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7čiščenje talnih oblog

- SeSalci za prah in vodo ter 
čiStilni Stroji za ščetkanje

- SeSalci za ekStrakcijSko čiščenje
- enoploščni Stroji
- čiStilni avtomati
- čiščenje in vzdrževanje
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Sesalec St 7

ekonomičen, za vsakodnevno čiščenje tekstilnih talnih oblog
in trdih talnih površin.

-    izjemno tih, samo 59 dB (a), nizka raven hrupa tudi med
delovanjem.

-    teža samo 4,8 kg, kompaktno ogrodje, ima držalo za sesalno cev,
tako prihranite prostor pri transportu

-    Učinkovito delo s velikim sesalnim nastavkom, zelo priročna talna
šoba in dodatni pribor na zadnji strani sesalca. 

Sesalec St 11

vsestranski sesalec kompaktnega dizajna z veliko 11 l flis
filter vrečo. za profesionalno uporabo na trdih in
tekstilnih talnih površinah.

-    stabilen in gibljiv
-    pretok zraka brezstopenjsko nastavljiv
-    vklop in izklop možen z nogo
-    pripomočki so shranjeni na zadnjem delu sesalca, vedno 

pri roki
-    filter košara in izhodni zračni filter se lahko izpereta

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             1250 W
delovna širina                                          270 mm
volumen vrečke za prah iz flisa    razred m 7 l
podtlak, maks.                                     290 mbar
pretok zraka, maks.                                    60 l/s
mere dxšxv                                    35x28x40 cm
teža                                                                4,8 kg
električni kabel                                              10 m

tehnični Podatki                                

dobava v kompletu: gibljiva sesalna cev, trda sesalna
cev, ročna šoba, kombinirana šoba 275 mm, šoba za
oblazinjeno pohištvo, kotna šoba

kataloška št.:                     781 903 000

Paket 20 kos                      781 903 001

vrečke za prah iz flisa za St 7 (bioneem)

količinSki PoPUSt

ob nakupu dveh sesalcev

10% popusta

priključek                                                      230 v
delovna širina                       360 mm / 460 mm
dxšxv: mod. 361            260 x 360 x 1250 mm
dxšxv: mod. 461             260 x 460 x 1250 mm
teža                                               7,9 kg / 8,5 kg
električni kabel                                             12 m

tehnični Podatki

Sesalec mod.361 dobava v kompletu z
dolgo sesalno cevjo, teleskopsko cevjo in
kotno šobo

Sesalec mod.461 dobava v kompletu z dolgo
sesalno cevjo, teleskopsko cevjo in kotno šobo

kataloška št.                       781 361 000

kataloška št.                       781 461 000

Paket z 10 kosi                   781 360 150

Pribor za model 361 + model 461

Pribor

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             1250 W
delovna širina                                          270 mm
volumen flis vrečke                      razred m 11 l
podtlak, maks.                                      290 mbar
pretok zraka, maks.                                    60 l/s
mere dxšxv                                    39x30x41 cm
teža                                                               6,7 kg
el. kabel                                                          10 m

tehnični Podatki                                

dobava v kompletu: gibljiva sesalna cev, trda sesalna cev,
kombinirana šoba 275 mm, šoba za oblazinjeno pohištvo,
kotna šoba

ekskluzivno razvito v columbus: 

vrečke za prah iz flisa za St 7 in St 11 filter
razreda m z Bioneem naravno sestavino, ki
je antibakterijska

Bionemem deluje kot nevidna zaščita pred
mikroskopskimi alergeni.

ti ostanejo ujeti v vreči, tako piha ven
higiensko filtrirani zrak.

polne vreče se lahko enostavno odstranijo in
omogočajo higiensko odstranitev.

za shranjevanje  el. kabla, gibljive sesalne cevi in sesalne šobe za
sesalce St 7 in St 11.

kataloška št.:                     781 904 000

Paket z 20 kos                    781 904 001

vrečke za prah iz flisa za St 11 (bioneem)

