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Kot obiskovalec sejma CleanME boste 
•	 dobili		podroben	pogled	na	trg	
•	 poglobili	odnose	z	že	obstoječimi	partnerji	
•	 ustvarili	nove	poslovne	priližnosti	
•	 sodelovali	v	strokovnih	pogovorih	in	razpravljali	
o	vprašanjih,	ki	so	pomembna	za	vaš	posel

•	 hitreje	se	boste	seznanili	z	najnovejšim	razvojem	
v	 čistilni	 industriji	 in	 odkrili	 nove	 trende	 ter	
inovacije		

Kdo bo obiskal CleanME sejem? 
•	 Direktorji	zdravstvenih	organizacij	
•	 Gostinstva	/	gospodinstvo	
•	 Proizvodna	podjetja			
•	 Podjetja	za	vzdrževanje	stavb	
•	 Podjetja	za	upravljanje	objektov	
•	 Letališča,	pristanišča,	skladišča	
•	 Vladni	in	državni	organi	
•	 Izobraževalne	institucije	
•	 Živilske	industrije	
•	 Avtomobilske	industrije	
•	 Predelovalne	industrije	
•	 Ministrstvo	za	infrastrukturo	
•	 Banke	in	finančne	institucije	
•	 Supermarketi,	multipleksi,			 	 	
nakupovalni	centri	(management)

•	 Direktorji	hotelov,	zdravilišč,	termalnih	letovišč	
•	 Direktorji	športnih	klubov	
•	 Managerji	za	malo	prodajo	
•	 Trgovci,	distributerji,	trgovinski	agenti
•	 Ponudniki	izdelkov	in	storitev	
•	 Bivalni	prostori	
•	 Hrana	/	kuhinja	
•	 Podjetja	za	upravljanje	z	odpadki	
•	 Podjetja	za	upravljanje	z	vodami	

Zakaj razstavljati na CleanME ?
Kot razstavljalec sejma boste:
•	 Izboljšali	prepoznavnosti	vaše	blagovne	znamke	
in	ukrepili	sloves	vašega	podjetja

•	 Predstavili	novosti
•	 Predstavili	 v	 živo	 vašo	 opremo,	 tehnologije,	
storitev	in	aplikacije

•	 Pospeševali	obstoječe	poslovne	odnose
•	 Vzpostavili	nove	poslovne	kontakte
•	 Pridobili	splošne	informacije	o	trgu
•	 Preučevali	konkurenco
•	 Sklepali	 nove	 posle	 med	 sejmom	 in	 pripravili	
bodoče	poslovne	transakcije

•	 Komunicirali	 z	 vodstvenim	 kadrom	 in	 veliko	
število	strank	iz	srednje	in	vzhodne	Evrope

Kdo naj bi razstavljal na CleanME ?
Vsa podjetja iz področja industrijskega in profesionalnega 
čiščenja  ter vzdrževanja.

Proizvajalci, uvozniki in distributeri 
•	 Opreme	in	strojev	za	čiščenje
•	 Čistilnih	kemikalij	in	raztopin
•	 Pripomočkov	in	orodij	za	čiščenje	
•	 Izdelkov	za	čiščenje	wc-ja
•	 Izdelkov	za	čiščenje	kuhinje
•	 Izdelkov	za	nego	tal
•	 Opreme	za	sanitarije	in	komunalno	čiščenje
•	 Opreme	za	nadzor	škodljivcev
•	 Opreme	za	zbiranje	in	recikliranje	odpadkov
•	 Delavnih	in	zaščitnith	oblačil;	delavnih	čevljev
•	 Grelnikov	vode	in	baterij
•	 Varsnostnih	znakov
•	 Ozonskih	generatorjev

Kemične čistilnice in pralnice
Ponudniki za storitve čiščenja
Ponudniki drugih storitev v povezavi s tem sektorjem
Založniki
Združenja, društva, nevladne organizacije



CleanME REPORT

080 50 77 | barjans.si

Barve�(barvna�verzija):
-Rdeca:�HEX:�#FF0000,�RGB:�255,0,0,�pantone:�osnovna�rdeca
-Svetlo�modra:�HEX:�#C3D8F0,�RGB:195,216,240,�CMYK:�16,5,0,0,�pantone�277
-Siva:�RGB:�77,77,77,�pantone:�432

Barve�(crno�bela�verzija):
-Svetlo�siva�HEX:�#D9D9D9�RGB:�217,217,217
-Siva:�HEX:�#4D4D4D�RGB:�77,77,77

Fonti:
-BENT:�Frutiger�87�Condensed�Extra�Black,�character�spacing�200%
-Excellent:�Helvetica�Neue�65�Medium

R

R

Kako lahko dvignemo produktivnost in zmanjšamo stroške 
čiščenja?

