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Program CARPET – ekstraktorji z gibljivo cevjo 

Ekstraktorji z gibljivo cevjo nimajo nameščene sesalne šobe neposredno na stroju ampak je povezana s 

strojem preko gibljive sesalne in ekstrakcijske cevi. Na koncucevi se nahaja kombinirana sesalna šoba, ki je primerna 
za globinsko čiščenje tekstilnih tal in izpiranje trdit tal. Santoemma je razvila edinstvene sisteme in pri izdelavi 
uporablja posebne tehnologije, ki zagotavljajo najkvalitetnejše proizvode, ti pa najboljše rezultate čiščenja. Na voljo so 
modeli s toplo delovno raztopino in hladno delovno raztopino. Razvili so prav tako posebno power ščetko, ki se 
uporabi namesto standardne šobe in zagotavlja še boljše rezultate oz. manj ponovitev.Na voljo pa je tudi patetntiran 
SMART KIT, ki pa povzdigne PROFESIONALNO globinsko čiščenje na povsem nov nivo. 
 

Sabrina je stroj zasnovan za čiščenje manjših tekstilnih in trdih površin. Kljub temu da gre za manjši model je 

namenjen za profesionalno uporabo tudi v zahtevnejših okoljih in večjih obremenitvah – primeren za 
profesioanlne čistilce in čistilnice avtomobilov. Odlikuje ga močan podtlak, ki zagotavlja, odlično sušenje in 
pobere s ščetin tudi trdovratnejšo umazanijo. Nanj lahko priklopimo tudi turbo globinsko ščetko NS270BRUSH 
(opcija) in ga tako spremenimo v izjemen stroj za globinsko čiščenje tekstila. 
Opremljen je s kombinirano talon šobo za ekstrakcijo in izpiranje tal NS270N. Na voljo pa je tudi ekstrakcijska 
šoba za sedežne NS10PN (opcija). Pri Santoemm-I so znani po izjemno trpežnem priboru in izdelavi strojev in 
tudi oprema za Sabrino ni izjema. Na voljo pa je tudi turbo globinska ščetka za suho sesanje 
NS270TURBODUST, s katero omogoča suho sesanje brez kakršnihkoli prilagoditev. 

Sabrina-Hot je najmanjši ekstraktor z vgrajenim grelnikom vode. Globinsko čiščenje je dokazano 

učinkovitejše pri čiščenju izjemno umazanega tekstila. Čeprav gre za najmanjši Santoemm-in model je stroj 
pravi profesionalec v vseh pogledih. Odlikuje ga močan podtlak, ki zagotavlja, odlično sušenje in pobere s ščetin 
tudi trdovratnejšo umazanijo. Preprost je za prenašanje po stopnicah. 
Opremljen je z manjšo šobo za sedežne NS10PN-M, najn pa lahko brez težav priklopimo tudi kombinirano šobo 
za tla NS270N. Idealen je za vse, ki potrebujejo prenosni ekstraktor z grelnikom vode.  

Sabrina-Maxi je profesionalni ekstraktor za čiščenje srednje velikih tekstilnih površin. Velik podtlak poskrbi 

za odstranitev umazanije in odlično sušenje površine. Kompakten in robustne izdelave, je primeren za čistilne 
servise, saj je preprost za transport. Zaradi posebne zasnove – izjemno ozek – je idealen tudi za čiščenje 
vlakov, avtobusov, letal, gledališč in kino dvoran. Kot dodatna oprema je na voljo tudi grelnik vode HT1800 in 
globinska ekstrakcijska ščetka NS270BRUSH. Kot opcija sta na voljo tudi ekstrakcijski šobi za sedežne, 
plastična NS10PN ali aluminijasta NS10ALL. Namestiti je možno tudi patentirani SMARTKIT system, ki 
omogoča avtomatsko doziranje čistila. 

