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ČIŠČENJE 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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ČIŠČENJE TALNIH OBLOG

SESALCI ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH OBLOG
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.

TEHNIČNI PODATKI
priključek
230 V
moč motorja
1250 W
delovna širina
270 mm
volumen vrečke za prah iz flisa razred
M7L
podtlak, maks.
290 mbar
pretok zraka,
60 l/s
35x28x40 cm
maks. mere DxŠxV
teža
4,8 kg
10 m
električni kabel
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

Pribor
Vrečke za prah iz flisa za ST 7 (Bioneem)
Paket 20 kos

781 903 001

Ekskluzivno razvito v columbus:
Vrečke za prah iz flisa za ST 7 in ST 11
filterrazreda M z Bioneem naravno

Za shranjevanje el. kabla, gibljive sesalne cevi in sesalne šobe
za sesalce ST 7 in ST 11, ne potrebujemo dodatnega prostora.

sestavino, ki je antibakterijska

BIONEMEM deluje kot nevidna zaščita
pred mikroskopskimi alergeni.
Ti ostanejo ujeti v vreči, tako piha ven
higiensko filtrirani zrak.

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 lahkotno 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

Polne vreče se lahko enostavno
odstranijo in omogočajo higiensko
odstranitev.
TEHNIČNI PODATKI
priključek
moč motorja
delovna širina
volumen flis vrečke
podtlak, maks.
pretok zraka, maks.
mere DxŠxV
teža
el. kabel

230 V
1250 W
270 mm
razred M 11 L
290 mbar
60 l/s
39x30x41 cm
6,7 kg
10 m

Dobava v kompletu: gibljiva sesalna cev, trda
sesalna cev, kombinirana šoba 275 mm, šoba za
oblazinjeno pohištvo, kotna šoba
Kataloška št.:

781 904 000

Pribor
Vrečke za prah iz flisa za ST 11 (Bioneem)
Paket z 20 kos

Sesalec s šobo za ščetkanje
model 361 eco in model 461 eco
Ti dvomotorni sesalci imajo robustno zgradbo in
omogočajo udobno delo. Samodejni preklop sesalne
krtače, štirje vozni koleščki in praktična pralna lopatica
jih naredijo še bolj prijazne in praktične za uporabnika.
Za globinsko sesanje in ščetkanje vseh vrst tekstilnih talnih
oblog in za sesanje ostalih talnih površin.

tehnični podatki
priključek
230 V
delovna širina
360 mm / 460 mm
260
DxŠxV: mod. 361
x360 x 1250mm
DxŠxV: mod. 461 260 x 460 x 1250 mm
teža
7,9 kg / 8,5 kg
12 m
električni kabel
Sesalec mod.361 eco
Dobava v kompletu z dolgo sesalno cevjo,
teleskopsko cevjo in kotno šobo
Kataloška št.

781 362 000

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

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

Enostavno in udobno vodenje.

Kataloška št.

Sesalne ščetke na električni šobi se lahko zamenjajo brez
orodja.
Ločljiva gibljiva sesalna cev in teleskopska trda cev za sesanje
v vogalih brez napora.

162

781 904 001

781 462 000

Pribor za model 361 + model 461
Papirnate vrečke za prah
Paket z 10 kosi

781 360 150

www.prenova.si
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EKSTRAKCIJSKI SESALEC ZA OSNOVNO IN VMESNO ČIŠČENJE

7

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.

Ekstrakcijski
sesalec TW 300 S

tehnični podatki
priključek

-Za čiščenje
preprog
-na 4 kolesih
Primeren tudi za čiščenje sten,
stropov in oblazinjenega
pohištva.

230 V

moč motorja
posodi za vodo

1000 W
vsaka 7,5 Liter

za čisto in umazano
vodo delovna širina

26 cm

teža

ca. 9,5 kg

Dobava s sesalno razpršilno cevjo
dolžine 3 m, 2 kovinski cevi in adapter
za preproge.
Kataloška št.:

787 910 000

Pribor
Adapter za oblazinjeno pohištvo
plastičen

787 910 500

Adapter za oblazinjeno pohištvo aluminjast

izpiranje

787 935 600

odsesavanje

Ekstrakcijski sesalec SX 44
Je lahko prenosljiv, zmogljiv ekstrakcijski sesalec s 14litrsko posodo za vodo.

Primeren za čiščenje pisarn in poslovnih prostorov.

