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PROFESIONALNI SESALNIKI
Nudimo vam kvalitetne sesalnike za vse vrste umazanij in podlag, ki jih želite čistiti. Za vodo in prah - profesionalne 
sesalnike, za kemično (ekstrakcijsko) čiščenje ekstrakcijske stroj, za poslovne prostore in dom - globinske sesalnike. 
Sesalniki, ki vam jih nudimo so primerni za sesanje vseh vrst umazanij in tekočin. Enostavni so za rokovanje, pa tudi 
njihovo vzdrževanje ni zahtevno. Glede na zahteve vam ponudimo najprimernejši sesalnik, potrudili pa se bomo tudi 

pri svetovanju primernega pribora za naše ali drugod kupljene sesalnike.

Volumen rezervoarja: od vrečke 3L do rezervoarja 90L

Tipi iltracije: vrečka, mikroilter, saniilter, najlon, pralni ilter, 

vodni ilter, hepa ilter, ilter z aktivnim ogljem 

Število sesalnih motorjev: maksimalno 3

Tip sesanja: prah, saje / tekočina
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ENOPLOŠČNI STROJI
Stroji za pranje, šamponiranje, brušenje in poliranje tlakov. Od najmanjšega za delo na majhnih ali neravnih površinah 
in na stopnicah do 50 cm širokih z največ 1500 obrati. Stroji z višjimi obrati so primerni za visoko obratno (high 
speed) poliranje. Stroji so zaradi svoje stabilnosti zelo enostavni za upravljanje in tudi zelo vzdržljivi, saj lahko z 
njimi tudi brusimo (marmor, parket ali beton). Za stroje nudimo tudi dodatno opremo: penomat, rezervoar, utež, 
odsesovalni obroč, sesalnik.

Obrati: od 150 do 1500

Širina dela: od 200mm do 505mm

Pritisk na podlago: od 0 do 400 kg/m2

Tip ščetke/plošče: šamponirne ščetke, ščetke za trda tla, jeklene ščetke, korund plošče, brusne mrežice, bruni 

papir, nosilne plošče in ilce za ribanje in poliranje.

VISOKO 
ZMOGLJIVI 
SESALNIKI 
Visoko zmogljivi  sesalniki so 
narejeni za prenos velikih količin 
materiala in zbiranje različnih vrst 
suhega materiala. 

Uporabni kot enote za velike 
centralne sisteme v industriji 
in gradbeništvu; za transport 
odpadnega materiala v cementni 
branži in industriji opek. Prednosti 
sesalnikov z vkomponiranim virom 
energije za delo so na terenu 
neprecenljive.

INDUSTRIJSKI SESALNIKI 
Industrijski sesalniki se uporabljajo  za neprekinjeno sesanje večjih površin prahu in smeti v industrijskih obratih. Stroji 
so opremljeni z učinkovitimi iltri velike površine, zato pri delu ne prihaja do zabitosti iltrov. Filtre lahko očistimo med 
obratovanjem (brez demontaže), ali vgradimo enega izmed avtomatskih sistemov čiščenja iltrov, dodatno pa lahko 
nanje namestimo tudi absolutne, upstream in downstream iltre. Na voljo so različne izvedbe osnovnih, farmaceutskih, 
atex za uporabo v nevarnih conah ali injektorskih gnanih na stisnjen zrak. Ohišje je lahko tudi v INOX izvedbi. Možnost 

je izbire sesalnika za suho sesanje, kombinirano sesanje in sesanje tekočin z možnostjo ločevanja trdih delcev.

Izvedbe: farmacevtski, atex, oil, inox, visokotemperaturni

Pogon: enofazni, trifazni, stisnjen zrak

Filtracija: telon, hepa, ulpa, upsteram, downstream

Volumen zbirnika: 40L do longopack neskončnega sistema
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KOMBINIRANI ČISTILNI STROJI 
Kombinirani čistilni stroji so nenadomestljivi v različnih panožnih skupinah (trgovinski , skladiščni, proizvodnji, garažni 
itd.). Z njimi lahko mokro oribamo različne talne površine, ter v istem koraku površino do suhega posesamo. Stroj 
je zato najprimernejši, kjer potrebujemo čistočo brez prekinitve ostalih delovnih procesov. Pri manjših strojih za 
katerimi hodimo je možnost dodatne opreme za ročno sesanje, pri večjih strojih je možnost nadgradnje stroja s 

pometanjem pred pomivanjem. Svetujemo izbiro stroja s sistemom aqua control za prihranek pri strošku čiščenja.