Serena-Silent je izjemno tih ekstraktor z le 60 decibeli in odlično sesalno močjo, saj ima vgrajen zmogljiv 

trostopenjski sesalni motor, ki zagotavlja izjemen podtlak. Z lahkoto odstrani in posuši tekstilna tla in površine. 
Ker je izjemno tih, je idealen za čiščenje hotelov, pisarn, bank in ostalih prostorov, kjer je zaželjen čim nižji nivo 
hrupa. Priročno obešalo za gibljivo cev in držalo za ostalo opremo omogočata preprost transport stroja znotraj 
objekta in med objekti. Kot dodatna oprema je na voljo tudi grelnik vode HT1800 in globinska ekstrakcijska šoba 
NS400BRUSH, ki je primerna tudi za doziranje vroče delovne raztopine. Namestiti je možno tudi patentirani 
SMARTKIT sistem, ki omogoča avtomatsko doziranje čistila.   

Grace je izjemno zmogljiv ekstraktor z dvema zmogljivima sesalnima motorjema, ki zagotavljata odličen 

podtlak in posledično odlično odstranjevanje umazanije in sušenje tekstila. Idealen je za globinsko čiščenje 
večjih tekstilnih površin. Vgrajena ima dva velika 70-litrska rezervoarja, ki uporabniku zagotavljata dolgo, 
neprekinjeno uporabo brez vmesnih polnjenj in praznjenj rezervoarja. Priročno obešalo za gibljivo cev in držalo 
za ostalo opremo omogočata preprost transport stroja znotraj objekta in med objekti. Kot dodatna oprema je na 
voljo tudi grelnik vode HT1800 in globinska ekstrakcijska šoba NS400BR-DUAL-HT z dvema vrtljivima ščetkam 
ter je primerna tudi za doziranje vroče delovne raztopine. Namestiti je možno tudi patentirani SMARTKIT sistem, 
ki omogoča avtomatsko doziranje čistila.    

GraceHP je izjemno zmogljiv ekstraktor z močno 28-barsko črpalko in dvema izjemno zmogljivima 

sesalnima motorjema, ki zagotavljata odličen podtlak in posledično odlično odstranjevanje umazanije in sušenje 
tekstila. Idealen je za globinsko čiščenje večjih tekstilnih površin. Vgrajena ima dva velika 70-litrska rezervoarja, 
ki uporabniku zagotavljata dolgo, neprekinjeno uporabo brez vmesnih polnjenj in praznjenj rezervoarja. Priročno 
obešalo za gibljivo cev in držalo za ostalo opremo omogočata preprost transport stroja znotraj objekta in med 
objekti. Kot dodatna oprema je na voljo tudi grelnik vode HT1800 in globinska ekstrakcijska šoba NS400BR-
DUAL-HT z dvema vrtljivima ščetkam ter je primerna tudi za doziranje vroče delovne raztopine.GraceHP ima 
serijsko nameščen patentirani SMARTKIT sistem, ki omogoča avtomatsko doziranje čistila. 

http://www.santoemma.com/
http://www.cistilnaoprema.si/
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Program CARPET – Profesionalna oprema 

Serijo posebne opreme je možno namestiti na vse ekstraktorje Santoemma. Da bi dosegli optimalne rezultate čiščenje 
je potrebno zagotoviti najučinkovitejšo kombinacijo glavnih faktorjev pri tovrstnem čiščenju – temperatura, kemijsko 
delovanje čistila, mehansko delovanje ščetk, sesalno moč in pa seveda čas. Ko dodamo zmogljivim ekstraktorjem 
Santoemma še prave dodatke, ki skupaj s strojem združujejo kombinacijo vseh zgoraj naštetih faktorjev, dobimo kot 
rezultat izjemne, neprimerljive rezultate čiščenja.     

