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2 9. s e pte m b ra 20 1 8 MOJ DOM

Urejanje okolice

Jesensko čiščenje

e x c e l l e n t

Bodite učinkoviti 
s stroji in opremo

Očistili smo listje, sedaj nečistoč ne nosimo več v hišo in lahko očistimo tudi

notranjost, da z veseljem stopamo v naš dom

Barvita jesen prinaša tudi listje, ki ga lahko pometemo z metlo,

pri čemer lahko izberemo manjše metle ali večje in močnejše

metle za asfalt, s katerimi bomo imeli hitreje in bolje očišč e n o.

Odpihovanje listja, pihalniki imajo

lahko tudi vrečo v katero listje

pose samo.

Sesalnik listja s kolesi posesa listje

po cesti ali po travi v veliko vrečo.

Pometanje večjih površin,

p arkirišč in skladišč.

Pometanje dvorišč s pometačem

Metla za asfalt oz. cestarske metle

so močnejše in primerne za večja

pometanja .Smetišnica pocker vam omogoča, da

samostojno pomedete dvorišče.

Spray metoda, pri kateri napršimo

čistilno raztopino direktno pred

p rev l e ko.

Pomivanje večje površine s

kombiniranim strojem, ki poriba in

za seboj površino posuši.

Suho listje pometemo s pometalnim strojem, ki ga že med

pometanjem shranjuje v zabojnik, ki ga enostavno

i z p ra z n i m o.

Listje lahko odpihnemo s pihalnikom za listje, pri čemer naš

sosed tega ne mara, prvi veter pa nam ga pripiha nazaj, zato

pihalnik raje uporabimo da listje posesamo v vrečo, ki je

kljub razrezu listja žal hitro polna. Zato pri večjih površinah

uporabimo sesalnik listja na kolesih z bencinskim pogonom, ki

razrezano listje posesa v 200 ali več litrsko vrečo.

Z uporabo dobrega predpražnika se trudimo preprečiti vnos

nečistoč v objekt, deževni dnevi nam pri tem nagajajo, da

moramo tla tudi pomiti. Za pomivanje manjših površin

predlagamo spray metodo, za večje površine sistemom pred-

pripravljenih prevlek, ki jih operemo v pralnem stroju, za

največje površine z veliko prehodi ljudi pa predlagamo

stroj, ki površino poriba in za seboj umazano vodo tudi

p osesa.


