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EXCENTR METODEN

Det effektivaste sättet för rengöring och underhåll av golv

Excentr Metoden är kopplad till de revolutionerande Excentr maskinerna. Det är ett högeffektivt sätt att rengöra 
och underhålla golv på. Våra maskiner är utformade på ett sådant sätt (t. ex. rektangulära) att hörnen är lätta 
att nå.

Padsen gör 2850 varv på 7 mm per minut. Detta gör den mekaniska rörelsen oöverträffad. Till skillnad mot
t. ex. roterande singelskurmaskiner ligger paden alltid helt platt i kontakt med golvytan. Detta gör att Excentr 
maskinerna ger ett mycket jämnt resultat och är enkla att använda. Det är väldigt enkelt och avslappnat att 
arbeta med Excentr maskinerna. För att garantera snabba och perfekta resultat är trycket på paden justerbart 
mellan 17 och 110 kg (beroende på typ av maskin och antal vikter). Det finns många olika pads och tillbehör 
för att uppnå maximala resultat på alla ytor.

Fördel 1: Fyra gånger så snabbt

Excentr Metoden bygger på en annan rörelse än traditionella städmaskiner. Den mekaniska 
rörelsen som maskinen gör är excentrisk, för att vara exakt. Excentr Metoden baseras på 2850 
rpm i små cirklar på 7 mm.

2850 rpm innebär att maskinerna i Excentr genererar 15 gånger mer rörelse än konventionella 
städmaskiner. Eftersom den mekaniska effektiviteten på golvet (ytan) är mycket högre uppnås 
resultaten mycket snabbare. Detta innebär att arbetet oftast kan göras upp till 3 till 4 gånger 
snabbare! Detta gör systemet väldigt intressant, eftersom rejäla tidsbesparingar görs och 
kostnaderna per m2 minskas avsevärt.

Fördel 2: En unik design

Excentr Metoden gör maskinstädning smartare! Runda maskiner har alltid problem med 
rengöring vid golvlister och i hörn. Detta var en av våra hörnstenar i utvecklingen av denna 
metod. Vi tillverkar rektangulära maskiner och ett antal andra maskiner med speciella former 
för att alltid erbjuda rätt lösningar för dina utmaningar. Våra rektangulära maskiner rengör upp 
till golvlisterna och in i hörnen.

Dessutom har vi en mycket speciell lösning för platser som är svåra att nå; Excentr 30-50. 
Den enda städmaskinen i världen med en spetsig form! Idealisk för rengöring under radiatorer 
och hängande toalettstolar eller i t ex simhallar eller transportsektorn. I dessa miljöer är allt 
utformat så att så lite som möjligt har kontakt med golvet. Med den spetsiga formen på Excentr 
30-50 kommer du åt överallt perfekt, mellan och under.

Fördel 3: Ergonomiskt och användarvänligt

I allmänhet upplevs arbete med städmaskiner som stressande arbete för de med mindre 
erfarenhet. Särskilt singelskurmaskiner kräver mycket ansträngningar att behärska, visserligen 
svårare för en del än för andra. Oavsett finns det en stor vinning för både nybörjare och avancerade 
användare att göra här! Med Excentr metoden arbetar du:

 - Avslappnad i underarmar, axlar och rygg;
 - Med rak rygg, ergonomisk hållning;
 - Rakt framåt (med möjlighet att arbeta rakt bakåt);
 - Ingen ansträngning för handlederna.
-  Vibrationsfritt

Utbildning ej nödvändigt
En annan stor fördel för chefer som arbetar med en stor personalomsättning är att Excentr 
metoden inte kräver någon (maskin) utbildning. Maskinerna är säkra, enkla och ergonomiska att 
arbeta med från första minuten. De enkla koncepten som utvecklats för rengöring, djuprengöring, 
nollställning, polering och renovering av golv är kemikaliefria och baseras på ett eller några steg 
(pads). Detta gör det väldigt enkelt för personer med ingen eller mindre praktisk erfarenhet.

Fördel 4: Miljövänligt

Ett ständigt återkommande och viktigare tema är hur människor städar i förhållande till påverkan
det har på miljön. Inte överraskande när man tänker på hur många liter kemikalier /
rengöringsmedel som spolas ned i avloppet över hela världen varje dag.

På Excentr är vi inte emot användning av rengöringsmedel, men vi är för att minska det! Använd 
endast rengöringsmedel vid behov och påverkan och reduceringen som kan göras är enorm. 
De som arbetar korrekt med Excentr Metoden minskar deras förbrukning av kemikalier med 
95%! Det är ett stort löfte men det är vad vi har arbetat med från dag ett! Vi utvecklar system som 
gör användningen av rengöringsmedel och kemikalier onödig. För att förverkliga detta lägger 
vi till partiklar i padsen. Diamanter, aluminiumoxidpartiklar, bitar av (återvunnen och biologiskt 
nedbrytbar) plast, etc. Detta säkerställer:

- Kemikalieförbrukningen minskas med 95%
- Kapade kostnader (inget rengöringsmedel krävs)
- Undvik risker (inga skador på grund av felaktigt hanterande av kemikalier, ingen halkrisk, färg 
på golvlisten
förblir opåverkad, inga rester efter rengöringen, ingen överdosering av produkter, ingen risk för 
användaren)
- Miljövänligt arbete

Alla Excentr pads är Full Cycle® produkter och är certifierade av Green Seal ™ för Miljö 
Innovation baserad på snabbare biologisk nedbrytning och 100% återvunnet material / naturfiber. 
I många fall är padsen tillverkade av återvunna PET-flaskor.

Fördel 5: Djuprengöring

Svårigheter med att rengöra fogarna? Eller problem med rengöring av strukturerade golv? Fler 
och fler golvtillverkare går från släta till strukturerade golv, exempelvis PVC golv med som ser ut 
som trä etc. Vackert, men en utmaning för de som ansvarar för rengöring och underhåll. Excentr 
metoden baseras på en kort, liten rörelse på 7 mm i en cirkel. Denna rörelse i kombinationen 
med vår specialutvecklade Excentr Fiber Pad garanterar djuprengöring.
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Excentrs flaggskepp

Excentr 55-35 är flaggskeppet hos Excentr. Av 
rostfritt stål, massiv och särskilt effektiv eller tack 
vare 2850 rörelser per minut. Den perfekta balansen 
och det justerbara handtaget gör arbete med denna 
maskin enkelt och ergonomiskt. Vem som helst kan 
använda denna maskin, även utan erfarenhet eller 
teknik.

