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Sistem čiščenja steklenih površin 
 

Profesionalni sistem čiščenja steklenih površin z enopoteznim brisanjem. Stekleno površino namočimo 

in zdrgnemo z raztopino univerzalnega čistilnega sredstva in vode. Raztopina naj bo blago milnata, da 

umazanija lažje odstopi in brisalec lažje zdrsne po površini ter raztopi morebitne mastne madeže, pri 

preveliki koncentraciji pa bi bil preostanek na steklu masten. 

 

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 

 

Z nanašanjem pričnemo na sredini (2) in ga razširimo do robov v krožnih potezah (3 in 4). 

 

Slika 5 Slika 6 Slika 7 Slika 8 

 

S profesionalnim brisalcem obrišemo levi rob od zgoraj navzdol (če smo desničarji, levičarji to naredijo 

na desnem robu) (5 in 6). Gumo brisalca s krpo ali prstom obrišemo – odstranimo morebitne smeti (7). 

 

Slika 9 Slika 10 Slika 11 Slika 12 

 

Začnemo s potegom od obrisanega vogala/roba proti nasprotnemu vogalu (8, 9 in 10), tu obrnemo in 

gremo nazaj (11) k začetnemu robu (12). 

 

Slika 13 Slika 14 Slika 15 Slika 16 

 

Znova obrnemo in potegnemo k ne obrisanemu delu površine (13 in 14). Znova obrišemo gumo 

brisalca (11) in z močno ožeto, čisto krpo ali jelenovo kožo tudi robove steklene površine (12). 
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Brisalci 
 

Brisalci so namenjeni za brisanje gladkih ter steklenih površin. Z njihovo uporabo je delo lažje in hitreje 

opravljeno. Površina je v celoti suha brez lis. Na voljo so iz različnih materialov ter dimenzij, od 25cm 

do 55cm. Gumice na brisalcih lahko zamenjamo s trdo ali mehko, odvisno od površine, ki jo čistimo ter 

temperature čiščene površine. Trde gumice (trdota suhe gume 53 ± 2) dosežejo boljši učinek v hladnejših 

pogojih. Bolje se prilagajajo neravnim površinam. Mehke gumice (trdota suhe gume 60 ± 2) so 

namenjene za čiščenje pri toplejših temperaturah. Idealne so za velike, gladke površine. 

 

 
BRISALEC PVC 
Primeren za gospodinjsko rabo. Zelo lahek. 

Šifra Podatki 

PULTERG0024 25 cm 

PULTERG0026 35 cm 

PULTERG0028 45 cm 

  

 

BRISALEC INOX 
Namenjen profesionalni uporabi. Dobro razmerje 
med ceno in kvaliteto. Možnost menjave gumice. 

Šifra Podatki 

PULTERG0031 25 cm 

PULTERG0032 30 cm 

PULTERG0033 35 cm 

PULTERG0034 40 cm 

PULTERG0035 45 cm 

PULTERG0036 50 cm 

PULTERG0037 55 cm 

  

 
DRŽALO BRISALCA INOX 
Primeren je za brisalec Inox vseh velikosti. 

Šifra Podatki 

EUM7120010 - 

  

 
ŠINA BRISALCA ETTORE 
Primerna za držalo brisalca Ettore. 

Šifra Podatki 

EUM7100025 25 cm 

EUM7110035 35 cm 

EUM7110045 45 cm 

EUM7110055 55 cm 

 

DRŽALO BRISALCA ETTORE 
Ročaj primeren za brisalec Ettore. Snemljivi gibljiv. 

Šifra Podatki 

EUM7120001 - 

  

 

SPONKA BRISALCA ETTORE 
Fiksirajo gumico na šini brisalca Ettore. 

Šifra Podatki 

EUM7131000 11 kos/kpl 

  

 

GUMICA BRISALCA 
Menjalne gumice za brisalce. Trda gumica primerna za 
brisanje pri višjih temperaturah. Gumice se odreže 
glede na velikost brisalca. 

Šifra Podatki 

EUM7130000 92 cm, Ettore 

EUM7130001 92 cm 

UNGRX92H 92 cm, trda 

UNGRR920 92 cm, mehka 
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Mazalci 
 

Mazalci so namenjeni nanašanju čistila na stekla ali gladke površine, katerega se z brisalcem obriše do 

suhega. Na voljo so v različnih dimenzijah in materialih, ki se razlikujejo med seboj v vpojnosti, 

abrazivnosti ter drugih lastnostih. Mazalce, brisalce in visa versa lahko priklopite na teleskop za 

pomivanje na višini. 

 

 

MAZALEC PLASTIK 

Klasični mazalec za nanašanje čistila na steklo. 
Komplet s prevleko. 

Šifra Podatki 

PULVECO0134 25 cm 

PULVECO0135 35 cm 

PULVECO0136 45 cm 

  

 

PREVLEKA MAZALEC 
Prevleko odlikuje visoka kakovost in izjemna 
odpornost akrilnih mikrovlaken. Vlakna ohranjajo 
svoje značilnosti tudi po več mesecih težkega dela.  

Šifra Podatki 

PULVELL0086 25 cm 

PULVELL0087 35 cm 

PULVELL0088 45 cm 

  

 

MAZALEC ZEBRA 
Oblikovan nosilec T je narejen iz lahke kvalitetne 
plastike z zadrževalniki vode. Komplet s prevleko. 