 

INSTANT GRELNIK HT1800 je na voljo kot opcija in ga je možno namestiti na Santoemm-ine 

ekstraktorje Sabrina-Maxi, Serena-Silent, Grace, Charis, Elite-Silent, Powerful in omogoča čiščenje z 
vročo vodo. Poseben sistem omogoča čiščenje z vročo vodo takoj ob vklopu ekstraktorja in ni 
potrebno dolgo čakati, da se voda ogreje kot pri nekaterih grelnih sistemih na trgu. 

 

SMARTKIT je patentiran sistem  razvit pri Santoemmi, na voljo za ekstraktorje z gibljivo cevjo in 

ekstrakcijske avtomate Sabrina-Maxi, Serena-Silent, Grace, GraceHP, Charis, Elite-Silent, Powerful in 
Elite-Battery,ki zagotavlja mnoge prednosti pri ekstrakcijskem čiščenju.   
SMARTKIT zagotavlja avtomatsko doziranje čistila, tako da zmeraj čistite s pravilno koncentracijo 
čistila, obenem pa se izognete izgubi nepotrebnega časa, ki ga redčenje zahteva in zapletov, ki se pri 
redčenju lahko pojavijo. Prav tako lahko s posebno cevjo in pršilko uporabite ta sistem za predhodno 
koncentrirano čiščenje t.i. ¨Carpet pre-spraying¨ sistem. 
Ker čistilo ni že predhodno pomešano z vodo, nam ta sistem olajša tudi izpiranje tekstila le z vodo, saj 
lahko dozator za čistilo izklopimo in pršimo le z vodo. Pri izpiranju odstranimo ostanek odvečnega čistila, 
do katerega lahko pride predvsem če pri čiščenju uporabimo sistem predčiščenja ¨Carpet prespraying¨. 
Omogoča pa tudi preprost preklop med vzdrževalnim čiščenjem z tekočine in generalnim 
globinskim čiščenjem z več tekočine. 

 

NS270BRUSH in NS400BRUSH sta posebni ekstrakcijski rotacijski ščetki s šobo in pršilko, idealni 

za čiščenje tudi bolj umazanih tekstilnih površin v eni potezi. Mehansko čiščenje z vrtljivo ščetko, ki seže 
do dna tekstilne površine, kar omogoča krtačenje tekstilnih vlaken od dna do vrha in učinkovitejše ter 
hitrejše čiščenje. Prav tako celotno vlakno doseže tudi čistilo in ga zaščiti, kar zagotavlja boljšo 
odpornost vlaken na umazanijo in posledično lepši in čistejši izgled. Zaradi dodatnega mehanskega 
vpliva, lahko uporabimo za čiščenje manj tekočine in posedično je površina lahko suha že v 1 uri.    

 
 

 

 

NS400BR-DUAL in NS400BR-DUAL-HT sta posebni ekstrakcijski rotacijski ščetki s šobo in 

pršilko s kar dvema nasproti se vrtečima rotacijskima ščetkama. Model NS400BR-DUAL-HT im  vgrajen 
imata grelnik za delovno raztopino, ki jo ogreje takoj in neposredno pred pršitvijo na površino. Posebej 
priporočljiva je za modela Grace in GraceHP. Kombinacija mehanskega čiščenja in temperature 
zagotavlja izjemne rezultate čiščenja. Ščetki sežeta do dna površine in dvigneta ter skrtačita vlakna z 
vseh strani. Zaradi dodatnega mehanskega vpliva, lahko uporabimo za čiščenje manj tekočine in 
posedično je površina lahko suha že v 1 uri, odstrani pa vso, tudi trdovratnejšo umazanijo, v eni potezi. 