Nakup čistilnega stroja nam delo 
čiščenja olajša ter prihrani na času in denarju. Tako boste lahko za 
enako površino porabili bistveno manj časa kot z ročnim čiščenjem.
Dober čistilni stroj mora imeti dovolj velik rezervoar ter zmogljivo 
baterijo, a hkrati mora biti ustrezne velikosti za lažje manevriranje in 
okretnost v prostorih z več ovirami.

S pridobitvijo novega člana vašega čistilnega osebja lahko v krajšem 
času očistite prostore z visoko frekvenco obiska in jih tako hitro odprete 
za prehod.

Če vas zanima, kateri stroj je pravi za vas, nas obiščite na sejmu 
CleanME od 3. do 5. oktobra 2017 na razstavnem prostoru A401.

www.barjans.si

Vaš partner pri čiščenju
V podjetju Bent se s profesionalno čistočo ukvarjamo že od leta 1971. Smo eno vodilnih 
podjetij v Sloveniji na področju profesionalne opreme za čiščenje in čistil, ter imamo 
preko 70 sodelavcev v naših enotah v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu in Sarajevu.

Naš prodajni asortiman zajema naslednje segmente čiščenja:
	» Kombinirani	čistilni	stroji,	enoploščni	stroji,	pometalni	stroji,	…
	» Čistila	za	dnevno	in	generalno	čiščenje,	premazi,	odstranjevalci,	…
	» Sanitarni	papir,	podajalniki,	milniki,	…
	» Sesalniki	za	industrijo,	globinski	sesalniki,	ekstrakcijski,	…
	» Pripomočki	in	sistemi	za	pomivanje	oken	
	» Pripomočki	za	čiščenje:	vozički,	mopi,	krpe,	posebna	linija	pripomočkov	za	farmacijo	in	živilsko	industrijo,	…

Obiščite nas na sejmu CleanME med 3. In 5. oktobrom 2017. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali 
najti prave rešitve za vaš izzive pri čiščenju. Več informacij najdete tudi na www.bent.si.

Vaša ekipa Bent
https://bent.si

Euro Clean-Air sp. z o.o. exclusive European distributor for 
Rotobrush air duct cleaning equipment

When Rotobrush opened for business in USA, they have provided air duct cleaning services with their own patented 
brush-and-vacuum method. As word spread, more and more contractors expressed interest in owning a Rotobrush 
system of their own—and so Rotobrush evolved from a service provider to a manufacturer of air duct cleaning 
equipment, supplies, and video inspection systems. During this time company have patented the brush-and-vacuum 
method—the one HVAC technicians prefer 2 to 1—along with a removable pod design. By 1998,Rotobrush was listed 
as one of Inc. magazine’s 500 fastest growing companies.

Currently after many years of improvements and development as a European distributor we offer the latest air duct 
cleaning machine from Rotobrush called The BrushBeast. The BrushBeast is the most powerful Rotobrush system yet. 
With a 90% increase in vacuum power,the BrushBeast can remove even the heaviest buildup within air duct systems. 
Seperately from the vacuums the unit is equipped with 450 RPM motor responsibile for brush rotation which ensures 
your air duct cleaning job will be completed in no time.

Find out about Rotobrush patented brush-and-vacuum system allowing you to clean air ducts easily and efficiently 
using one machine only.

EURO CLEAN-AIR Ltd.
Domaniewska 37 st. / 2.43, 02-672 Warsaw

Exclusive Authorized Rotobrush Distributor, Leader In Air Duct Cleaning 
http://rotobrush.eu/?lang=en
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Čiščenje v zdravstveni industriji
Zaradi vse večjih potreb in zahtev po higieni, čiščenje postaja vse večji izziv za podjetja. Podjetja, ki so del  čistilne  
industrije si prizadevajo za razvoj novih inovativnih rešitev, ki  ustrezajo tudi vedno večjim okoljskim in higienskim 
zahtevam. Glede na ta sektor gospodarstva se podjetja osredotočajo na posebno opremo, izdelke in storitve, ki so 
pomembne za njihove potrebe.