EXCENTR 55-35

Variabel vikt

Excentr 55-35 väger 39 kg. (exkl. vikter) och levereras 
som standard med en uppsättning vikter på 24 kg. 
Justeringen av padtryck görs per uppsättning vikter 
på 24 kg (2 vikter på 12 kg). Med extra vikter kan 
padtryck på dynan justeras mellan 39 och 110 kg.

Verktyg

Det finns olika verktyg för att få ut det mesta av
maskinens mångsidighet. T.ex. kan du utrusta
maskinen med en Excentr Solution Tank, en Splash 
& Dust Skydd, dammsugare osv. Excentr 55-35 
maskiner kan också anslutas till varandra. Du 
kan arbeta med upp till 3 maskiner (165 cm 
arbetsbredd) anslutna utan utrymme mellan 
padsen och fortfarande enkelt och ergonomiskt 
manövrerbart för en användare.

EXCENTR 43

Kombination excentrisk och
roterande rörelser

Excentr 43 kombinerar den excentriska rörelsen med
en roterande rörelse som en singelskurmaskin har. 
Denna kombination av rörelser, även kallad orbital 
rörelse, är väldigt effektivt på både hårda och mjuka 
golv. Precis som 55-35 och 30-20+ så har Excentr 43 
en justerbar vikt. Padtrycket sker med med viktökning 
på mellan 38 och 80 kg.

Standard med spraysystem

Tack vare de två rörelserna blir det en perfekt blandning 
mellan balans och extrem rengöringskraft. Att arbeta 
med Excentr 43 är superenkelt och mycket ergonomiskt. 
Maskinen är utrustad med ett spraysystem. Vattnet, 
med eller utan tillsats av en produkt, sprutas jämnt 
över ytan på ett kontrollerat sätt, perfekt när du arbetar 
på textilmatta! Excentr 43 kan användas för rengöring, 
nollställning och polering av många golvtyper. Excentr 
43 har en avtagbar strömkabel. Om strömkabeln skulle 
skadas behöver du ingen elektriker för att byta ut den.

Textilmattor

Excentr 43 kan användas för att uppnå en modern form av mattrengöring. Den roterande rörelsen hos den 
traditionella singelskurmaskinen driver alla fibrer i en riktning vilket resulterar i att rengöringsresultatet inte blir 
optimalt och mattan blir mer komprimerad. Eftersom Excentr 43 inte bara har en omloppsrotation på 140 rpm 
utan även gör 1400 små excentriska rotationer på 2,1 cm skakas fibrerna om samt mikrofiberrondellen rengör 
mattfibrerna i alla riktningar. Denna metod garanterar därför ett renare resultat och större volym i fibrerna.

Trägolv

Eftersom Excentr 43 gör så många rörelser i flera riktningar är den en mycket lämplig maskin för trägolv. 
Slipmönstret är mycket imponerande med både grov- och finkorniga sandpapper och slipnät. Denna maskin 
kommer också att förvåna dig vid slipning och polering av mellan stegen när du arbetar med en bandslip. Maskinen 
kommer heller inte att svika dig när du vill slutbearbeta golvet med olja eller vax. Den distribuerar den tillförda 
produkten mycket bra och arbetar in den perfekt.

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 

55 cm x 35 cm
39 kg - 110 kg (59g/cm2)
64 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
1.1 kW
IPX 54
35 cm
125 cm maximalt
63 cm

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 

43 cm - 17" tum
38 kg - 80 kg (56g/cm2)
60 dB
15 m (avtagbar)
1400 rpm x 21mm p/m
230 V/50Hz
0,75 kW
IPX 54
37 cm
125 cm maximalt
70 cm

ARTIKEL NR:
100001

ARTIKEL NR: 
100015
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BATTERI
DRIVEN

Alternativet för en 
singelskurmaskin

Med ett 43 cm brett skrubbdäck är Excentr 40-25
alternativet till en singelskurmaskin. Idealisk
för rengöring, djuprengöring, nollställning och lätt
renovering av små till medelstora ytor.

2850 rpm i kombination med ett padstryck på
45 kg garanterar fantastiska resultat på väldigt kort
tid. Dessutom är Excentr 40-25 väldigt enkel och
ergonomisk att använda. I de flesta fall arbetar du 
utan tillsats av kemikalier. Kort sagt: alla fördelar
av Excentr metoden till ett mycket överkomligt pris!

Excentr Solution Tank kan monteras på Excentr 40-25.

EXCENTR 40-25 EXCENTR 40-25B

Sladdlös rengöring, djup rengöring,
nollställning, renovering och mer!

Att arbeta med en Excentr maskin har aldrig varit enklare; sladdlös, vibrationsfri och med 100% resultat.

Excentr 40-25B levereras med ett avtagbart litiumbatteri vilket håller för 30 minuter (upp till 45 minuter) när 
det fungerar helt autonomt. Vill du arbeta längre? Inga problem, du kan enkelt byta batteri. Att ladda Excentr 
batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du arbeta 24/7. 
Laddningen sker via den medföljande externa laddaren som lätt kan tas från objekt till objekt. Trevlig bonus: 
Excentr batteriet är utrustat med en USB-port så du kan ladda din telefon medan du arbetar. 40-25B levereras 
med ett batteri och en laddare.

Med ett 43 cm brett skrubbdäck är Excentr 40-25B alternativet till singelskurmaskinen. Idealisk för
rengöring, djuprengöring, nollställning och lätt renovering av små till medelstora ytor.

2850 rpm i kombination med ett pads på 45 kg garanterar fantastiska resultat på mycket kort tid. 
Dessutom är Excentr 40-25B mycket enkel och ergonomisk att använda! I de flesta fall arbetar du utan tillsats 
av kemikalier. Kort sagt: alla fördelar med Excentr Metoden till ett mycket överkomligt pris!

Excentr Solution Tank kan monteras på Excentr 40-25B.

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul

43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
60 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,55 kW
IPX 54
280 mm
1193 mm
505 mm

Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri
Laddning
Arbetsyta
Vikt
Ljud nivå
Rörelse
Volt / Hz
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul

45 min. / 750 m2
2 timmar (1 timme 80%)
43 cm x 25 cm
25 kg - 45 kg (42g/cm2)
58 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
240 mm
1193 mm
505 mm

ARTIKEL NR: 
100030

ARTIKEL NR: 
100035
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Version av 30-20
med tyngder

Excentr 30-20+ är den tyngre 
versionen av Excentr 30-20 och därför
mycket lämplig för den dagliga 
rengöringen men även för extrem 
djuprengöring. Tack vare sin 
rektangulära form är denna maskin
perfekt för rengöring längs/mot 
golvlister. 30-20+ rengör lätt hörnen 
och är utrustad med en avtagbar 
strömkabel. Eftersom du även kan 
använda 30-20+ utan vikter är det en 
perfekt maskin att arbeta med på trappor 
och ojämna golvytor. Som du är van vid 
från Excentr är maskinen mycket solid 
och helt byggd av rostfritt stål.

