SEJEMSKE NOVOSTI
Prvi strokovni sejem CleanME 2017, ki je potekal v času od 03.- 05. oktobra 2017 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je našemu trgu približal inovacije, s katerimi
postane tudi čiščenje najbolj trdovratnih oblog preprosto. V času do 15. novembra 2017
ob nakupu novih izdelkov uveljavite 5% sejemski popust!

KRPA PROFI COPPER 25x25 cm

Krpa PROFI COPPER vsebuje bakrene delce bakra, ki
je mehka kovina, s trdoto Moh 2,5 - 3. Drobni
bakreni delci skrbno odstranijo tudi najbolj
trdovratno umazanijo in so primerni za nežno
čiščenje steklenih površin, loncev, kuhinjskih korit,
keramičnih površin, stekla, ogledal, nerjavečega
jekla, porcelana itd. Primerne so za odstranjevanje
nanosa rje na jedilnem priboru. Idealen za vse
sijajne dele koles in motornih koles, pa tudi za okna in vse nebarvane kovinske dele na
avtomobilih. Uporabljajte vedno dovolj vode pri uporabi bakra, saj le v vlažnem stanju
ne pušča prask na površinah. Preverite površino za primernost na nevidnem mestu.
Ne uporabljajte PROFI COPPER krp na teflonskih površinah.

PREDNOSTI:
• Povečuje učinkovitost osebja
• Za čiščenje je potrebna le voda in le v specifičnih primerih čistilna sredstva
• Odstranjuje cementno tančico, belež, vodni kamen, rjo in silikone
• Uporaba brez posledic (prask) na steklu (okna) in nebarvanih površinah
• PROFI COPPER krpe lahko peremo pri 60° C, uporabimo mreže za pranje perila.
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SEJEMSKE NOVOSTI

KRPA PROFI COPPER MIKRO 14x10 cm

Krpa PROFI COPPER vsebuje bakrene delce
bakra, ki je mehka kovina, s trdoto Moh 2,5
- 3. Drobni bakreni delci skrbno odstranijo
tudi najbolj trdovratno umazanijo in so
primerni za nežno čiščenje steklenih površin,
loncev, kuhinjskih korit, keramičnih površin,
stekla,
ogledal,
nerjavečega
jekla,
porcelana itd. Primerne so za

odstranjevanje nanosa rje na jedilnem priboru. Idealen za vse sijajne dele koles in
motornih koles, pa tudi za okna in vse nebarvane kovinske dele na avtomobilih.
Uporabljajte vedno dovolj vode pri uporabi bakra, saj le v vlažnem stanju ne pušča
prask na površinah. Preverite površino za primernost na nevidnem mestu.
Ne uporabljajte PROFI COPPER krp na teflonskih površinah.

PREDNOSTI:
• Povečuje učinkovitost osebja
• Za čiščenje je potrebna le voda in le v specifičnih primerih čistilna sredstva
• Odstranjuje cementno tančico, belež, vodni kamen, rjo in silikone
• Uporaba brez posledic (prask) na steklu (okna) in nebarvanih površinah
• PROFI COPPER krpe lahko peremo pri 60° C, uporabimo mreže za pranje perila.
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SEJEMSKE NOVOSTI

KRPA PROFI COPPER MIKRO 20x16 cm

Krpa PROFI COPPER vsebuje bakrene delce
bakra, ki je mehka kovina, s trdoto Moh
2,5 - 3. Drobni bakreni delci skrbno
odstranijo
tudi
najbolj
trdovratno
umazanijo in so primerni za nežno čiščenje
steklenih površin, loncev, kuhinjskih korit,
keramičnih površin, stekla, ogledal,
nerjavečega jekla, porcelana itd. Primerne
so za odstranjevanje nanosa rje na jedilnem priboru. Idealen za vse sijajne dele koles
in motornih koles, pa tudi za okna in vse nebarvane kovinske dele na avtomobilih.
Uporabljajte vedno dovolj vode pri uporabi bakra, saj le v vlažnem stanju ne pušča
prask na površinah. Preverite površino za primernost na nevidnem mestu.
Ne uporabljajte PROFI COPPER krp na teflonskih površinah.