Šifra Podatki 

UNGMC350 35 cm 

UNGMC450 45 cm 

  

 

PREVLEKA MAZALEC ZEBRA 
Vlakna so narejena iz mešanice materialov (poliakril, 
polietilen ter poliamid). Odlikuje ga posebna vpojnost 
ter zadrževanje vode. Ob straneh ima tudi filc, za 

čiščenje trdovratnih madežev. Prevleka je snemljiva 
ter pralna do 500-krat na 60°C. T oblikovan nosilec je 

narejen iz lahke kvalitetne plastike z zadrževalniki 
vode.  

Šifra Podatki 

UNGMS350 35 cm 

UNGMS450 45 cm 

  

 

PREVLEKA MAZALEC PAD 
Prevleka je narejena iz mešanice vlaken (poliakril in 
polietilen). Na eni strani je prevleke je filc za 
odstranjevanje trdovratnih madežev. Prevleka je 
snemljiva ter pralna do 500-krat na 60°C. 

Šifra Podatki 

UNGRS350 35 cm 

UNGRS450 45 cm 

  

 

BRISALEC IN MAZALEC VISA VERSA 
Brisalec in mazalec (maček) za pomivanje oken v 

kompletu. Komplet vsebuje element za ločeno 
uporabo obeh orodij. Učinkovitost prihranka časa brez 
spreminjanja orodja. Prevleka je snemljiva ter pralna. 

Šifra Podatki 

UNGVP350 35 cm 

UNGVP450 45 cm 

  

 

ŽEP ZA BRISALEC/MAZALEC, PAS ZA ŽEP 

Vzdržljivo plastično držalo. Lahko drži 2 brisalca, 1 
mazalec in 1 strgalo. Primerno za levičarje in 
desničarje. Dimenzija 330x120x120mm. 

Šifra Podatki 

UNGBB010 - žep 33 x 12 x 12 cm 

UNGUB000 - pas 20 cm 
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Strgala in rezila 
 

Nepogrešljiv pripomoček pri odstranjevanju raznih nečistoč, kot so ostanki lepila, ometa, barve… 

Izbiramo lahko med mini strgali ter strgali z ročajem dolžine 10-120 cm, da lahko dosežemo tudi odročna 

mesta. 

 

 

REZILA ZA TALNO STRGALO 

Talno strgalo s kovinskim ročajem različnih dimenzij 

Šifra Podatki 

EUM7133002 10 cm 

  

 

STRGALO ZA STEKLO 

Strgalo za steklo iz nerjavečega jekla. 

Šifra Podatki 

PER86-0508-000 4 cm 

 

 

REZILA 1/5 

Rezilo za strgalo za steklo. Pakirano 5 kos v škatlici. 

Šifra Podatki 

PER66-0407-CJA 4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRGALO ZA STEKLO MINI 

Rezilo za strgalo za steklo. Pakirano 5 kos v škatlici. 

Šifra Podatki 

UNGSTMIN 4 cm 

 

 

REZILA TRIM 10+1 

V kompletu eno držalo in 10 kosov rezil. 

Šifra Podatki 

UNGTM100 10 cm 

 

 

REZILA TRIM  

Pakirano 25 kos v kompletu. 

Šifra Podatki 

UNGTR100 10 cm 
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Teleskopske palice in omela 
 

Teleskopske palice za raztegovanje so lahke in hkrati močne. Skupaj z omeli za različne namene jih 

uporabljamo za ometanje pajčevin, pleskanje, pomivanje steklenih površin na visoko dostopnih predelih, 

odstranjevanje ledenih sveč, … 

 

 

 
 

TELESKOP ALUMINIJ 

Aluminijasta teleskopska palica za delo na višini. 
Raztegljivost od 1,25m do 9m. 

Šifra Podatki 

PULPRTE0082 1x1,25 m 

PULPRTE0083 1x1,50 m 

PULPRTE0085 2x1,10 m 

PULPRTE0086 2x1,25 m 

PULPRTE0087 2x1,50 m 

PULPRTE0088 2x2,00 m 

PULPRTE0091 3x1,00 m 

PULPRTE0092 3x1,50 m 

PULPRTE0093 3x2,00 m 

PULPRTE0094 3x3,00 m 

PULPRTE0095 4+4+3 m 

PULPRTE70089 2x3,00 m 

 

 

KONUS TELESKOPA PULEX 

Konus teleskopa za različne nastavke.   

Šifra Podatki 

PULRACC0029 25 cm 

 

 

KONUS TELESKOPA GIBLJIVI 

Gibljiv konus teleskopa za različne nastavke. 

Šifra Podatki 

PULRACC0034 18 cm 

 

 

OMELO ZA PAJČEVINE STANDARD 

Veliko omelo za pajčevine, prilagodljiva oblika. 
Idealno za uporabo s teleskopom. 

Šifra Podatki 

EUM7152000 35 cm 

 

 

OMELO ZA PAJČEVINE F »C« 

Omelo za pajčevine in prah na vrhu cevi. Oblika 
prilagodljiva. Idealno za uporabo s teleskopom. 

Šifra Podatki 

FIL9115 30 cm 

 

 

OMELO ZA PRAH 

Elektrostatično omelo, raztegljivo od 87 cm do 126 
cm. 