EXCENTR 30-20+

Vikt

Grundversionen av 30-20+ väger 17 kg. Genom att lägga till 
de medföljande vikterna kan maskinen göras tyngre. Det 
maximala padtrycket inkl. dessa vikter är 30 kg. Pga denna 
flexibla uppbyggnad är 30-20+ lätt att lyfta.

Ergonomi och transport

De stora hjulen bakom maskinen ger perfekt balans och 
knappast några vibrationer. Att arbeta med 30-20+ är 
därför mycket enkelt och ergonomiskt. De stora hjulen gör 
det också enkelt att transportera maskinen.

Dammreduktion

Baksidan av den vita plastkanten på 30-20+ har en 
anslutning för en uppsugningsslang. Med denna kan du 
enkelt suga upp dammet genom öppningarna i padhållaren 
och arbeta dammfritt vid torrt arbete.

Batteriversionen av 30-20+

Excentr 30-20+B är batteriversionen av 30-20+. 
Detta gör 30-20+B väldigt lämplig för platser 
med många hinder eller för användaren 
som värdesätter batteridrivna maskiner. 
Dess rektangulära form gör den perfekt för 
rengöring mot golvlister och i hörn. Att ladda 
Excentr batteriet tar två timmar, men du 
laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr 
batterier kan du arbeta 24/7. Eftersom du även 
kan använda 30-20+B utan viktet är det en 
perfekt maskin att arbeta med på trappor. Som 
du är van vid från Excentr är maskinen mycket 
solid och helt byggd av rostfritt stål. 30-20+B 
kommer med ett batteri och en laddare.

EXCENTR 30-20+B

Vikt

Grundversionen av 30-20+ väger 17 kg. Genom att 
lägga till de medföljande vikterna kan maskinen 
göras tyngre. Det maximala padtrycket inkl. dessa 
vikter är 30 kg. Pga denna flexibla uppbyggnad är 
30-20+ lätt att lyfta.

Ergonomi och transport

De stora hjulen bakom maskinen ger perfekt balans 
och knappast några vibrationer. Att arbeta med 30-
20+ är därför mycket enkelt och ergonomiskt. De 
stora hjulen gör det också enkelt att transportera 
maskinen.

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 

30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
60 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0.37 kW
IPX 54
280 mm
1193 mm
411 mm

Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri
Laddning
Arbetsyta
Vikt
Ljud nivå
Rörelse
Volt / Hz
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul

45 min / 475 m2
2 timmar (1 timme 80%)
30 cm x 20 cm
17 kg - 30 kg (50g/cm2)
58 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
238 mm
1193 mm
411 mm

ARTIKEL NR: 
100009

ARTIKEL NR:
100028

BATTERI
DRIVEN
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Den mest kompakta Excentr 

Excentr 30-20 är den mest kompakta versionen av Excentr.
Mycket lämplig för rengöring av små eller svåra områden. 
Används av många proffs som ett komplement till Excentr 
55-35 för kantuppbyggnadet och svåra hörn. Excentr 30-20
är också en idealisk maskin för rengöring av trappor. Maskinen
är tillverkad helt av rostfritt stål och designad enligt principerna 
för Excentr: extremt solid och användarvänlig.

EXCENTR 30-20

Designad för
sanitetsrum och köksgolv 

Excentr 30-50 är Excentr programmets blickfång. Dess 
form och rörelse gör denna maskin unik på marknaden. 
Designad för rengöring av sanitetsrum (tack vare dess form 
även bakom och under toalettstolar), halkfria golv i kök etc. 
Maskinen är tillverkad helt av rostfritt stål och designad enligt 
principerna för Excentr: extremt solid och användarvänlig.

EXCENTR 30-50

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul  

30 cm x 20 cm
16 kg (27g/cm2)
60 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0.37 kW
IPX 54
31 cm
0 - 115 cm
23 cm

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 

30 cm x 50 cm
18 kg (17g/cm2)
60 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0,37 kW
IPX 54
31 cm
0 - 115 cm
50 cm

ARTIKEL NR: 
100006.2

ARTIKEL NR: 
100005.2
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EXCENTR DAILY 55-60

Excentr Daily 55-60 

Daily 55-60 är en kraftig kombiskurmaskin 
för medelstora och stora ytor. Det 55 cm breda 
excentriska skrubbdäcket ger exceptionella och 
snabba resultat på alla hårda ytor. En av de stora 
fördelarna med det excentriska skrubbdäcket är 
att denna metod alltid djuprengör golvet. Som ett 
resultat rengörs fogar och strukturerade golv på 
ett effektivt sätt.

Trots sin stora renvattentank på 60 liter är 
kombiskurmaskinen lättmanövrerad och tack 
vare de drivna hjulen mycket lätt att använda. Det 
är enkelt att fylla Excentr Daily 55-60 via den inre 
påfyllningsslangen. För att förhindra överdosering 
av rengöringsmedel kan maskinen utrustas med 
ett doseringssystem. Excentr Daily 55-60 finns 
med antingen ett litiumbatteri, järnfosfatbatteri 
eller gelbatteri. Fråga oss om möjligheterna.

Holländsk kvalitetsprodukt 

Excentr Daily 55-60 kombiskurmaskin tillverkas 
för hand i Nederländerna. Excentr tillverkar 
endast produkter med kvalitetskomponenter av 
rostfritt stål, aluminium och rotationsgjuten plast. 
Tradehouse lämnar därför en standard 2 års 
garanti på all Excentr produkter.

Tillbehör 

- Extra vikt
- Mattrengörings kit (spray/extraktion)
- Doseringssystem
- Rengöringsspruta

Excentr HEAVY Tillval - Inget jobb 
är för tungt 

Excentr Daily 55-60 är standardutrustad med 
Excentr HEAVY tillvalet. Med ett knapptryck kan du 
öka varvtalet och sugkraften för att uppnå maximala 
resultat. Detta alternativ är idealiskt för verkstäder, 
industrigolv och andra hårt nedsmutsade golv.

För de som behöver ännu mer rengöringskraft 
finns det en vikt som tillbehör som kan placeras på 
skrubbdäcket. Detta ökar ditt borst- eller padtryck 
och förbättrar därmed ditt resultat.