Pribor

Poseben pribor

Papirnate vrečke za prah

kataloška št.:                     781 360 003

kombinirana talna šoba

kataloška št.:                     781 360 004

šoba za oblazinjeno pohištvo

Sesalec za ščetkanje model 361 in
model 461

ti dvomotorni sesalci imajo robustno zgradbo in
omogočajo udobno delo. Samo aktivacijski sklepi,
robustne krtačke, štirje koleščki in praktična pralna
lopatica jih naredijo še uporabniku bolj prijazne in
praktične.

za globinsko sesanje in ščetkanje vseh vrst tekstilnih talnih
oblog in za sesanje ostalih talnih površin.

električna krtača je iz visoko kvalitetnega poliethilena, kar ji
daje izjemno robustnost in vzdržljivost.

enostavno in udobno vodenje.

krtačke na električni krtači se lahko zamenjajo brez orodja.

dolga sesalna cev in teleskopska cev za sesanje brez napora
tudi v vogalih.

SeSalci za vzdrževanje in čiščenje tekStilnih talnih oblog



7

153www.prenova.si

čiščenje talnih oblog

izpiranje odsesavanje

okolju prijazno ekstrakcijsko čiščenje  

okolju prijazen zaradi majhne porabe čistila. 

pritisk vode odstrani večino umazanije. čistilo je namenjeno vzdrževanju. 

S posebnim dodatnim priborom lahko brez težav očistite tudi stene,
stropove in oblazinjeno pohištvo.

adapter za oblazinjeno pohištvo           

plastičen                                      787 910 500

adapter za oblazinjeno pohištvo aluminjast   787 935 600

Pribor

ekstrakcijski sesalec SX 44

je lahko prenosljiv, zmogljiv ekstrakcijski sesalec s 14-
litrsko posodo za vodo.

Primeren za čiščenje pisarn in poslovnih prostorov.

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             1570 W
električni kabel                                             10 m
volumen posode za vodo                       14 liter
pritisk                                                             4 bar
delovna širina                                              26 cm
mere dxšxv                                    30x42x53 cm
teža                                                                 12 kg

tehnični Podatki                                

dobava z 3m dolgo trdo sesalno cevjo vsebuje:
talni adapter in talna šobo, 
2,5m gibljiva sesalna cev,
10m električni kabel
kataloška št.:                     787 620 000

Posebni pribor

ekstrakcijski sesalci za večje
površine na zahtevo

kataloška št.:                     787 620 120

ročni adapter aluminjasti

visoko kakovostna izvedba za čiščenje oblazinjenega
pohištva, stopnic, kotov itd.

kataloška št.:                     787 620 100

combi adapter z gumico

za črpanje umazane vode, za čiščenje trdih
površin.

kataloška št.:                     787 620 130

ročni adapter plastični 

Standardna izvedba za čiščenje oblazinjenega
pohištva, stopnic, kotov itd.

ekstrakcijski sesalec
tW 300 S

za čiščenje preprog, na
4 kolesih

primeren tudi za čiščenje sten,
stropov in oblazinjenega pohištva.

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             1000 W
posodi za vodo                             vsaka 7,5 liter
za čisto in umazano vodo
delovna širina                                              26 cm
teža                                                          ca. 9,5 kg

tehnični Podatki                                

dobava s sesalno razpršilno cevjo dolžine 3
m, 2 kovinski cevi in adapter za preproge.

kataloška št.:                     787 910 000

ekStrakcijSki SeSalec za oSnovno in vmeSno čiščenje
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ščetka za šamponiranje
za globinsko čiščenje tekstilnih
talnih oblog
za mod.135/145/155        783 000 011

Posoda za vodo in čistilo 12 l
za mod.135+145

kataloška št.:                     783 000 010

ščetka za ribanje
za čiščenje trdih oblog (pvc, linolej
in kamen)
za mod.135/145/155         783 000 012

Pad-pogonski krožnik 
za namestitev pad plošč

keramična krtača  Ø 380 mm
za čiščenje trdih površin (pvc;
linolej, kamnite in keramične
ploščice)
(dobava brez adapterja)