Šifra Podatki 

STA2363 87 – 126 cm 
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Krpe in držala 
 

Visoko kvalitetne čistilne krpe za čiščenje na steklenih in drugih gladkih površinah. Mikrofibra krpa je 

sintetična tkanina, običajno mešanica poliestra in poliamida, narejena iz super tankih mikrovlaken 

oziroma niti. Mikrovlakna so 100-krat tanjša od človekovega lasu, v postopku obdelave pa so nato še 

stisnjena, kar dodatno poveča njihovo površino.  

 

 

KRPA MIKROFIBRA ZA STEKLA 

Zaradi ogromne površine vlaken lahko tkanina 
pobere neverjetne količine tekočine, prahu in celo 

bacilov ter mikrobov. 

Šifra Podatki 

STA2559 38 x 38 cm 

FILTCH103020 40 x 40 cm 

 

 

KRPA PVA MICRO ZA STEKLA 

Pletena mikrofibra s superiornim čistilnim efektom in 
edinstveno PVA učinkvitostjo. Na voljo v različnih 
barvah za enostavno ločevanje čiščenih površin.  

Šifra Podatki 

VIL143590  38 x 35 cm  

VIL143591  38 x 35 cm  

VIL143592  38 x 35 cm  

VIL143593  38 x 35 cm  

 

 

KRPA IN DRŽALO ZA STEKLA 

Krpa za vlažno čiščenje steklenih in gladkih površin 
ter držalo za krpo z ježkom. 

Šifra Podatki 

FIL0000PN02016 - krpa 30 cm 

FIL5233U - držalo 30 cm 

  

  

  

 

KRPA MIKROFIBRA ZA STEKLA CLEANO  

Krpa za mokro čiščenje steklenih in gladkih površin 

za držalo. 

Šifra Podatki 

PULPANN0010 26 x 12 cm 

  

 

CLEANO ZA POMIVANJE STEKEL 

Pretočno teleskopsko držalo za pomivanje stekel za 
krpo Cleano.   

Šifra Podatki 

EUM7155010 2x 150 cm 

  

 

GOBICA PURACTIVE ZELENA 

Gobica ima valovito strukturo in je prevlečena s 

poliuretanom, razdrobi umazanijo in jo povleče s 
seboj. 

Šifra Podatki 

VIL123115 15 x 7 cm 

  

 

PAPIRNATE BRISAČE ESTETIC II 

Papirnata dvoslojna brisača za brisanje brez puščanja 
muck. 
Čista celuloza, vzorec mikro, dolžina role 57,05m, 
premer role 12,50cm, premer jedra 5,10cm, 163 

kosov. 

Šifra Podatki 

IMB403780 35 x 21,40 cm 
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Čistila 
Z visoko-koncentriranimi čistili zmanjšujemo onesnaževanje pri transportu čistil in skrbimo za čim 

manjše doziranje čistil. 

 

 

ČISTILO ALCODOR 

Alcodor je manj peneče čistilno sredstvo s povečano 

močjo čiščenja na osnovi dodanega alkohola. 

Namenjeno je za čiščenje vseh vodoodpornih 
površin. 

Šifra Podatki 

PRA1001.201 1L 

PRA1001.101 10L 

 

 

ČISTILO ECONOM 

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno. Odlikuje ga 
vsestranska topnost mastnih nečistoč. Sredstvo je 

varčno in čuvajoče do čiščenih površin. 

Šifra Podatki 

PRA1002.201 1L 

PRA1002.101 10L 

 

 

ČISTILO VITREX 

Je specialno čistilo za čiščenje steklenih površin in 
površin, kjer je pomembno, da po čiščenju ne 
ostajajo lise. Vsebuje hitro delujoče sestavine, katere 
odstranjujejo nečistoče. Hitro se suši. Po čiščenju ne 
pušča sledi čiščenja. 

Šifra Podatki 

PRA1012.201 1L 

PRA1012.101 10L 

 

 

ČISTILO ULTRA GLASS 

Je specialno čistilo s hitro delujočimi sestavinami, 

katere odstranjujejo nečistoče. Po čiščenju ne pušča 
sledi čiščenja. Namenjeno je za čiščenje stekel in 
vitrin. 

Šifra Podatki 

KLE600.862 10L 

 

 

ČISTILO TISCH-FIT 

Čistilo je namenjeno odstranjevanju trdo prilepljenih 
ostankov etiket, zaznamkov, ipd. Čistilo nanašamo na 
površino v nerazredčenem stanju. 

Šifra Podatki 

KLE121.818 0,5L 

 

 

ČISTILO GLASS-POLISH 

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkanih in matiranih 
steklenih površin. Sestavine kemično spremenijo 
strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje. 

Sredstvo uporabljamo nerazredčeno. 

Šifra Podatki 

PRA4572.201 1kg 
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Strojno čiščenje z mehko vodo 
 

 

KAJ JE MEHKA VODA? 

Je voda v mehki obliki, fizično obdelana z 

odstranjenimi minerali, kateri drugače vodijo do 

nastanka madežev in lis vodnega kamna. 

Omenjene nečistoče kot TDS (skupno raztopljeni 

delci) so merjeni v ppm (delci na milijon). Voda 

je 100 % demineralizirana (čista), ko je TDS 

izmerjen na 0 ppm, medtem ko je 180 ppm in 

več mišljeno kot srednje trda voda.  