Dessa alternativ gör Excentr Daily 55-60 utmärkt 
för daglig rengöring, djuprengöring samt periodisk 
rengöring.

Tekniska specifikationer:

Batteri alternativ
Laddare
Laddningstid
Arbetsyta
Padtryck
Produktivitet
Ljudnivå
Rörelse
Volt / Ah
Skyddsklass
Höjd golv – tank
Höjd golv – handtag
Längd maskin – bakhjul
Tank kapacitet (rent vatten)
Tank kapacitet (smutsigt vatten)
Gummiskrapa bredd
Sugmotor effekt
Skurmotor effekt
Drivmotor
Vattenpump
Kemikaliepump

75 till 110 Ah (3-4 timmars drifttid)
Integrerad. 10-15 A
5-7 timmar
55 cm x 28 cm
35-55 kg (23-35,7 g/cm2)
2000-32000 m2/timme
68 dB
2400 x 7 mm p/m
24Vdc / 29A till 39A max
IP 54
90 cm
112 cm
113 cm
55 L
65 L
80 cm
550 W (Ecoboost 400 W)
400 till 650 W
Upp till 120 W max
Upp till 3,8 l/min max
Tillval
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EXCENTR DAILY 35E

Fördelar med en 
Excentriskt skrubbdäck 

- Högeffektivt, utmärkt rengöringsresultat.
- Djuprengöring tack vare korta rörelser, perfekt för  
   rengöring av fogar, halkfria golv etc.
- Rengöring mot kanterna och i hörnen med 
   rektangulär pad.
- Minskad påverkan på miljön, arbeta med mindre 
   vatten samt färre eller inga kemikalier.

Flexibilitet och
lätt att använda 

Excentr Daily 35E är speciellt 
utvecklad för den professionella som 
förväntar sig ett kvalitativt resultat från 
en liten smidig kombiskurmaskin. 
Det gångjärnsförsedda handtaget 
gör arbetet med Excentr Daily 35E 
väldigt enkelt och ergonomiskt. 
Detta handtag i kombination med 
flexibiliteten av gummiskrapan gör 
att maskinen svänger väldigt snävt 
och är därför utmärkt att använda i 
små utrymmen. Kombinationen av 
2850 varv och ett tryck på 20 kg på 
dynan. ger utmärkt rengöringskraft 
från Daily 35E, oöverträffad av andra 
kompakta skurmaskiner.

Flexibel, enkel att använda
och sladdlös

Excentr Daily 35B är speciellt utvecklad för den
professionella som förväntar sig ett kvalitativt bra 
resultat från en liten smidig kombiskurmaskin. 
Batteriet gör den idealisk för områden med 
många hinder eller när det inte finns några 
eluttag i närheten. Med ett batteri kan 35 minuters 
intensivt arbete utföras. Att ladda Excentr 
batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på 
bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du 
arbeta 24/7. Det gångjärnsförsedda handtaget i 
kombination med flexibiliteten av gummiskrapan 
gör att maskinen svänger väldigt snävt och är 
därför utmärkt att använda i små utrymmen. 
Kombinationen av 2850 varv och ett tryck på 
20 kg på dynan ger utmärkt rengöringskraft 
från Daily 35E, oöverträffad av andra kompakta 
skurmaskiner. Daily 35B kommer komplett med 
ett batteri och en laddare.

EXCENTR DAILY 35B

Fördelar med en
Excentriskt skrubbdäck 

- Högeffektivt, utmärkt rengöringsresultat
- Djuprengöring tack vare korta rörelser, perfekt för
   rengöring av fogar, halkfria golv etc.
- Rengöring mot kanterna och i hörnen med 
   rektangulär pad
- Minskad påverkan på miljön, arbeta med mindre 
   vatten samt färre eller inga kemikalier.

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 
Tank kapacitet (rent vatten)
Tank kapacitet (smutsigt vatten)
Sugmotor effekt

35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
15 m (avtagbar)
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0.82 kW
IPX 54
35 cm
0 - 114 cm
57 cm
7 L
9 L
450 W

Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri
Laddning
Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Rörelse
Volt / Ah
Skyddsklass
Höjd golv – motor
Höjd golv – handtag 
Framsida maskin – bakhjul 
Tank kapacitet (rent vatten)
Tank kapacitet (smutsigt vatten)
Sugmotor effekt

35 min. / 650 m2
2 timmar (1 timme 80%)
35 cm x 20 cm
20 kg (35g/cm2)
70 dB
2850 x 7 mm p/m
36 V/5.2Ah
IPX 54
35 cm
114 cm
57 mm
7 L
9 L
450 W

ROSA 
VERSION

ARTIKEL NR:
100018

ARTIKEL NR: 
100019

BATTERI
DRIVEN
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EXCENTR WORKSTATION
EXCENTR MULTI 
PURPOSE HYGIENE STATIONARTIKEL NR: 

100023
ARTIKEL NR:
110200

Rengöring, desinficering
och avsköljning med endast en maskin

Rengöring, desinficering och avsköljning av väggar, golv och sanitetsrum har aldrig varit enklare! Med Excentr 
Workstation arbetar du enkelt och utan fysisk kontakt med ytan:

- sanitetsrum
- duschar
- slakterier
- simhallar
- bastur
- industrikök

Excentr Workstation är utrustad med 3 olika doseringsventiler. Det betyder att du kan växla mellan 3 
olika produkter. Användbart när du vill avfetta, avkalka och desinficera i sanitetsrum. Den inbyggda 
smutsvattentanken och sugaggregatet säkerställer att du kan dammsuga rummet torrt som med en våtsug 
och lämna rummet klart för användning. Excentr Workstation kan också användas för rengöring av mattor 
(extraktionsmetoden).

Tekniska specifikationer:

Energiförbrukning
Vakuumkraft
Tank kapacitet (rent vatten)
Tank kapacitet (smutsigt vatten)
Pumptryck
Kabellängd
Vikt
Mått l/b/h

1700 W / 230 V
25 kPa
35 L
40 L
2-14 bar
15 meters
39 kg
82 / 41 / 84 cm

Den kompletta Hygienstationen

Excentr Multi Purpose Hygiene Station är en idealisk lösning för hygien på ditt kontor, butik, catering, skola, 
hotell och många andra objekt. Ingen installation krävs och du kan beställa den i din egen färg!

Sedan utbrottet av Coronavirus har vi sett en mättnad på marknaden för snabbt utvecklade golvställ som ofta 
är utrustade med endast en dispenser.

