
pokrov vreče za smeti, prijemala za držala in štiri
vedra za zgornje površine. Skladen s HACCP.

VOZIČEK ALPHA 8670
Voziček na kolesih premera 125mm, nosilec
dvojne vreče za smeti v zaprtem prostoru, pokrov
vreče za smeti, 2 vedri za sistem dezinfekcije, 4
vedra za zgornje površine.

EUM7005051.15
2x15 L, 4x6 L

FIL0000MA8670U00
2x20 L, 4x4 L

1245x680x1120 mm
23 kg

1200x580x1140 mm
28 kg

DVOVEDRNI SISTEM OŽEMANJA

VOZIČEK ZA PERILO
Voziček na kolesih premera 80mm za transport
umazanega perila. Po potrebi lahko s sponko
združimo več vozičkov.
FILR9176
70 L

392x482x950 mm

Da lahko dosežemo najboljše rezultate čiščenja,
moramo poleg ustreznih čistil in čistilne opreme
izbrati tudi pravilne postopke čiščenja in ravnanja
s prevlekami za čiščenje. Z uporabo neprimernih
postopkov čiščenja nečistoče ne odstranimo v
zadostni meri ali pa jih celo še bolj raznesemo po
ostalih, čistejših površinah. Kakovost čiščenja
povečamo z dvovedrnim sistemom ožemanja, kjer
prevleke ostanejo dalj časa čiste. Za tovrstno
čiščenje potrebujemo voziček z dvema vedroma in
ožemalnikom. Pri čiščenju lesenih talnih
površin pazimo, da uporabljamo vlažno in ne
mokro krpo.
1. V vedro brez ožemalnika natočimo delovno
raztopino, v vedro z ožemalnikom pa vodo.
2. Čisto krpo namočimo v delovno raztopino in
ožamemo ter začnemo z brisanjem v obliki
osmic.
3. Ko se krpa umaže jo speremo v vodi (vedro z
ožemalnikom) in ožamemo.
4. Ponovno namočimo v delovno raztopino, spet
ožamemo in ponovimo postopek čiščenja.
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Gibljivo držalo - Snake
Predstavljamo vam čistilni pripomoček, ki zaradi svoje gibljivosti in oblike zelo olajša čiščenje težje dostopnih
površin. Z lahkoto boste lahko obrisali zgornje površine omar, tla pod sedežnimi garniturami, radiatorje, stene in
podobno, ki jih s tradicionalnimi čistilnimi pripomočki ne bi dosegli. Pripomoček je lahek in praktičen, s katerim
zaradi svoje dolžine (60 cm) pri čiščenju zajamemo večjo površino hkrati in tako prihranimo čas in stroške. Plastični
okvir lahko nagnemo do 270°, kar omogoča njegovo fleksibilnost uporabe. Prevleke za držalo z lahkoto vzdržujemo,
saj jih lahko operemo v pralnem stroju.
Uporabljamo ga lahko v kombinaciji s teleskopskimi palicami za čiščenje nedostopnih površin na višini.

GIBLJIVO PVC DRŽALO – SNAKE
FIL1610A

60 cm

PREVLEKA MIKROFIBRA 60 CM - SNAKE
FIL2085A

60 cm

PREVLEKA MIKROFIBRA 60 CM - SNAKE
FIL2085

60 cm
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Pripomočki za ročno čiščenje

OMELO SOBNO Z DRŽALOM
30 cm široko sobno omelo z držalom.

OMELO ZA ASFALT BREZ ROČAJA
Močna PVC metla za asfalt oziroma za pometanje
zunanjih površin. Predlagamo močan lesen ročaj
z navojem.

KON8800753

EUM1810045

30 cm

45 cm

OMELO ŽIMNATO Z DRŽALOM 30 cm
Žimnato omelo z držalom dolžine 130 cm za
pometanje notranjih površin.

OMELO ŽIMNATO Z DRŽALOM 40 cm
Žimnato omelo z držalom dolžine 150 – 180 cm za
pometanje notranjih površin.

REB16

REB14
REB13
REB17

30 cm, držalo 130 cm

40 cm, držalo 150 cm
60 cm, držalo 150 cm
80 cm, držalo 180 cm

OMELO PVC ZELENO
Polipropilenske ščetine za daljšo življenjsko dobo
omela. Enostaven za pranje. Ne pritegne plesni in
glodalcev.

OMELO ZA PAJČEVINE-F "C"
Omelo za pajčevine in cevi. Možna uporaba na
višini skupaj s teleskopskim držalom. Ščetine 5,5
cm iz plastičnega materiala zagotavljajo dolgo
življenjsko dobo.

