
LASTNOSTI IZDELKOV

›  SEBO KOMBI z naravnimi ščetinami
›  Gibljiv vrat
›  Brezstopenjska regulacija moči 0-1300 W
›  Zaščita pred pregrevanjem z odzrač. ventilom
›  Pribor z držalom
›  Indikator polnosti filtrirne vrečke
›  Avtomatski izkop ob blokadi krtačnega valja / 

polirnega filca
›  Nastavitev višine / prilagoditev tlom

›  Protizdrsna guma na ročaju
›  Čiščenje do roba
›  Delovni polmer
›  Delovna širina
›  Teža
›  Glasnost

›  Ostalo

Opcija
Da
-
Da
Ozki nastavek
Da
Da

4-st. ročna

-
Da
10,5 m
31 cm
od 4,5 do 7,0 kg**

68 dB(A)

Na strani ima snemljivo gibljivo cev, na katero lahko nataknete razne nastavke in šobe ali jo 
uporabite za hitro sesanje dvignjenih površin.

PROFESIONALEN MULTITALENT: SEBO DART
SEBO je razvil poseben sistem za suho čiščenje 
oblazinjenega pohištva in tekstilnih talnih oblog s 
katerim preprosto in učinkovito odstranimo različne 
vrste madežev in umazanije. Prašek DUO-P lahko 
uporabite s SEBO DUO ali s katerimkoli sesalnikom 
SEBO z globinsko glavo.

Sistem je prava izbira tako za generalno čiščenje tek-
stilnih površin v pisarni, kot hitro in prerposto čiščenje 
hotelske sobe ali namensko čiščenje madežev.

En sistem – mnoge prednosti
SEBO sistem za suho čiščenje teksilnih površin je 
izjemno učinkovit, hiter, preprost in po vrhu cenovno 
ugoden. Rezultat je viden takoj, tla so po končanem 
delu suha in pohodna že po nekaj minutah s čimer se 
izognete zapiranju celotnih etaž in daljšemu zračenju 
prostorov.

SEBO FRESH - prijetno odišavljen prostor ob vsakem 
sesanju 
Ob sesanju postopoma sproščajo v prostor prijeten vonj.

Električna globinska glava, talna šoba, prah za 
čiščenje tekstilnih tal - na videz nepomembni a 
izjemno učinkoviti. 
SEBO DART je izjemno prilagodljiv in kos vsaki 
nalogi. Primeren tako za sesanje in vzdrževanje 
trdih tal, kot tekstilnih talnih površin in oblazin-
jenega pohištva. Izberite svojo osnovno različico 
opreme in jo nadgradite glede na svoje potrebe. 

SEBO ET - globinska glava
Vsaka preproga ima dno in konice vlaken. Z 
možnostjo nastavitve 4-ih višin lahko hitro in 
reprosto nastavite višino globinske glave glede na 
tip talne površine. V primeru, da posesate nogavico 
ali kakršenkoli drugi predmet, ki preprečuje vrten-
je krtačnega valja, se globinska glava avtomatsko 
izklopi. V primeru, da se krtačni valj izrabi ali ga je 
potrebno očistiti, je preprosto snemljiv s pritiskom 
na gumb. Opremljena je z mehkim odbijačem, ki 
obenem zaščiti globinsko glavo pred poškodbami 
in zidove pred praskami. Na voljo je v širini 31 cm 
in 37 cm.  

SEBO KOMBI - dvonamenska talna šoba
Dvonamenska talna šoba KOMBI je bila razvita in 
izdelana posebej za profesionalno uporabo. Primerna 
je za sesanje trdih in prav tako tekstilnih tal. Šobo 
nastavite na tip tal s pritiskom noge na stikalo. Z 
dvema velikima, kvalitetnima kolesoma šoba glad-
ko drsi po tleh. Dno šobe je narejeno iz nerjaveče 
kovine, tako da gladijo in se prilegajo tako tekstilnm 
kot trdim tlom. Naravne ščetine in posebna oblika 
šobe poskrbijo, da s šobo posesate ves prah povsem 
do robov.

SEBO DART UHS - polirna glava
Inovativna UHS (Ultra-High-Speed) polirna glava je 
idealna za vzdrževalno poliranje vseh vrst trdih tal. 
Tlom povrne lesk in jih obenem posesa. Z gibljivim 
vratom in lahkim zgornjim delom je primerna za 
uporabo tudi v prostorih kjer je veliko pohištva in 
drugih ovir. 
Z 2.000 obrati/min in polirnimi filci z diamantnimi 
vlakni je željen rezultat zagotovljen.