Naturligtvis ser vi mervärdet av dessa golvställ men tror inte att det fyller den verkliga efterfrågan från 
marknaden. De som ansvarar för att desinficering har många utmaningar med säker och hygienisk 
återöppning av kontor, butiker, restauranger, skolor och många andra objekt.

Genom att kombinera en desinfektionsdispenser, pappersdispenser, handskar, hårnät, en soptunna och mer 
i en enhet är du redo att hålla din arbetsplats ren och hygienisk!

Standard utrustad med:

- Soptunna
- Pappersdispenser
- Fack för hand- och/eller ytdesinfektion
- Plats för upp till 3 desinfektionsdispensrar (armbåge 
   eller beröringsfri)
- Finns i olika RAL-färger
- 2 fack för handskar / hårnät / 
    pappersnäsdukar / våtservetter

Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h
Vikt

23/25/140 cm
7 kg
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För trappor, köksbänkskivor,
fönsterbrädor etc.

Excentr HandHero är designad för att arbeta på 
trappor, köksbänkskivor, fönsterbrädor, bordsskivor, 
etc. Möjligheterna är oändliga. Med 2850 rpm och 
nästan 20 kg tryck är detta en värdefull maskin för 
många professionella. Maskinen är tillverkad helt 
av rostfritt stål och designad enligt principerna för 
Excentr: extremt solid och användarvänlig.

EXCENTR HANDHERO

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta
Vikt
Ljudnivå
Kabellängd
Rörelse
Volt / Hz
kW
Skyddsklass
Höjd golv – motor

30 cm x 20 cm
13 kg (22g/cm2)
60 dB
15 m
2850 x 7 mm p/m
230 V/50Hz
0.37 kW
IPX 54
31 cm

ARTIKEL NR: 
100007
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Eliminerar mer än 99,97% av virusen (inkl. Coronavirus) och bakterier.

Excentr Air 250 från Rensair eliminerar virus och bakterier medan de flesta konventionella luftrenare helt enkelt samlar in och 
fångar. Det är en patenterad lösning som använder sig av den mest avancerade reningstekniken inkl. HEPA13-filter och UVC-ljus.

Excentrs Air 250 unika sammansättning av tekniken gör skillnaden. Positionen för UVC-ljuset riktat mot filterytan sätter 
fångade föroreningar under konstant exponering. Denna exponering bryter ner dess DNA och RNA och förstör därmed 
alla fångade föroreningar.

Eliminering på filterytan minskar ytterligare risken för kontakt med farligt material vid filterbyte.

Excentrs förmåga att eliminera mer än 99,97% av luftburna virus (inkl. Coronavirus) och bakterier har dokumenterats av 
oberoende laboratorier.

EXCENTR AIR 250

Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h
Vikt
Ljudnivå 
Kabellängd
Volt / Hz
Underhåll
Kapacitet
Filter

42 / 42 / 80 cm
18 kg
50 - 67 dB
2 m
230 V/50Hz
Var 9000:e timme
560 m3/timme
HEPA13-filter och ozonfritt 
UVC-ljus

ARTIKEL NR: 
100100 Hur Excentr Air 250 fungerar:

1. Excentr Air 250 tar in omgivande luft uppifrån och luften färdas 
genom ett förfilter som fångar upp större partiklar och damm. 
Förfiltret är enkelt att avlägsna från toppen av Excentr Air 250 för att 
rengöra och behöver inte bytas ut. 

2. En kraftfull fläkt (upp till 560 m³/timme, 155 liter/sekund) skjuter 
luften in i ett cylinderformat HEPA 13-filter nedan. Fläkten är en 
viktig komponent i designen. Ett extremt högt statiskt lufttryck 
skapas i cylindern på grund av den höga kvaliteten på HEPA-filtret, 
därför är en stark fläkt nödvändig. 

3. När partiklar träffar HEPA 13-filtrets insida stoppas bakterier, virus 
och andra luftburna mikroorganismer. Det fortsatta luftflödet håller 
mikroorganismerna fast på filterytan medan UVC-lampan, som är 
placerad i mitten av cylindern, kontinuerligt belyser hela filterytan 
och "desinficerar" därmed ytan genom att eliminera DNA i bakterier, 
virus, etc. Eliminering på filterytan minskar ytterligare risken för 
kontakt med farliga ämnen vid filterbyte.

4. En stor volym ren luft lämnar Excentr Air 250 i 360 grader.
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EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

Använd Excentr Splash & Dust Guard när du vill arbeta med mycket 
vatten eller när du arbetar torrt. Den skyddar dig mot vattenstänk och kan 
även användas när du vill arbeta torrt för perfekt dammkontroll. Använd 
Excentr Splash & Dust Guard i kombination med Excentr Dust Control 
Dammsugare för att arbeta dammfritt.

EXCENTR TILLBEHÖR

Det finns flera praktiska tillbehör tillgängliga hos Excentr. Splash & Dust Guard 
t. ex. är för att arbeta utan stänk eller luftburet damm, XL Tool är för anslutning 
av maskiner. Nedan följer de mest populära tillbehören:

EXCENTR SOLUTION TANK

Dosera och fördela ditt vatten perfekt med tanken som rymmer 12 liter.
Denna tank är enkel att montera på handtaget på en Excentr maskin utan
verktyg. Levereras komplett med slang.

EXCENTR XL TOOL

Vill du arbeta med 110 eller 165 cm bredd? Excentr XL Tool gör detta 
möjligt! Anslut maskiner tillsammans och upplev hur enkelt och snabbt 
du kan rengöra eller behandla din yta! Idealiskt i kombination med Excentr 
Connector för att köra två eller till och med tre maskiner tillsammans med 
endast en strömkabel.

EXCENTR CONNECTOR

Använd Excentr Connector för att köra två eller till och med tre maskiner 
tillsammans med endast en strömkabel. Perfekt i kombination med 
Excentr XL Tool

EXCENTR  WEIGHT

För att öka padtrycket på din Excentr maskin är Excentr vikterna rätt 
lösning. Mer rengöring, djuprengöring, nollställning och renovering på 
kortare tid. Ökning eller minskning av padtrycket görs i steg om 24 kg (2 
vikter på 12 kg per sida) för Excentr 55-35.