Deionizacijski (DI) filtrirni sistem kot je UNGER 

HydroPower proizvaja 100 % mehko vodo, 

uporablja ionsko izmenjavo v smoli za izmenjavo 

mineralov, prisotnih v pitni vodi. Smola postaja 

zasičena z minerali in zahteva zamenjavo; 

življenjska doba posamezne vreče pa je odvisna 

od trdote vode – mehkejša je voda, dlje časa bo 

obstojna smola. 

 

ZAKAJ UPORABLJAMO MEHKO VODO ZA 

ČIŠČENJE? 

Mehka voda ponuja izredno čistilno moč in 

rezultat brez uporabe čistil za pomivanje stekel 

in drugih gladkih površi, ki po sušenju ostane 

brez madežev in lis. Steklo ostaja brez madežev 

in lis – prihrani čas, napor in denar. 

ENOSTOPENJSKO ČIŠČENJE 

Voda iz vodovoda prehaja preko filtra in nato 

preko cevi na ščetko na vrhu teleskopa. Ščetka 

zagotavlja ribanje, medtem ko čista voda čisti in 

spira površino. Po čiščenju se površina posuši 

brez ostankov, ki bi puščali lise ali nase vezali 

dodatne nečistoče.  

Ergonomična uporaba profesionalnega sistema 

kot je HiFlo je najhitrejša in najbolj učinkovita 

metoda za varno čiščenje na višini. 

SESTAVNI DELI 

 

  
VODNI FILTER 

 
TELESKOP ZA DOVOD VODE 

 
KOLENO 

 
KRTAČA 
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Vodni filtri 
 

Oblikovani po navdihu naših zvestih strank in opremljeni z naprednimi inovacijami, HydroPower filtri 

ponujajo številne prednosti pri profesionalnem čiščenju steklenih površin in čiščenju s pomočjo mehke 

vode. HydroPower filtri ponujajo številne prednosti, ki jih omogočajo posebej oblikovane tehnologije: 

pretočna tehnologija (angl. FloWater technology), hitro menjavanje smole (angl. QuickChange Resin 

bags) in hitro zaklepanje (angl. FastLock Opening). 

 

IZBIRA VODNEGA FILTRA 

Pri izbiri vodnega filtra lahko izbiramo med dvema različnima metodama čiščenja z mehko vodo: 

metodo deionizacije (DI) in metodo obratne osmoze (RO). 

 

DEIONIZACIJA (DI filtri) 

DI filtri za deionizacijo in prečiščevanje vode 

uporabljajo smolo, ki deionizira soli in ostale 

nečistoče iz vode. S postopkom deionizacije se 

ustvari 100 % mehka voda, brez odpadne 

vode.  

V primerjavi z RO filtri DI filtri predstavljajo 

relativno nizek strošek nakupa. Pogosto 

menjavanje smole je nujno za pravilno 

delovanje in proizvajanje 100 % mehke vode.  

Mobilne enote DI filtrov ne potrebujejo 

električnega priključka in črpalke. Enostavno 

jih lahko uporabljamo kjerkoli, zagotoviti 

moramo le dovod vode iz pipe.  

 

Priporočljiv za: 

▪ Področja z mehko ali srednje trdo vodo. 

▪ Manjši filtri so idealni za čiščenje majhnih do 

srednje velikih površin. 

▪ Srednji in večji filtri so primerni za pogosto 

čiščenje velikih površin. 

▪ Za dosego mehke vode ga lahko uporabimo ga v 

zadnji fazi čiščenja, po zaključenem čiščenju s 

postopkom obratne osmoze. 

 

OBRATNA OSMOZA (RO filtri) 

RO filtri uporabljajo mehanski proces filtriranja 

skozi polprepustno membrano (obratno 

osmozo), ki odstrani do 98 % mineralov iz 

vode. Kljub relativno visokim stroškom nakupa 

RO filtri potrebujejo izredno malo vzdrževanja 

in ponujajo stroškovno učinkovit sistem  

proizvajanja mehke vode. Dovodna voda se 

skozi proces filtriranja loči na čisto in odpadno 

vodo, kar omogoča sistem ločenega odvajanja 

vode, ki odplakne nečistoče kot odpadno vodo.  

 

Priporočljiv za: 

▪ Področja s trdo ali zelo trdo vodo. 

▪ Konstantno proizvajanje mehke vode. 

▪ Čiščenje večjih površin brez menjave filtra. 
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HYDROPOWER DI FILTRI 
 

NAJBOLJ UČINKOVIT SISTEM ČIŠČENJA VODE 

100 % mehka voda v trenutku! HydroPower DI filtri vključujejo moderne tehnologije za profesionalno 

čiščenje gladkih površin. Povečujejo učinkovitost in uspešnost, znižujejo obseg dela in povečujejo 

udobje. 

 

 

TDS – merilec trdote vode 

Kontrola trdote vode v nekaj 

sekundah. 

 Sistem hitrega odpiranja 

Enostavno in hitro odpiranje 

posode. Vključuje ventil za 

sproščanje tlaka. 

Odstranljiv pokrov 

Kontrolni sistem preprečuje 

uhajanje smole z odpadno 

vodo. 

 Cev za dovod vode 

Zanesljiva in hitra priključitev. 

Priklop je primeren za večino 

standardnih cevi. 

Steklena vlakna 

Moderen material s 50 % 

steklenih vlaken. Močnejši, 

lajži in varnejši.  

