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Barve (barvna verzija):
-Rdeca: HEX: #FF0000, RGB: 255,0,0, pantone: osnovna rdeca
-Svetlo modra: HEX: #C3D8F0, RGB:195,216,240, CMYK: 16,5,0,0, pantone 277
-Siva: RGB: 77,77,77, pantone: 432
Barve (crno bela verzija):
-Svetlo siva HEX: #D9D9D9 RGB: 217,217,217
-Siva: HEX: #4D4D4D RGB: 77,77,77
Fonti:
-BENT: Frutiger 87 Condensed Extra Black, character spacing 200%
-Excellent: Helvetica Neue 65 Medium
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NOV STROJ
ZA ČIŠČENJE
Motorscrubber, univerzalen
brezžični, akumulatorski in
lahek čistilni stroj.
Spoznajte nov stroj za ribanje Motorscrubber,
ki vam bo v pomoč pri čiščenju tako talnih kot
stenskih in stropnih površin. Stroj je oblikovan
za varno in zanesljivo uporabo, to je univerzalni
čistilni stroj. Zaradi visokih vrtljajev motorja, vam
stroj omogoča odlične rezultate čiščenja in
poliranja vse do višine 4 metrov. Za različne
površine in različno stopnjo zamazanosti so na
voljo različne ščetke in filci, s katerimi bo čiščenje kar najbolj učinkovito. Stroj deluje na akumulator, tako da ne potrebuje napajalnega kabla in
lahko z njim delate tudi tam, kjer nimate elektrike. Na primer na gradbišču, ali zunaj na terasi, ob
bazenu in na površinah kjer je kabel v napoto- na
stopniščih. Ročaj iz aluminija je izredno lahek
in teleskopsko raztegljiv, kar omogoča, da
dosežete tudi v kote do višine štirih metrov. Motorscrubber je enostaven za uporabo in zelo
prilagodljiv, akumulator imate v ergonomičnem
nahrbtniku. Stroj čisti širino 20 cm, tako da lahko
z njim enostavno očistite tudi okoli wc školjke.
Želite očistiti bazen ali Vaše plovilo?
Motoscruber je odličen pripomoček za čiščenje
bazenov in plovil tako na zunanjih površinah kot
tudi na površinah pod vodo, saj je potopljiv do 1m
v globino. S tem zlahka oribate plovilo ter stene in
rob bazena, kjer se nabira kalijevo milo.

Želite očistiti zimski vrt ali stekleno fasado?
Z Motoscruberjem je to res enostavno. Nastavek
za steklene površine omogoča enostavno čiščenje in poliranje tudi težje dostopnih steklenih površin in ogledal.
Želite očistiti teraso doma ali druge zunanje
površine? MotorScrubber hitro in učinkovito
očisti kopalnice, tuše, stopnice, okna, bazene,
motorna vozila, zunanje tlake, steklene površine
ter ostala težje dostopna mesta.

BREZŽIČNI prenosni stroj, idealen za vse
težko dostopne prostore.
4 URE DELOVANJA z enim polnjenjem.
Potrebuje le 8 ur, da se ponovno napolni.
LAHEK STROJ, tehta le 2 kg (4,5 kg z
nahrbtnikom) prenašanje je enostavno.
100% VODOODPOREN in potopen v vodi,
brez tveganja čistite tudi pod vodo.
UČINKOVITO ČIŠČENJE visoki vrtljaji motorja omogočajo odlične rezultate čiščenja
in poliranja.
PROIZVEDEN V VELIKI BRITANIJI
Najboljša kvaliteta in zelo trpežne komponente.

Za redno vzdrževanje vam
pomagamo s stroji, čistili
in pripomočki za čiščenje.
Za naročilo strojev, pripomočkov in industrijskih čistil, obiščite www.bent.si ali
pokličite na 01 589 63 30 ali nas obiščite
v trgovini, Dragomelj 82, 1230 Domžale.

www.bent.si
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