


NUDIMO VAM
Z NAKUPOM NAŠIH IZDELKOV TUDI VI SKRBITE ZA OKOLJE.

PROIZVODNJA DEZINFEKCIJE Z 
APLIKACIJAMI V ZDRAVSTVU Z EU 
LABORATORIJSKI TESTI

PRIVATE LABEL MEŠANJE IN 
POLNJENJE ČISTIL PO RECEPTURI 
NAROČNIKA.

PROIZVODNJA PO NAŠI 
RECEPTURI ZA TUJE BLAGOVNE 

ZNAMKE ČISTIL.



Z NAKUPOM NAŠIH IZDELKOV TUDI VI SKRBITE ZA OKOLJE.

Linija izdela izdelek od začetka do konca. Sami 
izdelamo razkužilo in tudi plastenko za izdelek, 
plastenko stestiramo, napolnimo z izdelkom, 
zapremo, etiketiramo in kartoniramo. 

Naš planet je zelo obremenjen, zato želimo zmanjšati 
vpliv na okolje. Naša proizvodnja linija zmanjšuje 

Celovitost 
linije

Ekologija 

Brez transporta 
praznih plastenk = 
brez izpustov CO2

Zmanjšujemo odpadno 
plastično embalažo
Praznih plastenk ne pakiramo v folijo, 
prav tako ne gotovih izdelkov.

Zagotavljamo skladnost z Atex direktivami.Oznaka Ex

Odpadno embalažo 
recikliramo
Recikliramo poškodovane plastenke, 
odpadek v proizvodnji in stare 
plastenke.

Varnost pri delu 
je prva prioriteta
Tehnološko napredna proizvodnja 
omogoča prijazno delovno okolje.

ZASNOVA LINIJE BENT
Celovitost proizvodnje je tudi v širini asortimana: Proizvodnja 
plastenk je sposobna izdelati plastenk od 500ml do 5L, polnilnica 
pa napolniti plastenke od 100ml do 10L.

izpuste CO2, zmanjšuje odpadno embalažo in hkrati reciklira 
odpadno surovino.



PROIZVODNJA PLASTENK

V proizvodnji čistil in razkužil stremimo 
k celovitosti proizvodnje, tako da lahko 
proizvajamo širok asortima čistil in razkužil. 
Največja prednost proizvodnje je, da 
proizvajamo tudi lastne plastenke, v katere 
nato polnimo čistila in razkužila. S tem 
zagotavljamo čistost končnega izdelka, saj 
čistila in razkužila polnimo v plastenke brez 
človeškega kontakta ali onesnaženja zaradi 
drugih dejavnikov.

Na svetu je preveč izpustov CO2 zaradi 
prevozov, zato Bent proizvodnja teče od 
granulata in bazične kemikalije do končnega 
izdelka po tekočem traku, s čemer odpade 
transport praznih plastenk iz tovarne plastike 
do polnilnice. S tem zmanjšamo izpuste CO2, 
ker ne rabimo transportirati praznih plastenk. 
Zmanjšujemo tudi porabo PVC folije, saj 
narejene plastenke potujejo do polnilnice po 
tekočem traku brez potrebe po dodatnem 

embaliranju praznih plastenk v PVC folijo. 
Pri brizganju plastike se pojavlja tudi 
odpadna plastika, ki jo v naši proizvodnji 
recikliramo in ponovno uporabimo pri 
proizvodnji novih plastenk. Recikliramo 
tudi že uporabljene plastenke iz naše ali 
iz tuje proizvodnje, s čemer še dodatno 
razbremenjujemo vpliv na okolje.

Z NAKUPOM NAŠIH IZDELKOV TUDI VI SKRBITE ZA OKOLJE.



POLNILNA LINIJA
Celovitost proizvodnje na polnilni liniji zagotavljamo z možnostjo polnjenja več različnih čistil in 
razkužil, kot tudi s polnjenjem več različnih tipov in volumnov plastenk in sicer od 100ml do 10L. 

Z NAKUPOM NAŠIH IZDELKOV TUDI VI SKRBITE ZA OKOLJE.

Plastenka 100ml Plastenka 500ml Plastenka 1lit

Plastenka 5lit Plastenka 10lit

Izdelava kosov/h: 1000 Izdelava kosov/h: 800 Izdelava kosov/h: 600

Izdelava kosov/h: 200 Izdelava kosov/h: 100

Napolnjenih litrov/h: 100 Napolnjenih litrov/h: 400 Napolnjenih litrov/h: 600

Napolnjenih litrov/h: 1000 Napolnjenih litrov/h: 1000



V strokovni skupini Bent so naši strokovnjaki iz različnih področij: 
kemije, sanitarnega inženirstva, biotehnologije, fizike, ekonomije in 
drugih področij ter skrbijo za celovito storitev proizvodnje kemičnih 
izdelkov, kot so razkužila in čistila. V Bentu preko strokovne ekipe 
proizvajamo in dobavljamo izdelke na profesionalni ravni, razkužila so 

Z nami niste nikoli sami

Dolgoletna prisotnost na lokalnem in globalnem trgu na katerem smo 
prisotni preko 50 let - najprej smo kot čistilni servis dobili izkušnje iz 
čiščenja različnih površin. S prodajo strojev in opreme za čiščenje ter 
čistil je naš lastnik začel 1971 kot s.p. in 1991 kot podjetje Bent razširil 
na področje bivše Jugoslavije. Strankam svetujemo, kako učinkovito 

TRADICIJA

Proizvodnja linija in distribucija je trajnostno usmerjena, saj smo 
podjetje, ki je na lokalnem in globalnem trgu prisotno že vrsto let in 
želimo nadaljevati tradicijo s še večjim poudarkom na ohranjanju 
okolja. Razmišljamo dolgoročno ter imamo poglobljen in etični odnos 
do dela v tej panogi. Strankam svetujemo kako uporabljati čistila in 

EKOLOGIJA

Z NAKUPOM NAŠIH IZDELKOV TUDI VI SKRBITE ZA OKOLJE.
ZAKAJ IZBRATI BENT?

pripravljena po najvišjih standardih in v skladu z vsemi potrebnimi 
certifikati. Hkrati ne tržimo zgolj razkužil, ampak našim strankam na 
globalni ravni ponujamo celovit paket svetovanja, usposabljanja in 
reševanja raznovrstnih izzivov.

očistit in razkužit roke in površine. Velik poudarek pri svetovanju 
strankam vezano na razkužila dajemo ustreznosti razkužila, ki roke 
neguje, površine pa ohranja in razkužuje. Svetujemo in ponujamo 
celotne rešitve razkuževanja, izobraževanja in podpore strankam na 
lokalnem in globalnem trgu.

razkužila, da se površina, ki jo čistimo/razkužujemo ne poškoduje ter 
kako površino zaščititi z ustreznimi čistilnimi premazi. S tem skrbimo 
za trajnost površin. Hkrati skrbimo za ohranjanje planeta tako z 
delom v našem podjetju, kot tudi pri svetovanju strankam o ekoloških 
postopkih čiščenja ter uporabi ekoloških čistil in razkužil.



ZA ZADOVOLJSTVO
STRANK SKRBIMO V
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HVALA ZA ZAUPANJE
BENT V ŠTEVILKAH
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