ARTIKEL NR: 
206010

ARTIKEL NR:
206004

ARTIKEL NR: 
206011

ARTIKEL NR:
206012

ARTIKEL NR:
100007

EXCENTR AIR 100 ARTIKEL NR: 
100105

Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h - 40 / 20 / 60 cm
Vikt - 9.7 kg
Kapacitet - max 100 m2
Ljudnivå - 18 - 55 dB
Volt / Hz - 220V/50Hz/90W

Negativ jonrening - 20 miljon/cm3
Filter prestanda - PM 2.5 - 99.99% HEPA-H13
Luftflöde - 388m3/h
Intyg - CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP,
                      SGS, TUV Saar

Den ultimata lösningen för små till medelstora områden

Excentr Air 100 är en luftrenare för ytor upp till 100 m2. Den är utrustad med ett innovativt filtersystem - 
inklusive ett certifierat H13 HEPA-filter, aktivt kolfilter, kallkatalysatorfilter, UV-C-sterilisering och rening 
med negativa joner. Föroreningar som dammpartiklar samlas i förfiltret som enkelt kan rengöras. Det kalla 
katalysatorfiltret och det aktiva kolfiltret absorberar organiska föreningar som aldehyd och bensen och är 
effektiva mot lukt, damm, pollen, virus, bakterier, cigarettrök och mycket mer. De certifierade HEPA 13-filtren 
och det antibakteriella filtret eliminerar 99,99% av alla återstående (virus) förorenade aerosoler, bakterier, 

pollen, allergener, partiklar och många andra skadliga ämnen från luften.

Alla filter förutom aluminiumförfiltret måste bytas ut var sjätte månad, baserat på kontinuerlig användning. 
Den utsläppta luften får en laddning av negativt laddade joner. Dessa hjälper kroppen att absorbera syre bättre 
och producera mindre histamin samt minskar klagomål om hösnuva, astma, luftvägsallergier, huvudvärk och 
trötthet. De ökar koncentrationen, förbättrar kroppens immunsystem och ökar motståndskraften mot sjukdomar.

 1. Aluminiumförfilter

 2. Kallkatalysator  4. Antibakteriellt filter  6. 265 nm UVC-ljus

3. Aktivt kolfilter 5. HEPA13-filter 7. Jonisering
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EXCENTR RENGÖRINGSMEDEL

EXCENTR A1

Extra starkt syrabaserat medel för 
borttagning av alla kalk- och cementskikt. 
Oumbärlig för den professionella! Applicera inte på syrakänsliga material. Rekommenderad 
dosering 10-20%. Låt verka några minuter för optimalt resultat. Vid användning i koncentrat, 
låt den aldrig verka längre än 3 minuter. PH-värdet är 1. Idealisk produkt i kombination med 
Excentr Metoden.

EXCENTR D14

Excentr D14 är ett kraftfullt, mycket alkaliskt rengöringsmedel
gjord för att avlägsna fettiga och oljiga föroreningar.
Viktigt för den professionella! Dosering mellan 10-20%, i extrema fall högre dosering för bättre 
resultat. Låt verka några minuter för optimalt resultat. PH-värdet är 13,5. Perfekt produkt i 
kombination med Excentr Metoden.

EXCENTR MARKS REMOVER

Excentr Marks Remover är avsedd för borttagning
av gummimärken på t ex betong.
Effektiv mot t ex märken orsakade av däck från t ex gaffeltruckar. Kan också användas i 
showrooms. Dosering mellan 10-20%, låt verka några minuter för optimalt resultat. Denna 
produkt fungerar perfekt i kombination med
Excentr Metoden + Pink pad!

EXCENTR STRIP+

Excentr Strip + är ett kraftig polishborttagningsmedel.
Väldigt bra för avlägsning av extrema uppbyggnader av polymer.
Observera: Denna produkt är endast lämplig för den professionella som känner till riskerna 
med nollställning på linoleum / marmoleum, etc. med kemikalier. Dosering mellan 10-30%. 
Neutralisering/avsköljning efteråt rekommenderas. Perfekt produkt i kombination med 
Excentr metoden och Excentr Extreme pad!

EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

Excentr Clean Experience + är gjord för att skapa en optimal doftupplevelse.
Den aromatiska doftupplevelsen kommer att påminna din kund om ditt hantverk i timmar 
framöver. Dosering enligt önskad doftupplevelse mellan 5 -15%. Idealisk produkt i kombination 
med Excentr metoden.

EXCENTR PANOX

PANOX 300

För alla vattentåliga ytor. 
Lämplig för desinfektion av alla vattentåliga ytor, utrustning och rörsystem. Baserad
på väteperoxid och perättiksyra. Applicerbart i dricksvatten, simhallar, sjukvården, 
veterinärkliniker, livsmedelsbranschen, fodermarknaden. Godkänt i PT02, PT03 & PT04. 
Tillgänglig i 750 ml sprayflaska, 1 L flaska, 5 L dunk och 10 L dunk.

- Kiwa-ATA-certifierad K83315 / 02
- Ctgb Godkännandenummer 14798 N
- Halal-certifierad: 1051050729
- EU-underlag EU UA APP-nr: BC-SB034343-54

PANOX 1816

Koncentrerat ytdesinfektionsmedel 
Koncentrerat ytdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid och perättiksyra med låg halt med
speciella "vätmedel". Avsedd för desinfektion av ytor, utrustning, redskap, rör,
vattentankar och rum. Applicerbart i dricksvatten, simhallar, sjukvården, 
veterinärkliniker, livsmedelsbranschen, fodermarknaden. Godkänt i PT02, PT03 & PT04.

Lämnar inga rester vid korrekt användning. Självverkande och färglös med en lätt ättika lukt
som lätt kan identifieras under bearbetning. För avlägsnande av organiska föroreningar 
(biofilmer)
och legionella i dricksvatten (rörsystem). Laboratorietestad och bevisat att den fungerar
enligt de viktigaste och högsta standarderna för effektivitet mot talrika mikroorganismer. 
Finns i 1 kg flaska, 10 kg dunk och 20 kg dunk.

- Kiwa-ATA-certifierad K83315
- Ctgb godkännandenummer 13655 N.
- Halalcertifierad: 1051050729
- EU-underlag EU UA APP-nr: BC-SB034343-54
- Viruskrav, inklusive för kontroll av Coronavirus, Covid-19

ARTIKEL NR: 
110056

ARTIKEL NR: 
110058

ARTIKEL NR: 
110059

ARTIKEL NR: 
110060

ARTIKEL NR: 
110057

ARTIKEL NR: 
110070 (0,75L)

110067(10KG)
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RENGÖRING & DJUPRENGÖRING

Rengöring med Excentr metoden

Excentr metoden tar golvrengöring till en helt
ny nivå. Tack vare de 2850 rörelserna per minut
och padtrycket på upp till 110 kg är effektiviteten
oöverträffad. Maskinen kan användas för både lätta
och tunga rengöringsuppgifter.