Širina pomivanja: od 33 do 123 cm

Rezervoar za vodo: 10 do 400 l 

Pogon: na kabel ali akumulatorski

INDUSTRIJSKI POMETALNI STROJI
Širok program strojev za pometanje nam omogoča hitro in učinkovito pometanje različnih površin (asfalt, beton, 
betonski tlakovci, itd.) do 25.000 m². Odvisno od površine čiščenja vam ponujamo več  različnih modelov (liper, 
hamster, jonas). Odlika industrijskih pometalnih strojev je lahko manevriranje in tiho delovanje. Pogon industrijskih 
pometalnih strojev je lahko baterijski, bencinski ali dizelski. Robustnost izdelave in podvozja je zagotovilo za odlično 

delo tudi v zahtevanih obratih.

Širina pometanja:          od 50 do 200 cm 

Zabojnik za smeti:         od 40 do 600 l

Višina praznjenja:          do 135 cm

Pogon:                             Baterijski, Bencinski / Plin, Diesel

Delovna hitrost:             brezstopenjska regulacija 
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VEČNAMENSKI KOMUNALNI STROJI CITYMASTER
Komunalni stroji so namenjeni tako suhemu kot mokremu čiščenju vseh vrst javnih površin. Poleg pometanja in 
pranja lahko z njimi odstranjujemo plevel, sneg, posipamo pločnike in cone za pešce, kosimo zelenice ter sesamo 
listje, z visokotlačnim čistilcem, peremo zidove in tlakovce ter izpraznimo kanalizacijske jaške. 

Širina pometanja: do 2.600mm

Moč motorja: od 27kW do 75kW

Zbirni rezervoar: od 600L do 2.000L

Delovna hitrost: 0-25km/h

Transportna hitrost: 0-60km/h

VEČNAMENSKA VOZILA MULTICAR
Multicar je vodilni na evropskem trgu v razredu kompaktnih večnamenski vozil. Ta vozila se po vsem svetu
uporabljajo v javnih službah, komunalnih podjetjih, vrtnarstvu, podjetjih za urejanje okolice, gradbenih podjetjih za 
visoke in nizke gradnje, pri gasilcih, vojski in v podjetjih za odvoz in obdelavo odpadkov. Vozila Multicar so idealna za 
uporabo v ekstremnih razmerah in terenih z omejenim prostorom, ter za posebne namene. 
Vsa vozila imajo pogon na 4 kolesa, pri zavijanju se vsa 4 kolesa obračajo, kar vam omogoča delo tudi v ozkih predelih. 
Vsa vozila so sposobna premagati klance do naklona 70%.

Zimski priključki: Snežni plugi, posipalci, snežna freza

Priključki za košnjo trave: Glava mulčerja, prednja rotacijska kosilnica, prednja podaljšana roka

Smetarska nadgradnja: Razmerje stiskanja 4:1, 5:1. Prostornina za odpadke od 2,5m³ do 6m³

Visokotlačni in srednjetlačni način pranja z letvijo širine do 3,4m. moč pritiska vode do 60bar, doseg zalivanja do 5m.

Drugi priključki: Kiper, delovna ploščad, pometanje, praznjenje kanalizacij
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ČISTILA
Nudimo vam širok izbor čistil za čiščenje različnih vrst nečistoč na različnih tipih podlag, za redno in temeljno  

čiščenje, za ročno in strojno čiščenje. 

1. Univerzalna čistila – sredstva za dnevno čiščenje in vzdrževanje čistoče površin

2. Vzdrževalna čistila – sredstva z negovalnim učinkov ohranjajo zaščito tal

3. Sanitarna čistila – za dnevno čiščenje in generalna vzdrževanja sanitarnega bloka

4. Odstranjevalna čistila – odstranjevalci starih premazov in močnih umazanij v industriji

5. Premazi – različni zaščitni premazi za raznovrstna tla

6. Čistila za tekstil – nega in vzdrževanje tekstilnih talnih oblog

7. Čistila za gostinstvo –  specializirana in 

certiicirana čistila za prehrambeno industrijo 

8. Industrijska čistila – velik izbor specialnih 

sredstev za čiščenje različne umazanije v 

industriji

9. Posebna čistila – sredstva za čiščenje 

zahtevnih nečistoč

SAMO V PRIMERU USTREZNIH IN PRAVILNIH 
HIGIENSKIH POSTOPKOV LAHKO 
ZAGOTAVLJAMO USTREZNO HIGIENO IN 
ČISTE POVRŠINE. 