Brezhibna čistoča je 
sestavni del zdravstvene 
industrije. Največji izziv 
zdravstvenih ustanov 
je ohraniti ravnotežje 
med stroški in učinkovito 
zdravstveno oskrbo. V 
zdravstvenih ustanovah, 
kot so bolnišnice so pacienti 
nenehno podvrženi 
izpostavitvi okužb.

Patogeni mikroorganizmi 
prispevajo k razvoju in širjenju infekcij povezanih z zdravstvenimi storitvami. Čiščenje in razkuževanje površin, sterilno 
čiščenje orodij za večkratno uporabo, instrumentov,  naprav in endoskopov, pravilno pranje zdravstvenega tekstila/
oblačil ter samo ustrezno ravnanje z odpadki so ključnega pomena za preprečevanje okužb.

Pred kratkim so zdravstvene ustanove spremenile pristop iz neaktivnega v aktivnega in sicer, da bi s tem omejili 
sam pojav in razširitev infekcij. Vsak objekt v zdravstvu mora imeti plan čiščenja oziroma načrt čiščenja prostorov in 
objektov. Z vlaganjem v učinkovitejšo tehnologijo in opremo za čiščenje, dobro usposobljeno osebje in z uporabo 
brezplačnih podatkov iz programske opreme s katero se lahko prepričamo ali je bilo čiščenje opravljeno v skladu s 
standardom. S tem bi managment zmanjšal ali celo izkoreninil določene okužbe v zdravstvu.

Kar se tiče samega razkuževanja pa je učinkovitost le tega odvisna od protimikrobne aktivnosti, načina uporabe, 
kontaktnega časa in koncentracije razkužila. Na trgu je nova generacija razkužil, ki vsebujejo snovi, ki povečajo 
učinkovitost čiščenja ,uporablja se tehnologija pospešenega vodikovega peroksida (Accelerated Hydrogen Peroxide).

Tudi roboti za čiščenje naj bi imeli čedalje večjo oziroma pomembnejšo vlogo v vsakodnevnem čiščenju. Brez dodatnih 
stroškov dela je zagotovljena višja raven čistoče in na ta način se lahko zdravstvene ustanove bolje borijo proti 
okužbam v svojih obratih.

S tem , da se ohranja večja čistoča brez dodatnih stroškov, bi moral biti sam proces čiščenja nadzorovan, kar bi bila 
naloga programske opreme za upravljanje časa in nalog. Za problematična področja v zdravstvu bi se uporabljala 
programska oprema za odpravljane motenj, ki ocenjuje metode, postopek čiščenja ter optimizira čiščenje in izboljšuje 
dosežene rezultate.

Oprema za avtomatsko obdelavo medicinskih instrumentov in pripomočkov je zasnovana tako, da zagotavlja 
maksimalno zaščito bolnikov in zdravstvenih delavcev. Združuje izdelke visoke zmogljivosti s preprosto uporabo ter 
najvišjo stopnjo varnosti in združljivosti z materiali.

Varnost in udobje zaposlenih  je drugi del politike čiščenja v zdravstvenih ustanovah. Uporabljajo specializirana oblačila, 
obutev, zaščitne maske in rokavice za enkratno uporabo. Izdelki za higieno rok preprečujejo prenos mikroorganizmov 
v zdravstvenih okoljih.

Nenazadnje je ravnanje z odpadki tesno povezano tudi s čistočo v zdravstvenih ustanovah. Uredba o odpadkih zahteva 
razvrstitev odpadkov na podlagi nevarnih lastnosti in proizvodnje le teh. Za zbiranje odpadkov in odstranjevanje 
le teh veljajo posebne zahteve, z njimi se preprečijo okužbe. Strupena in citostatična zdravila, občasno pa tudi 
kemikalije, ki so narejene iz nevarnih snovi, vse to pa  se obravnava kot nevarne snovi in se zanje zahteva posebna 
oprema.
 