 Hitra menjava vreče smole 

Menjava vreče v nekaj 

sekundah, kjerkoli in kadarkoli. 

Nič več odpadne smole.  

Smola za mehčanje vode 

Smola za kompletno 

deionizacijo in prečiščevanje 

vode.   

 Pretočna tehnologija 

Zagotavlja bolj učinkovit pretok 

čiste vode skozi celoten filter, 

povečuje učinkovitost smole in 

njeno življenjsko dobo.  
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Produktivnost filtra je odvisna od več dejavnikov, kot so: velikost filtra, vodni tlak, temperatura in najbolj 

pomemben dejavnik, trdota vode. Trdota vode se meri s številom delcev na milijon (angl. ppm – parts 

per million) in variira glede na geografsko lego in vodni vir. Spodnja tabela prikazuje pričakovane 

rezultate HydroPower DI filtrov pred menjavo smole. 

Mobilna enota HydroPower DI12 

Trdota vode Izstopna voda (L) Delovne ure 

Mehka > 1.570 > 10 

Srednja 470 – 1.570 4 – 10 

Trda 260 – 470 2 – 4 

Zelo trda < 260 < 2 

   

Filter na kolesih HydroPower DI24 

Trdota vode Izstopna voda (L) Delovne ure 

Mehka > 3.140 > 20 

Srednja 1.130 – 3.140 8 - 20 

Trda 670 – 1.130 5 - 8 

Zelo trda < 670 < 5 

   

Filter za obsežne potrebe HydroPower DI48 

Trdota vode Izstopna voda (L) Delovne ure 

Mehka > 6.360 > 42 

Srednja 2.450 – 6.360 18 - 42 

Trda 1.490 – 2.450 10 - 18 

Zelo trda < 1.490 < 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HydroPower DI12 (UNGDI12) HydroPower DI24 (UNGDI24W) HydroPower DI48 (UNGDI48C) 
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HYDROPOWER DI SETI IN DODATKI 
 

 

OSNOVNI SET 

Šifra Podatki 

DI12  nLite HydroPower DI 6 L 

AN60 nLite nastavek 6 m 

FTG0S HiFlo MultiLink adapter 

NLR27 nLite ščetka 27 cm 

NL20G nLite cev 20 m 

  

 

NAPREDNI SET 

Šifra Podatki 

DI24W  nLite HydroPower DI 12 L 

GF60G nLite teleskop dolžine 6 m 

FTG0S HiFlo koleno za ščetko 

NLR27 nLite ščetka 27 cm 

NL20G nLite cev 20 m 

  

 

PROFESIONALNI SET 

Šifra Podatki 

DI48C  nLite HydroPower DI 24 L 

CT67G nLite teleskop dolžine 6,63 m 

CT35G nLite teleskop dolžine 3,41 m 

NLG20 nLite MultiLink koleno 20 cm 

NLR27 nLite ščetka 27 cm 

NL25G nLite cev dolžine 25 m 

 

 

DOZATOR ČISTILA HiFLO 

Odlična rešitev za čiščenje močno umazanih površin. 

Enostavna povezava s sistemom vodnega dovajanja. 

Šifra Podatki 

UNGHCDEU 1 kos 

 

 

MERILEC TRDOTE VODE HiFLO 

Merilec trdote vode. Takojšnja izmera trdote vode v 

ppm. Meri tudi temperaturo vode. Polnjenje z 

baterijami 2 x 1,5 V ki sta že v merilcu. 

Šifra Podatki 

UNGROTDS 1 kos 

 

SPONKA ZA CEVI HiFLO 

Komplet za lažje in varčno doziranje vode pri čiščenju 
steklenih površin na višini. 

Šifra Podatki 

UNGTMOOV 0,13 kg 
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HIFLO RO IN HYDROPOWER RO XXL FILTER 
 

HiFLO RO FILTER 

Odličen za stalno, visoko zmogljivo proizvodnjo mehke vode. Enostavno upravljanje brez stikala - 

Plug&Play. Postopek obratne osmoze fizično odstrani približno 98 % mineralov iz vode. Vgrajen smolni 

filter dokonča postopek čiščenja in proizvede 100 % mehko vodo. 

▪ Avtomatsko krmiljenje črpalke z dry run zaščito za dodatno varnost  

▪ Samosesalna centrifugacijska črpalka se vklopi tudi brez vodnega pritiska 

▪ Tiho delovanje. 

▪ Okvir iz nerjavečega jekla. 

▪ Izboljšana kakovost mehke vode za 60 % pri 300 L/uro. 

▪ Vgrajena filtrirna smola zagotavlja 100 % čistost vode. 

▪ Vgrajen merilec trdote vode (TDS) kontrolira kakovost vode in smole. 

▪ Vključuje močan voziček za popolno mobilnost. 

HiFlo RO FILTER  

Merilec trdote vode. Takojšnja izmera trdote vode v ppm. Meri tudi 
temperaturo vode. Polnjenje z baterijami 2 x 1,5 V ki sta že v merilcu. 

Šifra Podatki 

UNGRO30G RO Filter 

UNGRO30C RO filter s karbonskim pred-filtrom 

 

HYDROPOWER RO XXL FILTER 

▪ Kapaciteta rezervoarja za vodo 750 L.  

• Vsak visoko kvaliteten kolut za cevi je opremljen s 100 m cevi za optimalen doseg. 