  
  
  
 
 

SUŠILNIK ST810 se uporabi za hitrejše sušenje po ekstrakcijskem čiščenju. Je izjemno tih in zmogljiv (1 

HP) ter ima možnost nastavitve treh stopenj pihanja. Vgrajen ima priročen ročaj, ki omogoča preprostejši 
transport znotraj objekta in med objekti. 

http://www.santoemma.com/
http://www.cistilnaoprema.si/
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Program CARPET – Profesionalni kompleti 

Profesionalni kompleti Santoemma ekstraktorjev z dodatno opremo, so skrbno pripravljeni in uporabniku zagotavljajo 
odlične rezultate čiščenja, olajšujejo in pohitrijo čiščenje, skrajšujejo čas sušenja in nudijo zaščito tekstilu ter 
preprečujejo ponovno umazanje. Z njimi lahko očistite tudi najbolj umazane površine v le eni potezi, suhe in pohodne 
pa so že v manj kot eni uri. Vse pomembni faktorji so skombinirani in združeni na najbolj optimalen način: čistilo, 
temperatura, mehansko ščetkanje površine, sesanje in čas. Santoemma profesionalni seti so na voljo z različno 
opremo in v različnih velikostih, za vse velikosti površin in zagotavljajo rešitev za vse vrste težav pri čiščenju tekstila.    
 
    
 

 

 

 

 

 

 

   

  

                            

 

 

 

 

 

  

      

                      

 

 

Sabrina Maxi s sesalno cevjo  
NS300-M in  

SMARTKIT sistemom 

 

Robustna plastična 
šoba za sedežne 

NS10PN-M 
 

Ščetka z ekstrakcijsko 
šobo NS270BRUSH  

 

Instant grelnik 
HT1800 

Grace/GraceHP   
S sesalno cevjo NS300-M in 

SMARTKIT sistemom 

 

Ščetka z ekstrakcijsko šobo 
NS400BR-DUAL-HT z vgrajenim 

grelnikom 

 

Aluminijasta šoba 
za sedežne 
NS10ALL-M 

 

Instant grelnik 

HT1800 

CHARIS s 
SMARTKIT sistemom 

 

Instant grelnik 
HT1800 

Talna šoba 
NS300 

Robustna plastična 
šoba za sedežne 

http://www.santoemma.com/
http://www.cistilnaoprema.si/
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Program CARPET – ekstrakcijski in čistilni avtomati 

 
Avtomati so zasnovani, tako da sistem za čiščenje nameščen pod ohišjem stroja, upravljalec pa jih pomika vzvratno ali 
naprej. Zaradi večje delovne širine in praviloma večjih rezervoarjev je z njimi možno očistiti večje površine v enakem 
času. Nekateri so zasnovani, tako da omogočajo priklop manjše šobe in/ali so primerni tudi za čiščenje trdih površin.   
 

 
 
 

Sharon  je inovativni čistilni stroj idealen za globinsko čiščenje tekstilnih talnih površin, prav tako pa je 

primeren za izpiranje trdih talnih površin. Med napravo za globinsko čiščenje tekstilnih talnih in napravo za 
izpiranje trdih tal preklopite s pomočjo preklopne ročice. Nanj lahko priklopite tudi ekstrakcijsko šobo za 
sedežne (NS10PN) in globinsko očistite oblazinjeno pohištvo in ostale težje dostopne predele. Pretok delovne 
raztopine se lahko nastavi za vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno globinsko čiščenje.  

 
 

Sharon-Brush je majhen čistilni stroj s cilindrično krtačo, idealen za ekstrakcijsko globinsko čiščenje 

tekstilnih površin in čiščenje trdih tal. Med napravo za globinsko čiščenje tekstilnih talnih in napravo za čiščenje 
trdih tal preklopite s pomočjo preklopne ročice. Cilindrična krtača ima avtomatsko nastavljiv pritisk krtače na 
površino in je zaradi tega idealna tako za globinsko čiščenje tekstilnih površin, kot tudi ribanje trdih površin. 
Zaradi majhne širine, ki znaša le 29 cm je idealen tudi za čiščenje ozkih prostorov. Nanj lahko priklopite tudi 
ekstrakcijsko šobo za sedežne (NS10PN) in globinsko očistite oblazinjeno pohištvo in ostale težje dostopne 
predele. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno globinsko 
čiščenje. Kljub temu, da gre za nekoliko večji stroj je izjemno preprost za uporabo in robustne izdelave, zaradi 
česar je primeren tudi za oddajo v najem in čistilne servise.    