FIL9045

FIL9115
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30 cm, držalo 110 cm

12x33 cm

Pripomočki za ročno čiščenje

OMELO ZA PAJČEVINE STANDARD
Omelo iz pocinkane železne žice, PVC ročajem in
ščetinami. Možna uporaba na višini skupaj s
teleskopskim držalom.

OMELO ZA RADIATORJE
Omelo za enojne radiatorje (18) na dolgem
žičnatem ročaju in omelo za dvojne radiatorje (10)
na lesenem kratkem ročaju.

EUM7152000

REB18
REB10

370x865x250 mm

SMETIŠNICA Z GUMO
Smetišnica z gumo (758) in smetišnica z gumo in
majhnim omelom (759).
KON8800758
KON8800759

210 mm
210 mm

1100x65x65 mm
60x100x390 mm

SMETIŠNICA JOBBY
Smetišnica
z
aluminijastim
ročajem
z
ergonomskim oprijemom brez pokrova. Zaradi
svojih manjših dimenzij jo je mogoče shraniti tudi
v manjših prostorih.
FIL000010104A

900x280x300 mm

SMETIŠNICA POCKER
Smetišnica s pokrovom za profesionalno rabo.
Kolesa za enostavno prenašanje. Odporna na
nizke temperature. Z gumijasto lopatico za
najboljši talni stik.

SMETIŠNICA KOVINSKA Z ROČAJEM
Kovinska smetišnica z visokim ročajem. Idealna za
zbiranje odpadkov, tako v industriji kot
gospodinjskih področjih.

FIL000010100F

FIL0000VA01010

440x310x200 mm

250 mm
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Pripomočki za ročno čiščenje

VREČA ZA SMETI HD
Tanjša vreča, namenjena za lažje odpadke. 50
kosov v roli.

VREČA ZA SMETI LD
Debelejša vreča, namenjena za težje odpadke.
Dobavljivo tudi s trakom.

PLA5060
PLA7080
PLA70100
PLA80120

PLA5060
PLA7080
PLA70100
PLA80120

500x600 mm
700x800 mm
700x1000 mm
800x1200 mm

30 L
80 L
120 L
160 L

500x600 mm
700x800 mm
700x1000 mm
800x1200 mm

30 L
80 L
120 L
160 L

DRŽALO FILCA ROČNO
Ročno držalo za oglati filc, idealno za splošno
čiščenje nedostopnih mest kot so koti na talnih in
drugih površinah.

DRŽALO FILCA NA ROČAJ
Držalo za oglati filc na držalu, idealno za splošno
čiščenje nedostopnih mest kot so koti na talnih in
drugih površinah.

EUM7150011.15

EUM7150010.15

70x235x95 mm

50x225x95 mm

FILC OGLATI
Filc je primeren za čiščenje nedostopnih mest. Na
voljo v šestih barvah, razvrščenih od bele proti
črni, glede na abrazivnost.

ROČNO DRŽALO IN KRPA Z JEŽKOM
Ročno držalo (5233U) z ježkom za čiščenje
steklenih in gladkih površin. Na držalo namestimo
krpo (PN02016) z ježkom.

LAM0422

FIL5233U
FIL0000PN02016
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25x250x115 mm

30 cm
30 cm

Pripomočki za ročno čiščenje

OPOZORILNA TABLA POZOR DRSI
Samostoječa tabla z opozorilnim napisom. Idealen
pripomoček za opozarjanje na mokra, drsna,
ledena ali kakorkoli drugačna tla, ki potrebujejo
posebno pozornost.

VREČA ZA PRANJE MOPOV
Kompaktna vreča za pranje mopov, prevlek in krp.
Pri uporabi vreče se med pranjem krpe manj
uničijo in tako ostanejo dalj časa kot nove.

EUM7003034.19

EUM6700007

675x331x30 mm

70 L

TALNO BRISALO E
Za potiskanje vode. Ogrodje je iz PVC mase,
spodaj je dvojna guma.
EUM7151003.15
EUM7151000.15
EUM7151001.15
EUM7151002.15

35
45
55
75

cm
cm
cm
cm

TELESKOP
Lahka aluminijasta teleskopska palica za delo na
višje ležečih področjih. Na voljo je v različnih
dolžinah.
PULPRTE0082
PULPRTE0083
PULPRTE0084
PULPRTE0085

1x125 cm
1x150 cm
2x60 cm
2x110 cm

PULPRTE0086
PULPRTE0087
PULPRTE0088
PULPRTE0091
PULPRTE0092
PULPRTE0093
PULPRTE0094
PULPRTE0095
PULPRTE70089

2x125 cm
2x150 cm
2x200 cm
3x100 cm
3x150 cm
3x200 cm
3x300 cm
400+400+300 cm
2x300 cm
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Pripomočki za čiščenje v prehrambeni industriji
V Bentu vam nudimo tudi Vikan program s širokim in celostnim izborom artiklov, ki so namenjeni uporabi v
higiensko najzahtevnejših okoljih. Proizvodi so odobreni za neposreden stik z živili in barvno kodirani.