PREDNOSTI:
• Povečuje učinkovitost osebja
• Za čiščenje je potrebna le voda in le v specifičnih primerih čistilna sredstva
• Odstranjuje cementno tančico, belež, vodni kamen, rjo in silikone
• Uporaba brez posledic (prask) na steklu (okna) in nebarvanih površinah
• PROFI COPPER krpe lahko peremo pri 60° C, uporabimo mreže za pranje perila.
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SEJEMSKE NOVOSTI
ČISTILNI STROJ ANIKO 350
PODROČJA UPORABE:
Poseben krtačni sistem ANIKO 350 DUO BRUSH za suho
čiščenje predstavlja inovativno rešitev na področju čiščenja
tekstilnih oblog. Zaradi posebnega protipovratnega
krtačnega sistema lahko opravimo vse operacije z eno
samo napravo; od vtiranja čistilne raztopine oziroma
granulata do končnega čiščenja z zbiranjem prahu in
nečistoč. Z uporabo sistema ANIKO 350 DUO BRUSH se
bistveno skrajša čas čiščenja, kar pa je najbolj pomembno,
tekstilna obloga je pohodna takoj po končanem čiščenju!
Sistem ANIKO 350 DUO BRUSH je idealna rešitev za
recepcije, avle, hotele, sprejemnice in povsod tam, kjer so
preproge oziroma tekstilne obloge močno obremenjene in
stalno v uporabi. Čistilni stroj je primeren tudi za čiščenje
trdih talnih površin.
TEHNIČNI PODATKI:
Dimenzije (zložen): 40,5x 28,5x 23 cm
Dimenzije (sestavljen): 40,5x 28,5x 117 cm
Teža: 21,3 kg
Moč motorja: 600 W
Rezervoar: 2,8L
Dolžina kabla: 10 m
Zmogljivost (tekstilne obloge): 100 m2/h
Zmogljivost (trdna tla): 200 m2/h
Glasnost: 57,8 db

ČISTILNI STROJ AIKO 25
ANIKO25 je ekstrakcijski čistilni stroj z rotacijsko krtačo za profesionalno čiščenje majhnih
preprog in trdih talnih površin. Enostavni preklop na krtači omogoča osnovno čiščenje
močno onesnaženih preprog in trdih tal.
- robustna konstrukcija
- kompakten polietilenski rezervoar
- enostavna uporaba
- idealno za profesionalno čiščenje
- motor s toplotno zaščito
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SEJEMSKE NOVOSTI
ČISTILNI STROJ ANIKO 25
ANIKO25 je ekstrakcijski čistilni stroj z rotacijsko krtačo za
profesionalno čiščenje majhnih preprog in trdih talnih površin.
Enostavni preklop na krtači omogoča osnovno čiščenje močno
onesnaženih preprog in trdih tal.
PREDNOSTI:
- robustna konstrukcija
- kompakten polietilenski rezervoar
- enostavna uporaba
- idealno za profesionalno čiščenje
- motor s toplotno zaščito
PODROČJA UPORABE:
Primerno za uporabo v čistilnih servisih, hotelih, restavracijah,
pisarnah, bankah, zdravstvenih ustanovah, javnih objektih, kot so
športne dvorane, šole, univerze itd.

TEHNIČNI PODATKI:
Dimenzije: 29x 78x 90 cm
Teža: 21 kg
Sesalna moč: 50 L/sec
Moč motorja: 1000 W
Rezervoar čiste raztopine: 12L
Rezervoar umazane vode: 12L
Vodni stolpec: 2200 mm
Dolžina kabla: 12 m
Dolžina cevi: 2,5 m
Zmogljivost: 120 m2/h
Glasnost: 60 db
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