 
 
 

Charis-ONE je kvaliteten ekstrakcijski stroj za globinsko čiščenje srednje velikih površin. V eni potezi očisti 

tekstilna tla v širini 40 cm – vlakna skrtači, obnovi in očisti. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za 
vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno globinsko čiščenje. Vgrajen ima izjemno zmoglj iv sesalni motor, ki 
odlično odstrani vso umazanijo in znatno skrajša čas sušenja površine. Površina je lahko povsem suha že v eni 
uri. Stroji so izjemno tihi in oddajajo glasnost le 60 decibelov in se lahko uporablja tudi v prostorih kjer je 
zaželjen ali zahtevan nižji nivo hrupa. Nanj je možno namestiti tudi patentiran SMARTKIT system, ki omogoča 
avtomatsko doziranje čistila, lažje izpiranje in predčiščenje.  
  

 
 
 

Charis-DUAL je kvaliteten ekstrakcijski stroj za globinsko čiščenje srednje velikih površin. V eni potezi 

očisti tekstilna tla v širini 40 cm – s kar dvema nasproti se vrtečima cilindričnima krtačama, vlakna skrtači, 
obnovi in očisti. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno 
globinsko čiščenje. Vgrajen ima izjemno zmogljiv sesalni motor, ki odlično odstrani vso umazanijo in znatno 
skrajša čas sušenja površine. Površina je lahko povsem suha že v eni uri. Stroji so izjemno tihi in oddajajo 
glasnost le 60 decibelov in se lahko uporablja tudi v prostorih kjer je zaželjen ali zahtevan nižji nivo hrupa.  
S patentiranim ¨click¨ sistemom je izjemno preprost za opravljanje manevrov, zaradi česar ga lahko uporabljate 
brez prekinitev tudi več ur. 
Ker ima dve krtači je idealen tudi za mehansko predčiščenje površine pred globinskim čiščenjem, ki je 
priporočljivo pri zelo umazanih površinah z veliko količino osušene ali zasušene umazanije. Nanj je možno 
namestiti tudi patentiran SMARTKIT system, ki omogoča avtomatsko doziranje čistila, lažje izpiranje in 
predčiščenje. Namestite pa lahko tudi sesalno šobo SQ720E in ga pretvorite v učinkovit čistilni stroj. Dve 

krtači zribata površino ob pomiku naprej, sesalna šoba pa posesa umazanijo in posuši trda tla. Za čiščenje 
izjemno trdovratne umazanije s trdih tal sta na voljo tudi krtači s tršimi ščetinami. 
 

http://www.santoemma.com/
http://www.cistilnaoprema.si/
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 Program CARPET – ekstrakcijski in čistilni avtomati 

Avtomati so zasnovani, tako da sistem za čiščenje nameščen pod ohišjem stroja, upravljalec pa jih pomika vzvratno ali 
naprej. Zaradi večje delovne širine in praviloma večjih rezervoarjev je z njimi možno očistiti večje površine v enakem 
času. Nekateri so zasnovani, tako da omogočajo priklop manjše šobe in/ali so primerni tudi za čiščenje trdih površin.   
 