Ø 406 mm                         783 000 042

kataloška št.:                     783 000 800

gr. 1000 za vzdrževalno čiščenje            

kataloška št.:                     783 000 810

adapter za keramične krtače

kataloška št.:                     783 000 801

za mod.135/145/155         112 320 000

ščetka za poliranje

gr. 320 za osnovno čiščenje

mod.135 Sh                       112 455 000

mod. 145 Sh                      112 560 000

priključek                                                       230v
moč motorja                              1200 / 1500 W
delovna širina                                ca. Ø 375 mm
št. obratov                                           140 o/min
teža                                                  ca. 38 / 42 kg

tehnični Podatki     135 Sh / 145 Shdobava brez ščetke in posode za vodo

columbus, enoploščni stroj
mod.135 Sh + 145 Sh
za čiščenje vseh vrst talnih oblog

Pribor za mod. 135+145

Slika kaže mod. 135 Sh 
s posodo in ščetko za
šamponiranje

čiščenje z enoPloščnimi Stroji

bel                                     783 000 400

rdeč                                   783 000 390

poliester filci Ø 410 (debeli)

moder                                783 000 380

rjav                                   783 000 370

črn                                     783 000 360

bel                                     783 000 018

beš                                     783 000 019

normalni filci  Ø 410 (tanki)

zelen                                  783 000 016

rjav                                   783 000 017

črn                                     783 000 015

filc črn            za odstranjevanje grobe umazanije
filc rjav          za odstranjevanje grobe umazanije
filc zelen         za osnovno in vzdrževalno čiščenje
filc moder      za čiščenje
filc rdeč          za redno vzdrževanje
filc beš             za oljenje
filc bel             za poliranje lino in pvc oblog in za oljenje

Sredstva za čiščenje in vzdrževanje –pred čiščenjem preverite na nevidnem mestu odpornost na barve in odpornost materiala

obloga z zobci za Pad-pogonski krožnik

za mod. 135/145/155

oblogaz zobci za Pad-pogonski krožnik

- starejša izvedba -
Ø 365 mm                         783 000 041

Ø 406 mm                         783 000 043
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priključek                                                      230 v
motor                                       indukcijski motor
el. kabel                                                        6,0 m
št. obratov                                         150 os/min
teža                                                              13,9 kg
delovna širina                                      Ø 300 mm

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     112 933 000

kataloška št.:                     112 933 100

Pribor

velcro krožnik

kataloška št.:                     112 933 200

krtača za poliranje

kataloška št.:                     112 933 300

krtača za čiščenje

Stroj za čiščenje in
vzdrževanje FloorboY
eksentrična rotacija ( rotacija s tresljaji ).

posebej primeren za hišno uporabo. za
čiščenje in vzdrževanje lesenih talnih površin
in za voskanje oljenih talnih površin.

ta vsestranski stroj je prav tako uporaben za
uporabo na kamnu, linoleju in ostalih trdih
talnih površinah.

čistilna naprava "treppenmaX"
za osnovno čiščenje stopnic in robov.

nadzor hitrosti od 200 - 1500 o/min. 

Stabilna hitrost pri vsaki obremenitvi
zaradi mehanske podpore prestav

odlična ergonomija zaradi pokritih
ročajev

lahko uporabljajo levo in desno
roki ljudje

dobava komplet z velcro krožnikom

priključek                                                     230 v
moč motorja                                            1200 W
št. obratov                              200 - 1500 o/min
teža                                                         ca. 2,5 kg

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     114 040 000

dobava v systanier-ju komplet z 
keramično krtačo  Gr. 320, Ø 160 mm

čiščenje trdih tal

dobava komplet:
gibljivavcev za sesanje dolžine 2,5 m,
2 upognjeni kovinski cevi, filter iz tekstila,
šoba za suho sesanje, šoba za mokro sesanje,
plastična trda cev, šoba za reže, šoba za
pohištvo, okrogla šoba / reducirni kos

dobava komplet z Ø38 mm: sesalna gibljiva cev
2,5 m, 2 kos sesalna trda cev, rupognjena ročna
šoba, kombinirana šoba 400 mm, šoba za kote,
krtača za pohištvo, zykloneinsatz, filtrski vložekr,
1 kos flis filter vreča 12 l