Djuprengöring med
Excentr metoden

Djuprengöring av golv är suveränt med Excentr 
metoden. Tack vare maskinens korta rörelser kan 
padsen bättre tränga igenom ytan och penetrera den. 
Med rätt tillbehör kommer man ned djupt och rengör 
golvet väldigt noggrant.

EN MASKIN FÖR ALLA GOLV
POLISHBORTTAGNING & NOLLSTÄLLNING

Nollställ fyra gånger snabbare med Excentr Metoden

Nollställ upp till 4 gånger snabbare med Excentr metoden! Tack vare 2850 varv/min och högt padtryck är både 
polishborttagning och nollställning lättare än någonsin. Excentr metoden ger dig möjlighet att nollställa torrt, 
med endast vatten eller traditionellt med polishborttagningsmedel.

3 sätt att nollställa

Det finns flera sätt på hur golv kan nollställas. 
Enligt vår uppfattning är den ''våta metoden'' 
den mest effektiva.

Torr metod
Om du vill nollställa torrt vill du förhindra 
damm för att bli luftburet. Det är därför vi 
rekommenderar Excentr Splash & Dust 
Guard i kombination med Excentr Dust 
Control Vakuum. På detta sätt arbetar du utan 
luftburet damm och tar även upp cirka 50% av 
dammet från golvet. Den torra metoden kan 
ha många fördelar jämfört med våta metoder i 
specifika fall. För att kunna nollställa ordentligt 
använder du pads med en tillsats av diamant 
eller aluminiumoxid.

Extrem uppbyggnad / kantuppbyggnad

I händelse av extrem uppbyggnad och/eller 
kantuppbyggnad kan golvet först slipas med ett slipnät.
Använd 60, 80 eller 100 grit beroende på uppbyggnad 
för att ta bort de första skikten av polymer. Försök ta 
bort cirka 80% av polymeren. Fortsätt sedan med en 
skonsammare metod för att inte skada själva golvet 
med det aggressiva slipnätet. Vid kantuppbyggnad kan 
du välja att klippa slipnätet över långsidan och placera 
det på en vanlig pad. Arbeta sedan med långsidan
av maskinen (i sidled) över kantuppbyggnaden för att 
bearbeta enbart kantuppbyggnaden aggressivt med 
slipnätet. Var noga under ovanstående processer. 
Om du går för djupt med dessa grova och aggressiva 
slipnät kan skador uppstå på ytan.
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SLIPNING, RENOVERING
& POLERING

Effektiv slipning, renovering
& polering av natursten
Excentr metoden är en extremt effektiv metod för 
renovering, polering och underhåll av stengolv. Den kan 
användas för att rengöra alla typer av stengolv. Metoden 
kan användas för att renovera, polera och rengöra alla typer 
av kalksten, exempelvis marmor, kalksten och terrazzo.

Renovering

Renovering av naturstengolv är endast möjligt 
när stenen är kalkhaltig. För att se till att ytan som 
renoveras är kalkhaltigt rekommenderar vi att alltid 
göra ett syraprov först på en undanskymd yta. Håll 
vattnet rent och ha en torr mikrofiberduk till hands. 
Applicera sedan en droppe rent avkalkningsmedel (pH 
1 eller 2). Om ytan blir vit, torka av den omedelbart 
och skölj av med rent vatten. När droppen blir vit kan 
du vara säker på att ytan är kalkhaltig och kan därför 
renoveras och poleras. Om droppen inte blir vit är 
golvet inte kalkhaltigt. Skölj med rent vatten efteråt. 
Om den inte blir vit kan Excentr metoden endast 
användas för att rengöra ytan.

Polering

Det sista steget i renoveringsprocessen är 
polering. Med Excentr metoden kan denna 
användas för att ge ytan en naturligt blank eller 
högblank finish.

Underhåll
Efter renoveringen kan golvet rengöras dagligen 
med den pad som senast användes under 
renoveringsprocessen. T ex: om golvet har 
avslutats med EDS 3000 grit för en naturligt blank 
yta är detta paden för daglig städning. Dessa 
pads finns också i t.ex 17 tum för användning 
med en kombiskurmaskin. Användning av 
rengöringsmedel är inte nödvändigt.

PREPARERING AV YTOR

Ytbehandling med
Excentr Metoden

Exempelvis slipning/grovbearbetning av belagda 
golv, borttagning av beläggningar eller avlägsnande 
av limrester. Maskinerna används även ofta för att 
preparera exempelvis PVC-golv repa gamla PU-ytor 
och sedan applicera en ny yta.

Pads, slipnät 
och sandpapper
För dessa applikationer använder vi 
bundna diamantskivor/remsor, pads med 
diamantpartiklar eller aluminiumoxidpartiklar, 
slipnät och sandpapper. Valet av vikt bestämmer 
ofta hastigheten och kvaliteten på arbetet under 
prepareringsarbeten. Ökning av trycket ger 
vanligtvis ett bättre resultat. 

Eftersom prepareringar ofta utförs torra 
rekommenderar vi att du använder Excentr Dust 
Control Vacuum i kombination med Excentr 
Splash & Dust Guard.

RENGÖRING, SLIPNING OCH EFTERBEHANDLING

Slipning och efterbehandling
av trägolv

Excentr metoden gör behandling av trägolv möjligt för 
vilken lokalvårdare som helst. Tack vare den perfekta 
balansen, jämna trycket och rörelsen minskar risken 
för skador och metodfel avsevärt. Med Excentr 
maskinerna kan du rengöra, slipa och efterbehandla 
trägolv. Använd alltid Excentr Dust Control Vacuum 
tillsammans med Excentr Splash & Dust Guard för att 
kontrollera luftburet damm.

Rengöring

I allmänhet kräver Excentr metoden mindre vatten än 
andra metoder. Detta är verkligen en fördel för trägolv 
eftersom de ofta är känsliga för fukt. Beroende på hur
smutsigt golvet är, använd antingen Excentr Microfiber 
Pad Mjuk eller Hård. Fukta paden tills den är fuktig. Du 
kan arbeta pa cirka 40 m2 (beroende på nedsmutsning), 
vänd paden och använd den andra sidan. Padsen kan 
tvättas efter användning, använd inte mjukgörande 
medel.

