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Kako naj spim sam?

Nihče ne želi spati tako kot brezdomci: na vrečah smeti. Imate prijetno stanovanje z lepo opremljeno 
spalnico, udobno posteljo, kvalitetno vzmetnico in sveže oprano posteljnino. Prepričani ste, da ste storili 
vse za higieno spanja. Pa ni čisto tako.

Tudi naše »civilizirane« vzmetnice so včasih prave vreče smeti. Le malo ljudi ve, da je vzmetnica najbolj 
umazan predmet, s katerim smo v stiku tretjino življenja. Kako to?
Ali ste kdaj pomislili, kdo je spal pred vami na sicer sveže preoblečeni hotelski postelji? 

Storitev
- za vas opravimo storitev
- čiščenje na mestu
- vzmetnica uporabna takoj po čiščenju

Najem naprave
- napravo lahko najamete za določen čas
- predstavitev s strani usposobljene osebe 
- cena najema po številu vzmetnic 
  (že od 2 EUR/kos)
- pridobitev spričevala in kontrolne nalepke

Pomagali vam bomo, da se znebite neprijetnega občutka 
nehigienskih vzmetnic in s tem omogočite zdravo spanje 
sebi in drugim.

Clean it - higiena vzmetnic 
primerno za vse
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prah, kožne luske

hišne pršice

cvetni prah
spore, plesniživalske dlake

jedro vzmetnice

Rešitev za vzmetnice, ki jih navsezadnje ne morejo menjati vsako leto, pa tudi oprati ne, je temeljito čiščenje
kar v njihovem posteljnem okvirju.

Spoznajte naš edinstven način dela in se prepričajte, zakaj nam zaupa vedno več zavodov, hotelov, 
gospodinjstev…

...ker vzmetnic ne moremo oprati!

Clean it Bed & Fresh 
plastenka, 1 lit 
kanister, 5 lit

Razpršilka z avtomatsko črpalko 

prazna razpršilka z avtomtsko črpalko, 1 lit

Čiščenje vzmetnic z ročno sesalno napravo, ki z odličnim tehnološkim postopkom odstrani delce iz globine in 
brez kemikalij uničuje bakterije, viruse in spore. 

Njena prednost pred drugimi globinskimi sesalniki je predvsem v dodatku glave, ki vzmetnico površinsko 
presvetli z ultravijolično svetlobo. 

Med čiščenjem ostane vzmetnica na svojem mestu, uporabna pa je takoj po čiščenju. 

prevleka za vzmetnico
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