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             2200 W
volumen posode                                            78 l
cev za sesanje                                              2,5 m
mere dxšxv                               65 x 59 x 105 cm
teža                                                                 32 kg

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     785 300 000

Papirnate vrečke, 5 kosov      785 300 002

Pribor

kataloška št.:                     783 000 850

Posebni pribor

keramična krtača kö. 320, Ø 160 mm

Posebni pribor

Stabilna šoba za mokro sesanje

delovna površina 600 mm
kataloška št.:                     785 300 010

visoko zmogljivi sesalec za
prah in vodo
columbus SW52 S

z nerjavečo posodo

visoka moč sesanja z 2 motorjema in
okretnost so odlike tega sesalca za prah in
vodo.

robustno podvozje in velika kolesa
omogočajo stabilnost sesalca.

velika delovna širina:
stabilna šoba za mokro
sesanje (opcija)

moč motorja                                            1250 W
delovna širina                                          400 mm
podtlak, maks.                                      260 mbar
pretok zraka, maks.                                  56 l / s
volumen posode                                            30 l
teža (brez vode)                                          7,8 kg
električni kabel                                             10 m
gibljiva sesalna cev                                      2,5 m
dimenzije dxšxv      430 x 360 x 580 mm

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     781 905 000

20 kos                                 781 905 001

vrečke za prah iz flisa, 12l 

Posebni pribor

Sesalec za suho in mokro
sesanje
columbus SW 32 P

Profesionalen sesalec z dvema
gibljivima in dvema velikima
kolesoma. Plastika odporna na
udarce.

30 litrska posoda, močan motor, ločena
cirkulacija hladnega zraka in sesalnega
zraka, vgrajena regulacija zračnega
pretoka in pihanja.

pripomočki so lahko dostopni, pritrjeni na
sprednji strani sesalca

normalni filci Ø 330 (tanki)

beš                                     782 000 090

zelen                                  782 000 080

črn                                     782 000 070

poliester filci Ø 330 (debeli) glej stran 17/123
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dobava brez osnovne plošče in
brez ščetke

priključek                                                     230 v
moč motorja                                              470 W
Učinkovitost                                       1400 m²/h
delovna širina                                        350 mm
obrati krtače                                    190 U/min.
pritisk krtače                                                 28 kg
sesalna širina                                          420 mm
pretok zraka, max.                                  14,5 l/s
podtlak, max.                                         52 mbar
dimenzije (dxšxv)                735x490x650 mm
teža (brez vode)                                          39 kg
teža z vodo                                                   49 kg
el. kabel                                                         12 m

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     787 903 000

osnovna plošča

kataloška št.:                     787 903 100

čistilna ščetka (Standardna)

kataloška št.:                     787 903 200

Pribor

avtomat za čiščenje 
ra 35 k 10

nizko stroškovni čistilni avtomat za uporabo na majhnih
ter visoko pohodnih talnih površinah.

-    temeljtito čiščenje do roba. konstantno velik pritisk
čiščenja v kombinaciji z vrtljivo sesalno šobo ki, je 
nameščena takoj za krožnikom.

-    velika kolesa omogočajo odlično vodljivost in lahek
transport po stopnicah.

-    ergonomično oblikovane ročke, so nastavljive na
štiri različne višine.

-    zelo kompaktna izvedba z zaobljenim sprednjim
delom omogoča dobro čiščenje pod pohištvom in
okoli okroglih predmetov.

-    higienski standard haccp. odstranljiva posoda se 
lahko enostavno očisti in dezifencira. odvečna sveža
voda se lahko popolnoma odstrani.

-    ročka za vodenje se lahko zloži za enostaven transport
ali shrambo stroja.