TEHNIČNI PODATKI

priključek
moč motorja
električni kabel volumen
posode za vodo

Posebni pribor

230 V
1570 W
10 m
14 Liter

pritisk
delovna širina
mere DxŠxV

4 bar
26 cm
30x42x53 cm

teža

12 kg

Plastična ročna šoba
Standardna izvedba za čiščenje
oblazinjenega pohištva, stopnic, kotov itd.
Kataloška št.:

Aluminijasta ročna šoba
Visoko kakovostna izvedba za čiščenje
oblazinjenega pohištva, stopnic, kotov itd.
Kataloška št.:

Dobava z 3m dolgo trdo sesalno cevjo
vsebuje: talni adapter in talno šobo,
2,5m gibljiva sesalna cev,

www.prenova.si

787 620 120

Kombinirana šoba z gumico
Za sesanje umazane vode pri
čiščenju trdih površin.

10m električni kabel
Kataloška št.:

787 620 130

787 620 000

Kataloška št.:

787 620 100

Ekstrakcijski sesalci za večje
površine po naročilu
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ČIŠČENJE Z ENOPLOŠČNIMI STROJI
Columbus, enoploščni stroj
mod.135 SH + 145 SH
za čiščenje vseh vrst talnih oblog

tehnični podatki135 SH / 145 SH

Dobava brez ščetke in posode za vodo in čistilo

moč motorja

1200 / 1500 W

delovna širina

ca. Ø 375 mm

mod.135 SH

št. obratov

priključek

112 455 000

230V

teža
mod. 145 SH

140 O/min
ca. 38 / 42 kg

112 560 000

Posoda za vodo in čistilo 12 L
Slika kaže mod. 135 SH
za mod.135+145
Kataloška št.:

783 000 010

s posodo in ščetko za
šamponiranje

Pribor za mod. 135+145
Pad-pogonski krožnik
za namestitev pad plošč
Ø Ø 406 mm

783 000 042

Obloga z zobci za Pad-pogonski krožnik za
mod. 135/145/155
Ø Ø 406 mm
783 000 043
Obloga z zobci za Pad-pogonski krožnik - starejša izvedba Ø Ø 365 mm

783 000 041

Keramična krtača Ø 380 mm
za čiščenje trdih površin
(PVC; linolej, kamnite in
keramične ploščice)

Pad-pogonski krožnik
z distančnikom
Ø 406

783 000 430

PIN-lock rezervna podloga
Ø 406

783 000 435

(Dobava brez adapterja)
Gr. 320 za osnovno čiščenje
Kataloška št.:

783 000 800

Gr. 1000 za vzdrževalno čiščenje

filc ČRN
filc RJAV
filc ZELEN
filc MODER
filc RDEČ
filc BEŠ
filc BEL

za odstranjevanje grobe umazanije
za odstranjevanje grobe umazanije
za osnovno in vzdrževalno čiščenje
za čiščenje
za redno vzdrževanje
za oljenje
za poliranje Lino in PVC oblog in za oljenje

Normalni filci Ø 410 (tanki)
Pak. 10 kos

Kataloška št.:

783 000 810

Adapter za keramične krtače
Kataloška št.:

783 000 801

črn-special

783 000 013

Črn

783 000 015

Rjav

783 000 017

Ščetka za ribanje
za čiščenje trdih oblog (PVC,
linolej in kamen)

Zelen

783 000 016

za mod.135/145/155

Beš

783 000 019

Bel

783 000 018

Poliester filci Ø 410 (debeli)

Ščetka za poliranje
za mod.135/145/155

Pak. 5 kos
Črn

783 000 360

Rjav

783 000 370

Moder

783 000 380

Rdeč

783 000 390

Bel

783 000 400

783 000 012

112 320 000

Ščetka za šamponiranje
za globinsko čiščenje
tekstilnih talnih oblog
za mod.135/145/155

783 000 011

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

7

Sesalec za suho in mokro
sesanje
Columbus SW 32 P

Čistilni stroj "TreppenMAX".

Za osnovno čiščenje stopnic in robov.
Nadzor hitrosti od 200 - 1500 O/min.

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

Enakomerni obrati pri vsaki stopnji obremenitve

Lahkotna uporaba stroja zaradi ergonomične
izvedbe držala

30 litrska posoda, močan motor, ločena
cirkulacija izhodnega zraka in sesalnega
zraka, vgrajena regulacija zračnega
pretoka - podtlaka

Lahko uporabljajo levo in
desno roki ljudje

Pripomočki so lahko dostopni in
pritrjeni na sprednji strani sesalca

tehnični podatki
priključek

230 V

moč motorja
št. obratov

1200 W
200 - 1500 O/min

teža

ca. 2,5 kg

Dobava v systanier-ju, komplet s keramično

Keramična krtača Gr. 320, Ø 160 mm

krtačo Gr. 320, Ø 160 mm
Kataloška št.:

Posebni pribor

114 040 000

Kataloška št.:

783 000 850

781 905 000

tehnični podatki
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

Posebni pribor

električni kabel

10 m

Vrečke za prah iz flisa, 12L

gibljiva sesalna cev

2,5 m

781 905 001

dimenzije DxŠxV

430 x 360 x 580 mm

Visoko zmogljivi sesalec
za prah in vodo
Columbus SW52 S

ekscentrična rotacija ( rotacija s
tresljaji ).
Posebej primeren za hišno uporabo. Za
čiščenje in vzdrževanje lesenih talnih
površin in za voskanje oljenih talnih
površin.

z nerjavečo posodo

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

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

Robustno podvozje in velika kolesa
omogočajo stabilnost sesalca.

tehnični podatki
priključek

Kataloška št.:

20 kos

Stroj za čiščenje in
vzdrževanje
FLOORBOY

motor

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,
ciklonski vložek, filtrski vložek, 1 kos flis
filter vreča 12 L

230 V
indukcijski motor

el. kabel
št. obratov
teža
delovna širina

6,0 m
150 Os/min
13,9 kg
Ø 300 mm

Dobava komplet z velcro krožnikom
Kataloška št.:

Dobava komplet:
gibljiva cev 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

112 933 000

Kataloška št.:

Pribor
Velcro krožnik
Kataloška št.:

112 933 100

Krtača za poliranje
Kataloška št.:

785 300 000

tehnični podatki
priključek

230 V

moč motorja

2200 W

volumen posode

78 L

cev za sesanje
mere dxšxv

2,5 m
65 x 59 x 105 cm

teža

32 kg

Pribor
112 933 200

Papirnate vrečke, 5 kosov

785 300 001

Normalni filci Ø 330 (tanki)
črn

782 000 070

zelen

782 000 080

Posebni pribor
Stabilna šoba za mokro sesanje

Krtača za čiščenje
beš

www.prenova.si

782 000 090

Kataloška št.:

112 933 300

Delovna površina
Kataloška
600 mm št.:

785 300 010

Za večjo delovno širino:
pritrjena stabilna šoba
za mokro sesanje
(opcija)
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ROČNO ČIŠČENJE

Čistilni robčki "to go", primerni za uporabo na
terenu, v delavnicah in na gradbiščih.
- Za čiščenje rok, orodja in površin
- Brez težav odstranjuje maščobe, lak, smolo, lepilo,
itd.
- Robčki se ne izsušijo
- Dolgotrajnost uporabe
- Prijetno za kožo, z vonjem limone
- Velikost robčkov (20x38 cm)
Robček je z ene strani rahlo grob, na drugi strani pa je mehak.

Metla
Brez držala za ročaj in brez ročaja
40 cm žima

161 901 000

60 cm žima

161 902 000

Best2Clean osnovno
pakiranje: 1 x Posoda
Poso
2 x 120 kos robčkov
2 x 1 L tekočina za čiščenje
Kataloška št.:

119 999 000

Best2Clean paket za
dodatno polnjenje:
4 x 120 kos robčkov
4 x 1 L Tekočina za čiščenje
Kataloška št.:

119 999 010

Ročna metla
industrijska ročna
metla Kokos 28 cm
za gladke in hrapave
površine
Kataloška št.:

60 cm Kokos

161 912 000

Pribor
Držalo za ročaj

161 913 000

leseni ročaj(Ø23,5mm/D1,5m)161 915 000

161 906 000

Industrijska ročna metla
Žima 28 cm
za gladke površine
Kataloška št.:

161 905 000

Smetiščnice
Smetiščnica
Kovinska, lakirana, z lesenim ročajem
bestell-nr.:
Kataloška št.:

Univerzalna metla V7

Vsestranska metla, primerna tako za
gradbišča, kot za zunanje površine

Kataloška št.:

Metla je elektrostatično nabita in tako
odstranjuje dlake in ostanke tekstilnih talnih
oblog

Vrečke za smeti

Kataloška št.:

166

smetiščnica
trdno nerjaveče jeklo z
gumijastim robom

Omogoča pometanje trdih delcev brez
hkratnega pometanja praha.

Primerna za mokro in suho čiščenje. Enostavno
čiščenje metle.