CleanMe je nov specializiran sejem za industrijsko, komercialno ter gospodinjsko čiščenje in vzdrževanje.  Dogodek 
se bo odvijal od 03 – 05.10.2017 v Ljubljani. Dogodek je idealen za srečanje vseh profesionalcev iz tega področja, 
tako bo povpraševanje in ponudba skupaj pod isto streho vse tri  dni. Bodite del CleaMe sejma in izkoristite najboljše 
možnosti za nove posle.
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Predstavitev podjetja IVEC d.o.o.
Smo družinsko podjetje IVEC d.o.o., s tradicijo, ki sega v leto 
1991. Imamo certifikata kakovosti 9001 in 14001.

Ukvarjamo se s prodajo profesionalnih čistil, imamo lastno blagovno znamko  IVEC, 
pripomočkov za čiščenje, čistilnih vozičkov,  strojev za čiščenje, sesalcev, košev, 
zbiralnikov za smeti, papirnate galanterije.

Sodelujemo s svetovno priznanimi proizvajalci, kot so: Werner&Mertz, Newell Rubbermaid, Cleanfix, Soffas, Filmop…

Naše stranke ter poslovni partnerji po vsej Sloveniji nas poznajo po profesionalnih izdelkih visoke kakovosti, zanesljivosti, 
prijaznosti ter hitri dostavi, dobrem servisu, še posebej pa po tem, da zmeraj prisluhnemo slehernemu kupcu. Nudimo 
vam tudi izobraževanja vaših zaposlenih glede čiščenja, pripravimo vam načrte čiščenja.

Za več informacij si lahko ogledate našo spletno stran www.ivec.si ali nas obiščite v naših prodajnih salonih v Mariboru 
in Ljubljani.

Veselimo se vašega obiska.

IVEC d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor
Tel:  +386 (0)2 2296 700, Fax: +386 (0)2 2522 028

Certifikat ISO 9001, ISO 14001
e-mail: narocila@ivec.si

www.ivec.si 

Predstavitev podjetja 
STOTINKA d.o.o.

Podjetje Stotinka je bilo ustanovljeno leta 1993. 
Delovati smo začeli na področju zdravilišč in 
kopališč, kjer ponujamo proizvode za pripravo in nego bazenske vode ter 
dezinfekcijska in čistilna sredstva za bazene in savne.
 

V naši ponudbi danes najdete tudi merilno regulacijsko tehniko za pripravo bazenske vode, bazenske sesalce in 
različno opremo ter potrošni material, ki ga potrebujejo zdravilišča ter kopališča.
  
Dejavnost smo razširili tudi na trg privatnih bazenov, kjer ponujamo bazene vseh vrst in oblik, bazensko opremo ter 
ponujamo možnost montažne in servisno službo z lastno ekipo.

Danes smo eno izmed vodilnih podjetji v svoji panogi v Sloveniji. Podjetje predstavlja 15 redno zaposlenih sodelavcev.
www.stotinka.si

www.planetpool.si

MOTORNA KRTAČA MOTORSCRUBBER

V podjetju Triliant d.o.o. smo uvozniki in distributerji čistilnih strojev za 
različne površine in za različne vrste umazanije. Čistilni stroji so zelo 
dober pripomoček za čiščenje, ki olajšajo čiščenje in zagotavljajo višji nivo 
čiščenja, zmanjšajo čas čiščenja in tudi stroške.

Predstavljamo vam novost na slovenskem tržišču, motorno krtačo 
Motorscrubber, ki je neusmiljena do umazanije in hkrati nežna do površin, ki jih čistimo. 
Motorscrubber hitro in učinkovito očisti kopalnice, tuše, stopnice, okna, bazene, motorna 
vozila ter ostala težje dostopna mesta. Deluje na baterije. Eno polnjenje baterije zagotavlja 

4 ure delovanja. Velika prednost stroja je, da je 100% vodoodporen in potopen v vodi, kar omogoča, da lahko brez 
tveganja čistite tudi pod vodo npr. bazen. 

Če se želite prepričati o njegovi zmogljivosti in vsestranski uporabi pokličite v Triliant d.o.o., na tel.: 040/300 841 in 
041/667 177.

www.triliant.si
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Medijski partnerji