-    enostavna izpraznitev posode skozi izhodni ventil, 
posodo preprosto odstranimo in zlijemo umazano vodo
v jašek.

večji čistilni stroji - na baterije - na zahtevo !

dobava:  valjasta črna ščetka, posoda za vodo 12 l  in
cev za izpraznjenje sveže vode

priključek                                                      230 v
moč motorja                                             1500 W
posoda za čisto vodo                                      33 l
posoda za umazano vodo                              38 l
produktivnost                                     1320 m²/h
delovna širina                                          330 mm
pritisk krtače                                                 12 kg
sesalna širina                                           440 mm
pretok zraka, max.                                   14,5 l/s
podtlak, max.                                        215 mbar
dimenzije (dxšxv)                 970x480x700 mm
teža (brez vode)                                           38 kg
el. kabel                                                          20 m

tehnični Podatki                                

kataloška št.:                     787 907 000

valjasta ščetka črna
kataloška št:                      787 907 010

Sprednja sesalna šoba
kataloška št.:                     787 907 020

zadnja sesalna šoba
kataloška št.:                     787 907 030

Posoda za vodo 12 l
kataloška št.:                     787 907 040

cev za izpraznjenje sveže vode
kataloška št.:                     787 907 050

Poseben pribor

šoba za čiščenje preprog 23 cm

z plastično cevjo

kataloška št.:                     787 907 100

brizgalno/sesalna cev 5 m, Ø 32 mm

kataloška št.:                     787 907 120

adapter za čiščenje trdih talnih oblog 

kataloška št.:                     787 907 110

Poseben pribor

avtomat za čiščenje
ra 410 e

Priročen čistilni avtomat za čiščenje trdih talnih oblog. 
temeljito čiščenje z dvema ščetkama.

-    temeljito čiščenje z valjasto ščetko. 
-    dvižne gumice posesajo umazanijo. 
-    čisti naprej in vzvratno.
-    temeljito čiščenje tudi v vogalih. 
-    električna verzija avtomata omogoča priključitev

spray/ sesalne cevi z nastavkom za čiščenje tepihov ali
trdih talnih oblog 

-    električna verzija s priključno sklopko

avtomati za čiščenje trdih oblog, Ploščic in indUStrijSkih oblog
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čistilni voziček Socar
S10
idealen za manjše površine 
komplet z mop držalom
in 1 x vedro 22 l 

čistilni voziček Socar
k30

lahek in stabilen, z dvema vedroma,
za zagotavljanje visoko higienskih
standardov.iz aluminija in plastike, z
nastavljivo ročko za vodenje.
komplet z mop držalom in 2 vedra 15
l ( zelen+moder )

drewell 40
Plastični ravni mop
komplet s teleskopsko palico in
krpo microsol mop 40

FlorFix
za nanos zaščitnih in
negovalnih premazov na trde
talne obloge.

kataloška št.:                     788 029 600

kataloška št.:                     788 029 400

kataloška št.:                     788 029 500

micro mop top 40, 46x17 cm
izdelana iz mikfofibre, s pad trakovi, zelo
učinkovita pri razstapljanju in vpijanju
umazanije.

mokro čiščenje

cinderella 
Spray-mop

za čiščenje in vzdrževanje
parketa in drugih trdih talnih
površin.

-    velikost: 116x12x9 cm
     (mop glava 30x12x1 cm)

-    rezervoar za čistilo: 750 ml

kataloška št.:                     780 000 200

Pribor

čistilo za parket, koncentrat čistila 1 l

za do 50 polnjenj

kataloška št.:                     780 000 300

Specialne fibra krpe 31x13 cm pralne pri 30°

kataloška št.:                     780 000 400

Proti prašna krpa 40x25 cm 20 kos

kataloška št.:                     780 000 210

merilna posodica 75 ml

kataloška št.:                     788 029 750

kataloška št.:                     788 029 560

krpa microsol moP 40, 43x16 cm

izdelana iz mešanih vlaken, visoko vpijanje
vode in umazanije

držalo za filce

kataloška št.:                     788 029 550

kataloška št.:                     788 029 100

kataloška št.:                     788 029 755

rezervni pokrov črn (5 kos)                          788 029 110

zelen (5 kos.)                      788 029 120

bel (5 kos)                          788 029 130

maxi-filci

čistilni set vsebuj:

cinderella Spay-mop, 

Specialne fibra krpe, Proti-prašne krpe (20

kos), 1 l koncentrirano nevtralno čistilo,

merilna posodica

kataloška št.:                     780 000 000

čistilni in negovalni produkti –pred čiščenjem preverite odpornost na barve na nevidnem mestu
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Sredstvo za čiščenje c 3
tekoče sredstvo čisti in neguje hkrati.
za različne tipe pvc talnih oblog, gume, linoleja,
naravnega in umetnega kamna ter keramike.