Kar podjetje Vikan razlikuje od drugih proizvajalcev čistilne opreme, je stalna povezanost s končnimi uporabniki,
pozorno spremljanje potreb uporabnika in močan oddelek raziskav in razvoja, ki rezultira v tem, da so vsi njihovi
proizvodi:

Varnostno
testirani

Odporni na
toplotne
obremenitve

Primerni za
temperature
do 121ºC

Natančno
oblikovani

Kemično
odporni

Vzdržljiv
material

Primerni za
pomivalne
stroje

Funkcionalno
testirani

Izjemno
trdni

Za vse vrste
površin

FDA & EU
certifikat

Učinkovito
čiščenje

Vikan proizvodi so zasnovani z mislijo na uporabnika, saj bistveno zmanjšajo potrebo po kemičnih produktih in
omogočajo delo na ergonomsko prijazen način. Posebej primerno za prehrambeno industrijo, bolnišnice,
restavracije, šole, trgovine in transport. Za podrobnejše informacije o Vikan programu nas kontaktirajte na naš
elektronski naslov info@bent.si.
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Rokavice
ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO
Rokavice za enkratno uporabo so lahko iz naravnega latexa ali nitrila. Rokavice iz latexa so izjemno udobne in nudijo
visoko prožnost. Namenjene so profesionalni uporabi za zaščito pred kemikalijami ter uporabi v zdravstveni in
zobozdravstveni negi. Rokavice iz nitrila se uporabljajo za profesionalne namene, tudi za zdravstveno in
zobozdravstveno nego. Mikro hrapava površina nudi boljši oprijem.

LATEX PUDRANE REFLEXX 40 100/1
Visoko prožne in udobne pudrane rokavice v beli
barvi, debeline 0,9 mm in teže 5,4 g.

LATEX NEPUDRANE REFLEXX 46 100/1
Visoko prožne nepudrane rokavice v beli barvi,
debeline 0,10 mm in teže 5,7 g.

SGR133
SGR134
SGR135

SGR162
SGR163
SGR164

S
M
L

S
M
L

LATEX NEPUDRANE HI RISK 98 50/1
Za profesionalno rabo, zaščito pred kemikalijami.
Debelina 0,33 mm, teža 18,5 g.

NITRILE NEPUDRANE REFLEXX 76 100/1
Rokavice za profesionalno rabo s hrapavo
površino. Debelina 0,10 mm, teža 4,9 g.

SGR171
SGR172
SGR173
SGR174

SGR189
SGR190

M
L
XL
XXL

M
L
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Rokavice

NITRILE NEPUDRANE REFLEXX 70 100/1
Rokavice za profesionalno rabo s hrapavo
površino. Debelina 0,10 mm, teža 4,9 g.

NITRILE NEPUDRANE REFLEXX 78 100/1
Rokavice za profesionalno rabo s hrapavo
površino. Debelina 0,08 mm, teža 4,0 g.

SGR148
SGR149
SGR150

SGRR 78M
SGRR 78L
SGR 78XL

S
M
L

M
L
XL

ROKAVICE ZA VEČKRATNO UPORABO
Rokavice za večkratno uporabo so iz 100% naravnega latex materiala. Večnamenske rumene rokavice so izjemno
udobne, zahvaljujoč visoki prožnosti in mehki bombažni oblogi na notranji strani. Uporabljajo se za profesionalno rabo.
Večnamenske rokavice so narejene v šitrih barvah in preprečujejo navzkrižno kontaminiranje. Zelo vzdržljive in
udobne. Do 5x odpornejše na maščobe živalskih/rastlinskih olj in čistilna sredstva ter do 40% debelejše od podobnih
na trgu. Vsebujejo notranji bombažni nanos za udobno nošenje.

VEČNAMENSKE RUMENE 1/1
Protizdrsno površje z mehko bombažno oblogo.
Debelina 0,35 mm, teža 50 g.
SGR90S
SGR90M
SGR90L
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S
M
L

ROKAVICE MULTIPURPOSE 1/1
Odporne na maščobe živalskih in rastlinskih olj ter
čistilna sredstva. Udobne in fleksibilne. Na voljo S,
M, L in XL.

VIL1007

S, M, L, XL

Zapiski
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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
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Bent excellent d.o.o. Sarajevo
Stupsko brdo 62 D, Sarajevo
033 473927
info@bent.ba
www.bent.ba