• Iztok mehke vode – do 250 L na uro na osebo. 

• Digitalni merilec kontrolira pretok in pritisk vode. 

• Nadziranje pretoka vode ročno ali preko brezžičnega daljinskega upravljalnika. 

• Tri stopnje čiščenja vode z 12V/150psi črpalko. 

• Vgrajen merilec trdote vode (TDS). 

• Visoko zmogljiv 12V gel akumulator omogoča celodnevno delovanje pred ponovnim polnjenjem. 

• Kapaciteta rezervoarja za vodo 750 L.  

• Visoko kvaliteten kolut za cevi je opremljen s 100m cevi za optimalen doseg. 

 

HiFlo RO FILTER  

Merilec trdote vode. Takojšnja izmera trdote vode 
v ppm. Meri tudi temperaturo vode. Polnjenje z 
baterijami 2 x 1,5 V ki sta že v merilcu. 

Šifra Podatki 

UNGRO30G RO Filter 
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Teleskopi za delo na višini 
 

NAPREDNA TEHNOLOGIJA PRETOČNIH TELESKOPSKIH PODALJŠKOV 

Najvišji strokovni standardi pomivanja so lažje dosegljivi z multi-funkcijskimi pretočnimi teleskopskimi 

podaljški nLite. Primerni so za čiščenje vseh steklenih površin, nerjavečega jekla, solarnih panelov, fasad, 

signalizacije in vozil. Pretočni teleskopski podaljški temeljijo na teleskopskih in modularnih konceptih in 

so zato primerni za varno čiščenje na višini do 20 m. 

 

TOGOST MATERIALOV 

Najvišji profesionalni standardi so uresničljivi z nLite teleskopi za dovod vode, zahvaljujoč odličnemu 

ravnotežju med težo in togostjo. Cevi, predstavljene v tem katalogu, so priporočene za udobno in 

učinkovito čiščenje na višini – glede na trdnost, togost in težo materiala. 

 

RAZMERJE MED DOLŽINO IN UPOGLJIVOSTJO  

Razmerje med dolžino in upogljivostjo (angl LDR - so razvili pri podjetju Unger, da bi zagotovili merljivost 

razmerja med dolžino in upogljivostjo materialov.  Spodnja formula natančno izmeri upogljivost oziroma 

togost cevi za dovod vode, ko je ta popolnoma iztegnjena, z 2 kg težo, pritrjeno na sredino cevi.  

Na tak način lahko izračunamo povprečno silo, ki deluje na cevi med 

standardnim delovanjem. Rezultat izračuna nam pove kolikšna je togost 

cevi: višja kot je vrednost LDR – večja je togost oziroma trdnost cevi. 

 

IZBIRA TELESKOPA 

Teleskopi ponujajo popolno ravnotežje med težo 

in togostjo za delo na višini. Vse višine, 

prikazane na spodnji sliki, označujejo 

maksimalno delovno višino za posamezno vrsto 

materiala teleskopa. Pri izbiri teleskopa 

upoštevajte delovni čas čiščenja. Lažji materiali 

zmanjšajo utrujenost pri daljšem čiščenju. 

Upoštevajte varnostne predpise maksimalne 

dovoljene delovne višine, kot tudi vse ostale 

omejitve za delo na višini v neugodnih 

vremenskih razmerah. Pri izbiri teleskopa 

upoštevajte naslednje dejavnike: a) višino 

teleskopa - različne delovne višine zahtevajo 

teleskope različnih tež in materialov, ter b) 

trajanje čiščenja - dlje kot poteka čiščenje, lažji 

teleskop potrebujete za zmanjšanje utrujenosti. 
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skupna dolžina³ 

upogib x 7² 
LDR= 
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Za čiščenje gladkih površin na višini potrebujete MASTER teleskopsko palico iz ustreznega materiala. 

Za doseg želene višine pod MASTER teleskop lahko namestite do največ štiri PODALJŠKE z dvemi 

sekcijami.  

  

MASTER 

nLite ULTRA HIMOD KARBON MASTER  

Raztegljivi karbonski nastavek za čiščenje 
oken na višini. Primeren za čiščenje na višini 
do 20 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGUH67G 6.63 m 1.87 m 4 1.5 kg 

 

nLite HIMOD KARBON MASTER 

Raztegljivi karbonski nastavek za čiščenje 
oken na višini. Primeren za čiščenje na višini 
do 20 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGUC67G 6.63 m 1.87 m 4 1.5 kg 

 

nLite KARBONSKA VLAKNA MASTER 

Teleskopski nastavek. Odlična togost in 
izredna lahkost. Primeren za čiščenje na 

višini do 13.5 m. 
 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGCT67G 6.63 m 1.87 m 4 1.6 kg 

 

nLite HYBRID MASTER 

Teleskopski nastavek. Odlična togost in 

uporabnost. Primeren za čiščenje na višini 
do 10 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGHT67G 6.63 m 1.87 m 4 1.7 kg 

     

 

nLite STEKLENA VLAKNA MASTER 

Teleskopski nastavek. Najboljša togost v 

primerljivem razredu. Primeren za čiščenje 
na višini do 9 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGGF60G 6.00 m 1.71 m 4 1.7 kg 