• Zapisani postopki čiščenja vam odpravijo morebitne zaplete pri prenosu nečistoč in kontaminacije.

• Standardizacija čiščenja vam prihrani skrbi v primeru nadomeščanj.

• Izpolnjeni kontrolni listi vam pomagajo v primeru zapletov pri zagotavljanju 

        zahtevanega nivoja čistoče.

BODITE EKOLOŠKI IN PRIHRANITE PRI UPORABI ČISTIL:

• Izberite visoko-koncentrirane produkte in tako zmanjšajte izpuste pri transportu razredčenih produktov

• Odločite se za čistila, ki se hitro razgradijo

• S pravilnim doziranjem boste zmanjšali stroške čistil in vpliv na okolje

VOZIČKI ZA ČIŠČENJE 
Vozički in vedra na kolesih bistveno olajšajo delo osebju. Predstavljajo premično delovno postajo, opremljeno za 
dnevno čiščenje in vzdrževanje prostorov, zato se vozički po  vsebini razlikujejo po tem, kaj moramo pri pospravljanju 
prostorov narediti. Vozički so v kromirani, rilsan ali plastični izvedbi. Najmanjši so zgolj vedra z ožemalnikom na 
kolesih, večjim so dodana dvojna vedra, košarice za krpe in čistila, vreče za smeti, 
držala za brisalce, ločena vedra za tla in gornje površine.
Nudimo vam tudi specializirane vozičke za posebne namene, kot so na primer 
dezinfekcija prostorov, bolniški in hotelski vozički, ter vozički za vse prostore, kjer 
je predpisan poseben HACAP režim. 

PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE, 
KJER JE ZAHTEVAN NAJVIŠJI NIVO
Preprečevanje navzkrižne kontaminacije mikroorganizmov ali delov živil zahteva 
higiensko čisto okolje, opazna čistoča delovnega okolja pa daje zaupanje kupcem 
in obiskovalcem. Vikanova barvo kodirana rešitev predstavlja praktičen pristop 
v obratih hrane in pijače, kjer zagotavlja visok nivo higiene in splošne čistoče 
prostorov. Naš sistem omogoča učinkovite in tudi enostavne procese čiščenja 
posebej prilagojene za podporo in dokumentiranje sistemu HACCP. 

Izdelki so barvno kodirani in narejeni iz FDA in EU odobrenih materialov

Izredno odporni na temperaturo in kemikalije

Hitro sušeči in enostavni za uporabo

Velika izbira različnih izdelkov zagotavlja, da so vsaka površina in 

delovni stroji očiščeni higiensko, zadostno in učinkovito

Ergonomsko oblikovani za zagotavljanje lažjega dela z orodjem

Izdelki označeni z oznako ECO - ustreza uredbi o zelenem javnem 
naročanju identiicirajo izdelke, ki zmanjšujejo vpliv na okolje skladno 
s Slovensko uredbo o zelenem javnem naročanju, od surovine, 
postopka predelave, transporta, uporabe do razgradnje. 
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ROČNI PRIBOR
Brisalci za okna in tla, ščetke, gobe, brisala in prevleke ter teleskopski podaljški so pribor, ki ga bo vesel tako vsak 
profesionalni čistilec ali čistilka, kot tudi vsaka gospodinja. Z brisali čistimo in vzdržujemo trde tlake, uporabljamo 
pa jih lahko tudi za nanos emulzij. Nudimo vam tudi certiiciran čistilni pribor za čiščenje v bolniških objektih ali 
v prehrambeni industriji. Za pobiranj smeti je na voljo je dolg prst, ter vse vrste omel in metel, tudi za asfaltirane 

zunanje površine. 