 

 
 
 

Elite-Silent je čistilni stroj za globinsko čiščenje tekstilnih površin in trdih talnih površin s polavtomatskim 

pomikom opera, skrtači in posuši pas tekstilne površine v širini 50 cm v eni potezi, kar znese v eni uri tudi do 
500 m

2
. Pri obeh vrstah čiščenja omogoča pomik naprej. Trostopenjski motor z velikim podtlakom zagotavlja 

odlično čiščenje tako tekstilnih, kot tudi trdih talnih površin. Stroji so izjemno tihi in oddajajo glasnost le 60 
decibelov in se lahko uporablja tudi v prostorih kjer je zaželjen ali zahtevan nižji nivo hrupa. Omogoča pa 
nastavitev pritiska krtač in ekstakcijske šobe glede na tip tekstilne površine. Pretok delovne raztopine se lahko 
nastavi za vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno globinsko čiščenje. Kot opcija je na voljo tudi grelnik za 
ogrevanje vode HT1800. Nanj je možno namestiti tudi patentiran SMARTKIT system, ki omogoča avtomatsko 
doziranje čistila, lažje izpiranje in predčiščenje. Namestite pa lahko tudi sesalno šobo SQ720E in ga 
pretvorite v učinkovit čistilni stroj. Krtača zribat površino, sesalna šoba pa posesa umazanijo in posuši trda 

tla. Za čiščenje izjemno trdovratne umazanije s trdih tal je na voljo tudi krtača za ribanje trdih tal. 
 

 

Powerful je čistilni stroj z nastavljivim  avtomatskim pomikom za globinsko čiščenje tekstilnih površin in 

trdih talnih površin opere, skrtači in posuši pas tekstilne površine v širini 50 cm v eni potezi, kar znese v eni uri 
tudi do 600 m

2
. Trostopenjski motor z velikim podtlakom zagotavlja odlično čiščenje tako tekstilnih, kot tudi trdih 

talnih površin. Stroji so izjemno tihi in oddajajo glasnost le 60 decibelov in se lahko uporablja tudi v prostorih kjer 
je zaželjen ali zahtevan nižji nivo hrupa. Omogoča pa nastavitev pritiska krtač in ekstakcijske šobe glede na tip 
tekstilne površine. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno 
globinsko čiščenje. Kot opcija je na voljo tudi grelnik za ogrevanje vode HT1800. Nanj je možno namestiti tudi 
patentiran SMARTKIT system, ki omogoča avtomatsko doziranje čistila, lažje izpiranje in predčiščenje. 
Namestite pa lahko tudi sesalno šobo SQ720E in ga pretvorite v učinkovit čistilni stroj. Krtača zribat 

površino, sesalna šoba pa posesa umazanijo in posuši trda tla. Za čiščenje izjemno trdovratne umazanije s trdih 
tal je na voljo tudi krtača za ribanje trdih tal..  
 

 

Elite-Battery je baterijski čistilni stroj z nastavljivim  avtomatskim pomikom za globinsko čiščenje 

tekstilnih površin in trdih talnih površin opere, skrtači in posuši pas tekstilne površine v širini 50 cm v eni potezi, 
kar znese v eni uri tudi do 600 m

2
. Trostopenjski motor z velikim podtlakom zagotavlja odlično čiščenje tako 

tekstilnih, kot tudi trdih talnih površin. Stroji so izjemno tihi in oddajajo glasnost le 60 decibelov in se lahko 
uporablja tudi v prostorih kjer je zaželjen ali zahtevan nižji nivo hrupa. Omogoča pa nastavitev pritiska krtač in 
ekstakcijske šobe glede na tip tekstilne površine. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za vzdrževalno 
dnevno čiščenje ali generalno globinsko čiščenje. Nanj je možno namestiti tudi patentiran SMARTKIT system, ki 
omogoča avtomatsko doziranje čistila, lažje izpiranje in predčiščenje. Namestite pa lahko tudi sesalno šobo 
SQ720E in ga pretvorite v učinkovit čistilni stroj. Krtača zribat površino, sesalna šoba pa posesa umazanijo 

in posuši trda tla. Za čiščenje izjemno trdovratne umazanije s trdih tal je na voljo tudi krtača za ribanje trdih tal.. 