UNGGF45G 4.50 m 1.34 m 4 1.4 kg 

 

nLite ALUMINIUM MASTER 

Teleskopski nastavek. Najboljša togost v 
primerljivem razredu. Primeren za čiščenje 
na višini do 9 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGAN60G 6.00 m 1.71 m 4 2.0 kg 

UNGAN45G 4.50 m 1.34 m 4 1.6 kg 

PODALJŠEK 

nLite ULTRA HIMOD KARBON PODALJŠEK 

Raztegljivi karbonski nastavek za čiščenje 
oken na višini. Primeren za čiščenje na višini 
do 20 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGUH35G 3.41 m 1.91 m 2 0.7 kg 

 

nLite HIMOD KARBON PODALJŠEK 

Raztegljivi karbonski nastavek za čiščenje 
oken na višini.  Primeren za čiščenje na 
višini do 20 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGUC35G 3.41 m 1.91 m 2 0.7 kg 

 

nLite KARBONSKA VLAKNA PODALJŠEK 

Teleskopski nastavek. Odlična togost in 
izredna lahkost. Primeren za čiščenje na 

višini do 13.5 m. 
 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGCT35G 3.41 m 1.91 m 2 0.8 kg 

 

nLite HYBRID PODALJŠEK 

Teleskopski nastavek. Odlična togost in 

uporabnost. Primeren za čiščenje na višini 
do 10 m. 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGHT35G 3.41 m 1.91 m 2 0.9 kg 

UNGAK081 1.10 m 0.81 m 2 0.5 kg 

 

nLite STEKLENA VLAKNA PODALJŠEK 

Najboljša togost v primerljivem razredu. 

Primeren za čiščenje na višini do 9 m. 
 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGGF30G 3.00 m 1.69 m 2 0.9 kg 

     

 

nLite ALUMINIUM PODALJŠEK 

Najboljša togost v primerljivem razredu. 
Primeren za čiščenje na višini do 9 m. 
 

 

Šifra Podaljšan Zložen Sekcije Teža 

UNGAN30G 3.00 m 1.69 m 2 1.1 kg 

  

1x MASTER 
max. 4 x PODALJŠEK 
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REZERVNI DELI 

 

MASTER 

nLite ULTRA HIMOD KARBON MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG18608 26 1  

UNG18610 29 2  

UNG18611 32 3  

UNG18612 35 4  

 

nLite HIMOD KARBON MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17254 26 1  

UNG17260 29 2  

UNG17266 32 3  

UNG17272 35 4  

 

nLite KARBONSKA VLAKNA MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17253 26 1  

UNG17259 29 2  

UNG17265 32 3  

UNG17271 35 4  

 

nLite HYBRID MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17252 26 1  

UNG17258 29 2  

UNG17264 32 3  

UNG17270 35 4  

 

nLite STEKLENA VLAKNA MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17818 26 1 (4.50 m)  

UNG17819 29 2 (4.50 m)  

UNG17820 32 3 (4.50 m)  

UNG17821 35 4 (4.50 m)  

UNG17814 26 1 (6.00 m)  

UNG17815 29 2 (6.00 m)  

UNG17816 32 3 (6.00 m)  

UNG17817 35 4 (6.00 m)  

 

nLite ALUMINIUM MASTER 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17828 26 1 (4.50 m)  

UNG17829 29 2 (4.50 m)  

UNG17830 32 3 (4.50 m)  

UNG17831 35 4 (4.50 m)  

UNG17824 26 1 (6.00 m)  

UNG17825 29 2 (6.00 m)  

UNG17826 32 3 (6.00 m)  

UNG17827 35 4 (6.00 m)  

    

PODALJŠEK 

nLite ULTRA HIMOD KARBON 

PODALJŠEK  

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG18613 32 1 - 

UNG18614 35 2  

 

nLite HIMOD KARBON PODALJŠEK 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17279 32 1 - 

UNG17396 35 2  

 

nLite KARBONSKA VLAKNA PODALJŠEK 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17278 32 2 - 

UNG17394 35 2  

 

nLite HYBRID PODALJŠEK 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17277 32 1 - 

UNG17395 35 2  

 

nLite STEKLENA VLAKNA PODALJŠEK 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17822 32 3 (6.00 m) - 

UNG17823 35 4 (6.00 m)  

 

nLite ALUMINIUM PODALJŠEK 
 

Šifra artikla Premer (mm) Sekcije Sponka 

UNG17832 32 3 (6.00 m) - 

UNG17833 35 4 (6.00 m)  
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nLite KOLENO 

Za individualno uporabo ali kombiniranje za dosego 
želenega kota. Zaklepanje v vseh želenih pozicijah. Iz 
karbonskih vlaken. 

Šifra Podatki 

UNGNLG20 20 cm, 130 g 

UNGNLG30 30 cm, 130 g 

 

 

HiFlo KOLENO NASTAVLJIVO PVC  

Plastični kotni adapter z nastavljivim vijakom. Enostaven 
za pritrditev. Kompatibilen z vsemi HiFlo ščetkami. 

Šifra Podatki 

UNGFTGOS 14 cm, 50 g 

  

 

nLite CEV ZA DOVOD VODE 

Komplet za lažje in varčno doziranje vode pri čiščenju 
steklenih površin na višini. 