PREDPRAŽNIKI 
Čistoča doma se začne pred vrati. To drži, predpražniki 
pa so bistven element v preprečevanju vnosa zunanje 
umazanije v stavbo. Ponujamo Vam notranje in 
zunanje predpražnike, ki se ločijo glede na to, ali 

SANITARNA OPREMA  
Milniki za tekoče milo, podajalniki papirja in brisač (zloženk) ter različni koši za smeti so nepogrešljivi v sanitarnih 
prostorih. Milniki so sodobnih oblik, različnih barvnih kombinacij in velikosti, tako, da se lahko vključijo v vsak prostor. 
Podajalniki papirja se uporabljajo za toaletni papir (tri velikosti rolc), papirnate brisače in zloženke, prevleke WC 
desk, higijenske vrečke in namizne prtičke. Montaža, uporaba in polnjenje so enostavni in hitri. Koši za smeti v 
nevtralni barvi so primerni za neopazno vklapljanje v vsak prostor.

Za sanitarije, posebej za javne sanitarije, predlagamo uporabo osvežilcev zraka, različnih vonjev, glede na 
intenzivnost vonja in vrsto sanitarij.

KONTROLA MRČESA
Za prehrambno industrijo nudimo muholovce, ki so obvezni v celotni verigi predelave in prodaje živil. Muholovce 
priporočamo pa tudi povsod tam, kjer ne želite, da vaše goste odženejo nadležne muhe. Nudimo od industrijskih IP65 
do dekorativnih sistemov, ki jih lahko uporabite za dekoracijo prostora pa vseeno delujejo.

dajejo prednost odpornosti na obrabo ali pa 
veliki vpojnosti. Nudimo gumirane predpražnike 
ali pa v odpornem PVC materialu, kot umetna 
trava (original Astroturf). So različnih vzorcev, 
velikosti,  barv in oblik. Predpražnike umetna 
trava nudimo v širini 90cm dolžino pa poljubno 
narežemo na željene dolžine. Predpražniki so 
obstojni na temperaturo (-20 do +50), vlago, so 
zelo vzdržljivi in se zlahka čistijo.
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POMIVANJE STEKEL NA VIŠINI 
Nudimo opremo za tradicionalno čiščenje stekel, pri katerem čistilno raztopino nanesemo z mazalcem in obrišemo 
z brisalcem ali krpo za čisto in suho steklo. Za čiščenje na višini ponujamo sistem, pri katerem odpadejo dodatni 
stroški zaradi varstva pri delu ali najemanja dvižne košare. 

Način dela: čiščenje z mehko vodo ali s čistilom, izplakovanje z mehko vodo

Tip teleskopskih podaljškov: aluminij do 9m, hibrid do 10m, karbon do 13m, hi-mod karbon do 20m.

NADZOR 
STROJNEGA PARKA
Da se ne boste spraševali, kje so vaši 
stroji in kaj delajo, nudimo tako za 
delovne stroje, kot tudi za vaša vozila 
sistem Easytracker za planiranje dela ter 
poti, kot tudi za nadzor nad tem. Sistem 
je namenjen zmanjšanju stroškov ter 
izboljšanju kvalitete vaših storitev.

O PODJETJU 
BENT EXCELLENT 
Bent excellent je ponudnik čistilne opreme, specializiran za profesionalno čistilno opremo, od čistil, vozičkov in 

pribora, sesalnikov, čistilnih strojev, strojev za pomivanje in sesanje, pometalno sesalnih strojev, do komunalnih 

strojev za čiščenje cest in vzdrževanje javnih površin. Oprema Benta se uporablja za čiščenje tako večjih kot 

tudi zahtevnejših površin, v živilski industriji, zdravstvu, trgovskih centrih, kot tudi v težki industriji, kjer je 

zahtevana maksimalna zanesljivost opreme in učinkovitost čiščenja.

Zaradi ponudbe kvalitetne opreme, nam stranke zaupate mnoga leta. Trudimo se, da vaše zaupanje opravičimo 

tudi z močno poprodajno podporo, izobraževanjem za operaterje strojev, izkušenim servisom s hitrim 

odzivnim časom, kot tudi s servisom na terenu in zalogo potrošnega materiala in rezervnih delov strojev, ki so v 

obratovanju tudi že več kot 15 let.
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