Pršilno čistilno sredstvo
z dodatkom proti penjenju (pri ustreznem doziranju primeren kot aktivno
pršilno čistilno sredstvo).
za osnovno čiščenje preprog in vseh vrst oblazinjenega pohištva. 
v embalaži 1 l ali 10 l, 

za trde talne obloge
za tekstilne talne obloge

Prah za čiščenje preprog  
za osnovno čiščenje preprog, tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva,
z izjemno čistilno močjo. 
v posodi 800 g za potrošnike ali v vedru 10 kg za
čiščenje v poslovnih prostorih.

čistilo za odstranjevanje madežev
na elastičnih in tekstilnih oblogah

osnovno čistilo c 1
osnovno čistilo prijetnega vonja in z velikim učinkom čiščenja. 
Učinkovito odstranjuje staro umazanijo, ostanke samo-svetleče emulzije,
voska, itd.
za čiščenje talnih oblog iz pvc, gume, linoleja, naravnega in umetnega
kamna in keramike.

Samo-svetleča emulzija c 2
tekoča emulzija, zapolni vse pore, preprečuje
drsenje in je posebno obstojna.
za premaz talnih oblog iz pvc, gume in linoleja.

5 x 1 l embalaža                 788 040 050

10 l embalaža                     788 041 000

Pakiranje

5 x 1 l embalaža                 788 020 050

10 l embalaža                     788 021 000

Pakiranje

5 x 1 l embalaža                 788 022 050

10 l embalaža                     788 023 000

Pakiranje

5 x 1 l embalaža                 788 024 050

10 l embalaža                     788 025 000

aparat za pršenje

1,25 l                                 788 010 000

5,0 l                                   788 011 000

Pakiranje

12 posod po  800 g            788 060 000

Pršilna steklenica 200 ml    788 082 000

10 kg                                 788 063 000

Pakiranje

SredStva za čiščenje in vzdrževanje         

SUho čiščenje

naprava za čiščenje praha
balit varifix 560
Primerna za čiščenje praha kot tudi
za mokro čiščenje.
idealna za čiščenje s krpami za enkratno
uporabo muslin. primerna za mokro
čiščenje s krpami na ježka.

muslin krpe rumene  61 x 30 cm
zahvaljujoč impregnaciji z oljem in
lepilom, le te vpijajo umazanijo. niso
primerne za voskane parketne
površine.

muslin 2000 bele 61 x 26 cm
te bele krpe so popularne pri
polagalcih parketov za čiščenje praha
pred nadaljno obdelavo parketa.

Sistem za čiščenje praha
za čiščenje praha na vseh gladkih talnih površinah z balit varifix
560 in krpami za enkratno uporabo muslin.

krpice za enkratno uporabo muslin
muslin krpe so praktične, temeljite, higienske in ekonomične.

kataloška št.:                     788 029 700

50 kosov                              788 029 800

25 kosov                              788 029 900

muslin krpe 2000 bele
zvitek s 300 krpami  20 x 32 cm
kataloška št.:                        788 029 950

kataloška št.:                     788 029 710

Pribor

mikro mop 560 - 63x13 cm

iz mkrofibre ( na ježka ),
veliko vpijanje praha

kataloška št.:                     788 029 720

mop variwet 560 - 60x11,5 cm

iz mešanih vlaken ( na ježka ),
odlične čistilne sposobnosti

( za oljen in voskan parket – glej stran 140 + 141 )

čistilni in negovalni produkti – pred čiščenjem preverite odpornost na barve na nevidnem mestu