Šifra Podatki 

UNGNL11G 11 m 

UNGNL20G 20 m 

UNGNL25G 25 m 
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Ščetke 
 

 

ŠČETINE DIVJEGA PRAŠIČA 

Ščetine divjega prašiča so grobe na 

dotik in naravno porazdeljene po 

dolžini. Vsaka ščetina očisti podlago z 

vso svojo površino in tako učinkovito 

očisti umazanijo iz najmanjših razpok. 

Individualno vstavljene v okvir krtače 

z epoksi smolo. Vsak snop ščetin 

zagotavlja učinkovito čiščenje brez 

nepotrebnih kemikalij. 

 
 

 

ŠČETINE IZ POLIESTRA 

Trpežne in odporne ščetine so 

zasnovane tako, da z lahkoto dosežejo 

najmanjše kote in odstranijo najbolj 

trdovratno umazanijo. Odlične za 

učinkovito čiščenje stekla. 

 
 

 

RUMENE ŠČETINE IZ POLIESTRA 

Zasnovane za čiščenje solarnih 

panelov. Učinkovito odstranijo 

umazanijo in so hkrati dovolj nežne, da 

ne poškodujejo občutljive površine PV 

/ solarnih celic. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Šobe 

nLite ščetke imajo v primerjavi z običajnimi 

ščetkami možnost do 12 priključkov šob, kar 

omogoča lažje kontroliranje vodnega curka in 

izpiranja površine.  

Z dodajanjem šob lahko bolj učinkovito očistite 

večje površine v krajšem času. 

Število šob je odvisno od stopnje vodnega 

pritiska  - višji kot je vodni pritisk, več šob lahko 

uporabite naenkrat. 

 

 
HiFlo ŠOBE 

Za individualno uporabo ali kombiniranje za dosego 
želenega kota. Zaklepanje v vseh želenih pozicijah. 

Šifra Podatki 

UNGNLBJP koničasto pršenje 

UNGNLBJF široko pršenje 

 

 
HiFlo CEV ZA ŠOBE 

Za individualno uporabo ali kombiniranje za dosego 
želenega kota. Zaklepanje v vseh želenih pozicijah. 

Šifra Podatki 

UNGNLHPC 180 x 140 x 12 mm 
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HiFlo ŠČETKA SOLARNA 

Ščetka HiFlo solarna. Trdota ščetin: medium. 4 šobe 
za dovod vode.  

Šifra Podatki 

UNGNL27Y 27 cm 

UNGNL60Y 60 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA OVALNA 

Lahka z vodo dozirana ovalna, mehka ščetka za 
čiščenje oken.  

Šifra Podatki 

UNGFTO27 27 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA SOLARNA MEHKA 

Lahka z vodo dozirana, mehka ščetka za čiščenje 

solarnih panelov.  

Šifra Podatki 

UNGFTSOY 27 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA nLite 

Oblika radia za večjo površino in poševne ščetine za 
pragove.  

Šifra Podatki 

UNGNLR40 40 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA SINTETIČNA VLAKNA 

Trdota ščetin: medium. 4 šobe za dovod vode. 

Šifra Podatki 

UNGNL27A 27 cm 

UNGNL60A 60 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA KARBONSKA VLAKNA TRDA 

Ščetka HiFlo karbon trda. 2 šobi za dovod vode. 
Koničasto pršenje.  

Šifra Podatki 

UNGCT27A 27 cm 

 

 

HiFlo ŠČETKA NATUR VLAKNA 

Ščetka iz naravnih vlaken za najboljšo čistilno moč, 
dolžine 27 cm. 

Šifra Podatki 

UNGNLE27 27 cm 
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BENT EXCELLENT 

TRADICIJA KVALITETE: ime in blagovna znamka Bent se začne razvijati ob ustanovitvi podjetij v 90-

tih letih v posamezni državi: Sloveniji, Hrvaški, BiH, Srbiji. Bent ponuja celosten asortiman kvalitetne 

opreme in sredstev za čiščenje. 

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 okvare stroja se dogovorimo za rešitev v obliki 

intervencijskega servisa ali nadomestnega stroja. Skrbimo za vas! Za vse dodatne informacije se obrnite 

na strokovnjake v Bentu, ki vam bodo z veseljem pomagali! 

  

Profesionalna čistila Papirna konfekcija 

 

 

 

 

Profesionalni sesalniki 

 

Pribor za čiščenje Enoploščni stroji Kombinirani čistilni stroji 

  

Industrijski sesalniki Večnamenska vozila 
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OPOMBE 
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BENT excellet d.o.o. Domžale 

Dragomelj 82, 1230 Domžale, 

Slovenija 

01 589 63 30 

prodaja@bent.si 

www.bent.si 

 

BENT excellent d.o.o. Zagreb 

V. Škorpika 14b, 10090 Zagreb 

01 346 11 11 

info@bent.hr 

PE Split – Solin 

Matoševa 167a 

21 210 999 

solin@bent.hr 

www.bent.hr 

 

BENT excellent d.o.o. Beograd 

Hemingvejeva 12, 11080 

Zemun-Beograd 

011 316 77 51 

Infobent.rs 

www.bent.rs 

 

BENT excellent d.o.o. Sarajevo 

Stupsko brdo 62d, Sarajevo 

033 47 39 27 

info@bent.ba 

www.bent.ba 

mailto:prodaja@bent.si
http://www.bent.si/
mailto:info@bent.hr
mailto:solin@bent.hr
http://www.bent.hr/
http://www.bent.rs/
mailto:info@bent.ba