*Z novimi, zmogljivejšimi, varčnimi motorji
* *Odvisna od načina sesanja. in opreme

SEBO DART TECHNIČNI PODATKI / LASTNOSTI IZDELKOVSEBO DART DODATKI

FILTRACIJA

›  S-Klas Filtracija
›  Filtrirna vrečka
›  Prostornina filrirne vrečke
›  Avtomatska namestitev filrirne vrečke
›  Motorni filter
›  Elektrostatičen izpušni filter (1648 cm2)

Ja
3-slojna
3,5 l
Da
Da
Da

›  Moč motorja
›  Moč motorja ET globinske / UHS polirne glave

Opcija
Da
-
Da
Ozki nastavek
Da
Da

4-st. ročna

-
Da
10,5 m
37 cm
od 4,5 do 7,0 kg**

68 dB(A)

Ja
3-slojna 
3,5 l
Da
Da
Da

DART 2
1100 W*
200 W

Opcija
Da
-
Da
Ozki nastavek
Da
Da

Avtomatska

Da
Da
10,5 m
30 cm
od 4,5 do 8,4 kg**

69 dB(A)

Ja
3-slojna
3,5 l
Da
Da
Da

DART 3
1100 W*
200 W

Da
Da
Da
Da
Ozki nastavek
Da
Da

Dvonamenska šoba za 
trda in tekstilna tla
Ja
Ja
10,5 m
28 cm
od 4,5 do 5,3 kg**

67,5 dB(A)

Ja
3-slojna
3,5 l
Da
Da
Da

DART 4
1100 W*
-

DART 1
1100 W*
175 W

SEBO uvoznik in prodajalec za Slovenijo:

Omega d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, 
T: +386(0)2 561 1762, info@omegadoo.si, www.omegadoo.si

SEBO Stein&Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Vel-
bert, Germany, Telefax +49(0)2053/8985, www.sebo.de
© 2014  SEBO Stein & Co. GmbH ® zaščitena blagovna znamka

MADE IN GERMANY



Rdeča preproga rezervirana za SEBO 
Čeprav se po preprogi sprehajajo ugledni in premožni, pa prav tako za sabo puščajo svoje 
sledi, tako kot vsi ostali. Preproga mora biti zmeraj čista kot nova, zato izdelke SEBO 
uporabljajo za čiščenje in vzdrževanje tekstilnih talnih oblog v mnogih svetovno znanih 
ustanovah. Npr. za sesanje rdeče preproge v Beli hiši , v nemškem zveznem parlamentu, 
mnogih znanih hotelih in drugod.
SEBO je znan po svoji izvrstni kakovosti, ki se ponaša še danes z „Made in Germany“ (proiz-
vedeno v nemčiji) in zagotavlja tehnično izpopolnejenost, preizkušenost, kvaliteto, funkcio-
nalnost in pa prijaznost uporabniku. 

SEBO DART NEMŠKA KVALITETA

Zgodba, ki dvigne prah. Dobrih 80 let po prvem patentu sesalnika sta bila dva mlada inženirja 
prepričana, da je možno sesalnik ponovno izumiti. S teoretičnim in praktičnim znanjem pod-
kovana sta v goroviti pokrajini v mestu Velbert ustanovila podjetje „Stein & Co.“ in leta 1978 
zasnovala prvi model SEBO 350. Model 350 je bil povsem nova različica sesalnika in je bil kos 
tudi zahtevnejšim opravilom, saj je imel vgrajenih ogromno patentiranih tehničnih novosti, ki 
so izjemno olajšale čiščenje tekstilnih talnih oblog profesionalnim čistilcem po vsem svetu. 
Uporabljati so ga pričeli v bolnišnicah, pisarnah, hotelih itd. S svojo kvaliteto in učinkovitostjo je 
prepričal tudi najzahtevnejše uporabnike. Že takrat so ga odlikovale nekatere lastnosti, ki pred-
stavljajo pomanjkljivost nekaterih sesalnikov še danes npr. tekstilna tla je lahko očistil povsem 
do robov, imel je že vgrajeno gibljivo sesalno cev, sklopko za vklop krtačnega valja in By-Pass 
motorjem. Danes je SEBO z več kot 3.000.000 prodanimi sesalniki vodilna blagovna znamka na 
področju kvalitetnih, globinskih sesalnikov za profesionalno uporabo in še zmeraj konstruiran in 
izdelan v Velbertu v Nemčiji. Model 350 so do danes izpolnjevali in razvijali v različne namenske 
modele. Še danes vodilni, svetovni proizvajalci kvalitetnih, tekstilnih talnih oblog za vzdrževanje 
in čiščenje njihovih izdelkov priporočajo globinske sesalnike SEBO. 
Profesionalna izkušnja in edinstvena tehnologija - predstavljamo model Dart z gibljivim vratom, 
vgrajeno sesalno cevjo, kvalitetno filtracijo in možnostjo številnih prilagoditev. Tekstilne talne 
obloge temeljito očisti, obenem pa jim podaljša življenjsko dobo. Uporabi se lahko tudi za sesan-
je in poliranje trdih tal.