161 903 000

161 907 000

161 908 000

vzdržljive vreče(100my)
120 ltr Plastične modre
za odstranjevanje velikih količin prahu
na gradbišču
Rola po 25 kos

161 904 010

Karton s 6 rolami

161 904 000

www.prenova.si
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ROČNO ČIŠČENJE
Čistilni voziček S10

Čiščenje praha

Idealen za manjše površine.
komplet z Mop držalom
in 1x vedro 22 L

Balit Varifix 560

Kataloška št.:

788 029 600

Čistilni voziček Socar
K30
Lahek in stabilen, z dvema vedroma,
za zagotavljanje visoko higienskih
standardov. V aluminiju in plastiki, z
nastavljivo ročko za vodenje.
Komplet z mop držalom in 2 vedra
15 L ( zelen+moder )

7

Za čiščenje praha na vseh gladkih talnih površinah z Balit Varifix
560 in krpami za enkratno uporabo Muslin.

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.

Kataloška št:

788 029 700

Pribor
Micro Mop 560 - 60x11 cm Iz

Kataloška št.:

788 029 400

mikrofibre ( na ježka ), veliko
vpijanje praha
Kataloška št.:

Drewell 40

788 029 710

Plastični ravni mop.
Komplet s teleskopsko palico
in krpo Microsol MOP 40
Kataloška št.:

788 029 500

Krpa Microsol MOP 40, 43x16 cm
Izdelana iz mešanih vlaken, visoko

Krpice za enkratno uporabo
Masslinn

Muslin krpe so praktične, temeljite, higienske
in ekonomične.

vpijanje vode in
umazaniješt.:
Kataloška

788 029 550

Krpa Micro MOP Top 40, 42x13 cm
Izdelana iz mikrofibre, s pad trakovi,
zelo učinkovita pri razstapljanju in
vpijanju umazanije
Kataloška št.:

Muslin krpe rumene 61 x 30 cm.
Zahvaljujoč impregnaciji rumenih
muslin krp z oljem in lepilom, te
vpijajo umazanijo. Niso primerne za
voskane parketne površine.

788 029 560
50 kos

Brisalec tal

788 029 800

ekonomična
uporaba izdelkov za nego!
Teleskopski ročaj se lahko
podaljša 98 - 180 cm

25 kos

brisalec s palico in 1 krpo
Kataloška št.:

788 030 020

Muslin krpe 2000 bele
Zvitek s 300 krpami 20 x 32
cm
Kataloška št:

Držalo z ježkom za pritrditev filcev
alu-Teleskopska palica 90 - 170 cm
Kataloška št.:
788 029 140
Držalo z ježkom
Kataloška št.:

788 029 900

788 030 000

Rezervne krpe
Kataloška št.:

Muslin krpe 2000 bele 61 x 26 cm
Te bele krpe so popularne pri
polagalcih parketov za čiščenje
prahu pred nadaljno obdelavo
parketa.

788 029 950

Držalo za filce
Kataloška št.:

788 029 100

Maxi-filci
črn (5 kos)

788 029 110

zelen (5 kos)

788 029 120

bel (5 kos)

788 029 130

788 029 150

Čistilni in negovalni produkti –pred čiščenjem preverite odpornost na barve na nevidnem mestu
www.prenova.si
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SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN NEGO
za tekstilne talne obloge
Čistilo Karpex

NOVO

Detergent za preproge. Izredno zmogljivo osnovno in
vmesno čistilo za sintetične preproge. Nanašamo ga
lahko tako z razprševanjem kot tudi direktno na
preprogo.

(za oljen in voskan parket - glej stran 149)

za trde talne obloge 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.

Za osnovno in vmesno čiščenje tekstilnih talnih oblog.
V 0,5 l plastenkah ali v 10 l
posodah za komercialno čiščenje
preprog.
Vsebuje
10 x 0,5 l plastenka
10 l posoda

788 042 500

Pakiranje
5 x 1 l embalaža

788 020 050

10 l embalaža

788 021 000

788 042 000

Čistilo Retex

Univerzalno osnovno in vmesno čistilo za
vodoodporne sintetične in volnene preproge.

NOVO
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.

V 1L plastenkiali 10-litrski posodi
za komercialno čiščenje preprog.
Vsebuje
10 x 1 l plastenka

788 044 500

10 l posoda

788 044 000

Pakiranje
5 x 1 l Embalaža

788 022 050

10 l Embalaža

788 023 000

Komplet za čiščenje preprog Karpotek
Komplet za odstranjevanje vseh običajnih madežev na tekstilu
Poleg čistilnih sredstev vsebuje tudi vse potrebne pripomočke
za odstranjevanje madežev.

NOVO

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.

- čistilna pena
- čistilno razpršilo
- hladno pršenje

Pakiranje

- krtača
- lopatica
- navodila

Kataloška št.:

168

5 x 1 l embalaža

788 024 050

10 l embalaža

788 025 000

788 043 000

www.prenova.si