 
 

 

Nikita je baterijski ˝step on˝ čistilni stroj za globinsko in vzdrževalno ekstrakcijsko čiščenje velikih tekstilnih 

površin. Z njim lahko očistimo tudi do 1000 m
2
 v eni uri. V eni potezi površino v širini 70 cm poprši, skrtači z 

dvema nasproti vrtečima krtačama, izpere in posuši. Z dvema izjemno zmogljivima sesalnima motorjema z 
velikim podtlakom, zaradi česar je površina po čiščenju skoraj popolnoma suha. Omogoča pa nastavitev pritiska 
krtač in ekstakcijske šobe glede na tip tekstilne površine. Pretok delovne raztopine se lahko nastavi za 
vzdrževalno dnevno čiščenje ali generalno globinsko čiščenje. S pomočjo ročice ga lahko pretvorite tudi v stroj 
za enkapculacijsko ekstrakcijsko čiščenje. Namestite pa lahko tudi sesalno šobo SQ900N in ga pretvorite v 
učinkovit čistilni stroj. Stroj ima vgrajen diferencialni pogonski motor, ki mu zagotavlja izjemno okretnost in 

opravljanje manevrov povsod. Serijsko ima vgrajena SMARTKIT in ˝pre spray˝ Sistema.  
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Program CARPET – ekstraktorji z gibljivo cevjo in PENO 
 
V določenih primerih, kot so preproge ob vhodih v stavbe in drugod kjer je nujno, da je tekstilna površina takoj po 
čiščenju pripravljena za uporabo, se čiščenje opravi s PENO namesto s čistilom in vodo. V zahvalo posebni 
Santoemma tehnologiji GOSTE PENE, ki je na voljo pri nekaterih modelih ekstraktorjev, je možno strojno očistiti 
manjše površine tekstilnih površin s to peno. Gosto peno nanesemo na površino, površino skrtačimo in po nekaj 
sekundah površino posesamo. Za razliko od običajne delovne raztopine, ki vsebuje čistilo in vodo, gosta pena ne 
prodre v notranjost tekstila, ampak deluje na vrhnjih slojih, kjer se ponavadi naberevečina umazanije. Tovrstni sistem 
ekstrakcije zagotavlja odlično vzdrževalno čiščenje in minimalni čas sušenja.  
 
Da dobimo to učinkovito gosto peno, moramo pomešati kemijsko sredstvo s stisnjenim zrakom, ki ga zagotovi vgrajeni 
kompresor zraka. Na ta način dobimo veliko boljšo kvaliteto goste pene, kot jo zagotavlja predpripravljena tekoča 
pena, ki jo pripravijo nekateri podobni stroji na trgu, ki nimajo vgrajenega kompresorja. Po drugi strani pa je zaradi 
optimalne gostote bolj učinkovita od suhe pene, ki se prav tako pojavlja na trgu, saj ne ostane povsem na površini, 
ampak deluje nekaj milimetrov v notranjost vrhnih slojev. 
 
 
 

Sabrina-Foam je penilni ekstrakcijski stroj z vgrajenim kompresorjem.  

Dozira gusto peno na površino, ki jo želimo globinsko očistiti, ne glede na to ali gre za tekstilno 
pohištvo ali preproge. Gostoto pene lahko nastavimo glede na tip površine. Sabrina Foam se 
lahko uporabi prav tako kot pršilni ekstrakcijski stroj Velik podtlak, ki ga zagortavlja zmogljiv 
sesalni motor, omogoča odlično sesanje umazanije in sušenje tekstila.  

Kot opcija je na voljo za Sabrina Foam tudi rotacijska ščetka s šobo NS270BRUSH, ki zaradi 
mehanskega vpliva rotacijske ščetke še izboljša rezultate čiščenja. 

 

 

 

HOT-Sabrina-Foam je penilni ekstrakcijski stroj z vgrajenim kompresorjem. 