SEBO DART UPORABA IN VZDRŽEVANJE

Gibljiv vrat – pravi akrobat
Ne glede na izvedbo - z globinsko glavo, 
dvonamensko šobo ali s polirno glavo - 
gibljiv vrat mu omogoča pomik 90° verti-
kalno in 180° horizontalno, zaradi česar 
je manevriranje med ovirami izredno 
prerposto.

Držalo za kabel - preprost začetek 
S preprostim zasukom kavlja smo 
pripravljeni na sesanje: 9,5 m napajal-
nega kabla je v trenutku na voljo. Po 
končanen delu kabel hitro in preprosto 
ponovno navijete na sesalnik. 

Dokazana kakovost
S S-klas filtracijo je SEBO Dart prava izbira 
tudi za ljudi, ki bolehajo za astmo ali aler-
gijami, saj fini prah in ostali delci ostanejo 
v filtrirnem sistemu SEBO Dart in se ne 
vračajo nazaj v prostor.  
Za popolno filtracijo posesanega zraka skrbi 
tristopenjska filtracija:

(A) Prvo filtracijsko stopnjo predstavlja kva-
litetna, 3-slojna filtrirna vrečka, ki se polni 
z zgornje strani in se zato umazanija nalaga 
na dno vrečke ter se ne vrtinči po vrečki. 

(B) Drugo stopnjo predstavlja motorni filter, 
ki se nahaj pod filtrirno vrečko in zadrži  
izredno majhne delce, ki jih ne zadrži vrečka.

(C) Tretjo filtracijsko stopnjo pa predstavlja 
izpušni filter iz elektrostatičnega materiala. 
Ker je izredno zgoščen in ima veliko 
površino, s kar 1648 cm2, zadrži tudi mikro-
delce in zagotavlja odličen pretok zraka. 

SEBO DART FILTRACIJA

Filtracija – perfektno čist zrak
Ne razvijajo in spreminjajo se le sesalniki 
ampak tudi prah. Postaja namreč zmeraj 
finejši in zdravju bolj škodljiv in zaradi 
tega pri nekaterih ljudeh vzbudi alergijs-
ke reakcije. Zato je SEBO Dart serijsko 
opremljen s kvalitetno tristopenjsko 
filtracijo, ki zagotavlja odlične filtracijske 
rezultate.

Krtačni valj – zamenjan ali očiščen v trenutku
V primeru, da se na ščetko navijejo lasje ali dla-
ke oz. se obrabijo ščetine, jo lahko preprosto in 
hitro snamete (s pritiskom na gumb) jo očistite 
in ponovno namestite v globinsko glavo. Prav 
tako ima na globinski glavi odprtino s pomočjo 
katere lahko preprosto očistite sesalni kanal v 
primeru, da pride do zamašitve. 

 

Avtomatska postavitev filtirne 
vrečke - prah ujet za zmeraj
Ko opozorilna lučka signalizira 
polnost vrečke, je vrečko potrebno 
zamenjati. S priloženim praktičnim 
pokrovčkom vrečko zapremo in s 
tem preprečimo, da bi pri odstran-
jevanju fini prah izhajal iz nje. Ob 
namestitvi nove vrečke, jo preprosto 
namestimo na držalo, ob zapiranju 
pokrova pa avtomatski mehanizem 
prilagodi pozicijo vrečke, tako da 
je vrečka zatesnjena na sesalni 
kanal. V primeru, da v sesalniku ni 
vrečke oz. je nepravilno nameščena, 
pokrova ni mogoče zapreti. 

Višina – vitek in ozek
Mnogi sesalniki so tako okorni, da so si že sami 
na poti. SEBO Dart je izjemno prilagodljiv in v 
popolnoma vodoravni poziiciji merii v višino le 15 
cm. Doseže prav tako težko dostopna mesta pod 
naslonjači, poteljo, sedežnimi itd.

Izpušni filter – dizajn in funkcio-
nalnost
Izpušni filter s sodobnim izgle-
dom in najnaprednejšo tehno-
logijo je del kvalitetne S-Klas 
filtracije. Zaradi iredno velike 
površine in svoje zasnove nevtra-
lizira neprijeten vonj in ima dolgo 
življenjsko dobo.

Priročen ročaj - povsod z vami
Opremljen z ergonomično oblikovanim ročajem, 
ki se udobno prilega majhnim in velikim dlanem 
desne ali leve roke. Pri sesanju z gibljivivo cevjo 
in nastavki preprosto snamite sesalnik iz glo-
binske glave in ga vzamite s seboj.  Za namenska 
ali posebna opravila lahko na gibljivo cev name-
stite različne namenske nastavke in dodatke.*

*Čopasti nastavek na fotografiji je na voljo kot opcija.