V zahvalo patentiranem sistemu, HOT-Sabrina Foam omogoča doziranje vroče goste pene na 
površino, Vroča, gosta pena je še nekoliko učinkovitejša kot gosta pena pri sobni temperaturi in 
obenem še dodatno skrajša čas sušenja. Pena je pripravljena za uporabo praktično takoj po 
vklopu stroja. Gostoto pene lahko nastavimo glede na tip tekstilne površine. Sabrina Foam se 
lahko uporabi prav tako kot pršilni ekstrakcijski stroj z vročo delovno raztopino. 

Kot opcija je na voljo za HOT-Sabrina Foam tudi rotacijska ščetka s šobo NS270BRUSH, ki 
zaradi mehanskega vpliva rotacijske ščetke še izboljša rezultate čiščenja  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opcijska NS270BRUSH Talno ekstrakcijsko čiščenje s peno  Ekstrakcijsko čiščenje s peno 

pohištva  

http://www.santoemma.com/
http://www.cistilnaoprema.si/


    
 

Santoemma srl  
Via Piave, 22/C  -  20016  PERO (Milano) – Italy                              1109                                       
Tel. +39.02.3391 2487   Fax  +39.02.3391 2538                              
www.santoemma.com  E-mail: santoemma@santoemma.com                                                                       

7 OMEGA d.o.o. 
Ljutomerska cesta 28 – 9250 Gornja Radgona – Slovenija 
T: 02 561 1762 – F: 02 561 1524 
W: www.cistilnaoprema.si – E: info@omegadoo.si 

 

Sistemi čiščenja in modeli ekstraktorjev 

Na nekatere modele je možno namestiti različne sisteme čiščenja, ki doprinesejo k boljšim rezultatom čiščenja. 

Naprimer na ekstrakcijske stroje z gibljivo cevjoje možno namestiti tudi različno opremo za čiščenje tal, ki površino 

tudi mehansko obdela ipd. Tabela prikazuje vgrajene funkcije in opcijsko dodatno opremo: 

 

Sistem čiščenja |  
Modeli  Pršilna 

ekstrakcija 
Vroča pršilna 

ekstrakcija 

Pršilna 
ekstrakcija 
+ krtačenje 

 Penilna 
ekstrakcija

  

Vroča 
Penilna 

ekstrakcija
  

Penilna 
ekstrakcija 
+ krtačenje 

Sabrina x   
Z opcijskim 

NS270BRUSH       

Sabrina-HOT x x 
Z opcijskim 

NS270BRUSH       

Sabrina-Maxi x 
Z opcijskim       

HT1800 
Z opcijskim 

NS270BRUSH       

Serena-Silent x 
With optional     

HT1800          
NS400BR-DUAL-HT 

Z opcijskim 
NS400BRUSH       

Grace x 
With optional      

HT1800 
NS400BR-DUAL-HT 

Z opcijskim     
NS400BR-DUAL 

NS400BR-DUAL-HT 

      

GraceHP x 
With optional      
HT1800-HP 

 NS400BR-DUAL-HT 

Z opcijskim    
NS400BR-DUAL 

NS400BR-DUAL-HT 
      

Sharon-Brush x   x       

Charis-ONE / DUAL x 
Z opcijskim     

HT1800 x       

Elite-Silent x 
Z opcijskim       

HT1800 x       

Powerful x 
Z opcijskim      

HT1800 x       

Elite-Battery x   x       

Nikita x   x       

Sabrina-Foam 

+ wand 
x   

Z opcijskim 
NS270BRUSH 

x   
Z opcijskim 

NS270BRUSH 

HOT-Sabrina-Foam 

+ wand 
x x 

Z opcijskim 
NS270BRUSH 

x x 
Z opcijskim 

NS270BRUSH 

NS270BRUSH      x     
S Sabrina-Foam 

HOT-Sabrina-Foam 

NS400BRUSH     x       

NS400BR-DUAL     x       

NS400BR-DUAL-HT   x x       

T-CLEAN chemical x x x       

T-FOAM chemical       x x x 
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