Slipning och efterbehandling

Slipning av trägolv är en mycket speciell uppgift. 
Excentr maskinerna gör denna uppgift mycket 
enklare. Tack vare stabiliteten i rörelsen, trycket 
och prestandan blir det relativt enkelt att slipa 
ett trägolv. Efter slipningen kan man använda 
maskinen för att lägga ut och arbeta in olika oljor 
och vaxer. En stor fördel med den korta rörelsen 
är att oljan inte stänker när den arbetas in. Det 
är också möjligt att använda Diamant pads för 
att mekaniskt täta träet.
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EXCENTR DIAMOND SYSTEM

Renovering, polering, slipning och preparering utan kemikalier

Excentr Diamond System (EDS) är ett nytt koncept: pads, skivor och remsor (harts/metallbundna diamantskivor
& remsor). De aktiva delarna i padsen, skivorna och remsorna i Excentr Diamond System garanterar en 
kontinuerlig effekt med hög prestanda och lång livslängd. Excentr Diamond System ger dig möjligheten att
renovera, polera, slipa och preparera ytor för lämplig toppbehandling. Detta system kan användas för att 
polera ytor till en högblank finish. Användningen av kemiska produkter är oftast inte nödvändig vilket gör 
Excentr Diamond System mycket miljövänligt och säkert att använda.

Fördelar EDS:
- Större mekanisk effekt (tunna pads leder till 
   direkt överföring av energin till golvytan)
- Renovera med betydligt mindre
   ''apelsinskalseffekt”
- Kemikaliefritt (fungerar med enbart vatten)
- Enkla och tydliga steg
- Mindre risk för metodfel
- Kostnadseffektivt

EDS - Excentr Diamond System

Med EDS-padsen kan golv rengöras, underhållas, renoveras och poleras. Renovering av natursten kan göras 
i en mer traditionell metod i tre steg. Men padsen är också utmärkta för att göra kombinationer mellan flera 
steg eller även med hartsbundna pads. Så snart du använder pads, hartsbundna/metallbundna diamanter 
rekommenderar vi alltid att röra vid ytan minst 4 gånger (två gånger fram och bak). Dessutom rekommenderar 
vi att du arbetar korsvis (1 x fram och bak norr/syd, 1 x fram och bak öst/väst). Använd alltid mycket vatten och 
sug upp vattnet varje gång du byter, pads eller remsor. För att uppnå bra resultat måste du alltid göra flera 
steg. Den maximala ökningen per steg är en fördubbling av det nyss använda steget. Så om du börjar med 
400 grit, blir nästa steg maximalt 800 grit och så vidare. Det enda undantaget är steget mellan 3000 och 8000 
som du kan använda i följd.  

TIPS: Går du från harts/metallbundet material till pads för polering/rengöring? Använd då sedan din senast använda grit 
som ett ingångssteg för paden. Kort sagt, om du slutar med 800 grit hartsbundet så använd 800 grit EDS pad som nästa steg.

EDS Pads

EDS-padsen är de vanligaste verktygen i systemet. Padsen finns för alla Excentr maskiner och i olika 
grovheter (grit).

100 grit
200 grit
400 grit

800 grit
1500 grit            
3000 grit

8000 grit

Dessa är slipsteg. Välj enbart 100, 200 och/eller 400 korn för grövre skador. 
Ju grövre grit, desto mer apelsinskal kommer att synas på ytan.

Dessa tre grundläggande steg kan reducera en lätt skadad yta så att den blir naturligt 
blank.

Använd detta steg efter 3000 om du vill ha mer glans. Du kan låta denna pad ytan så 
ofta du vill, ju fler pass desto högre glans.

EDS hartsbundet

För den professionella som har erfarenhet av 
arbeta med natursten har vi också hartsbundna 
diamantskivor tillgängliga för Excentr 43. Dessa 
maler mer aggressivt (från 50 grit) och eftersom 
de maler bort betydligt mer material från ytan kan 
vi reparera tyngre skador.

EDS metallbundet

EDS metallbundna pads och remsor är avsedda för 
den avancerade användaren. De är mer aggressiva 
inom applikationsområdena för slipning och 
preparering av olika golv. EDS metallbundna 
pads och  remsor används vanligtvis när det finns 
djupare repor, syrafläckar och/eller andra djupare
störningar i ytan. Dessa remsor är mer 
aggressiva och arbetar djupare än EDS-padsen. 
Vi rekommenderar dessa remsor främst för 
borttagning limrester, avlägsnande eller slipning 
av beläggningar och preparering av betonggolv. 
Möjligheterna är mycket omfattande och kräver 
därför kunskap.
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PADS

EXCENTR Fiber Pad

Excentr Fiber Pad är en hård fiber pad speciellt utvecklad för djuprengöring av ojämna 
ytor, strukturerade golv, halkfria golv, fogar etc. Denna fiber i kombinationen med 
Excentr metoden garanterar exceptionell djuprengöring och fantastiska resultat. 
Användning av kemikalier är ofta onödigt men använd rikligt med vatten.

EXCENTR Pink Pad

Den rosa paden är perfekt för rengöring av jämna, plana golv. Paden har en mycket bra
rengöringseffekt och trots sin rengöringskraft är den inte för vass för känsliga ytor. 
Paden kan användas med enbart vatten eller i kombination med rengöringsmedel.

EXCENTR Magic Pad

Excentr Magic Pad är en melaminpad som är mycket lämplig för grundlig rengöring av
många typer av golv. Paden fungerar mycket bra som problemlösare och pga dess 
svampiga struktur har den förmågan att ta bort smuts från mikroporösa ytor. Använd 
alltid dessa pads våta. Inte lämpligt för lackerade golv. Testa alltid denna pad i ett hörn 
för att först kontrollera dess funktion och förhindra eventuella skador.

EXCENTR Strip Alu Pad

Strip Alu paden är lösningen för proffs som vill nollställa linoleum snabbare och bättre. 
De tusentals vassa aluminiumoxidpartiklarna slipar lätt polymeren från linoleum på ett 
kontrollerat sätt och utan skada (om det används korrekt). Paden kan användas torrt 
eller med vatten. Användning av polishborttagningsmedel är inte nödvändig.

EXCENTR Hard Micro Pad

Microfiber Pad Hård är en mycket effektiv mikrofiberpad med skrubbremsor i. De svarta
skrubbremsorna skrubbar ytan medan de vita mikrofiberremsorna absorberar 
smutsen, dvs man kan skrubba och absorbera smuts samtidigt. I kombination med 
Excentr 43 är denna pad även mycket lämplig att rengöra textilmattor med.  

EXCENTR Soft Micro Pad

Microfiber Pad Mjuk är en mjuk mikrofiberpad som kan användas på två sidor. Paden 
har har en hög absorptionsförmåga och är mycket lämplig för känsliga ytor. Perfekt för 
borttagning av restuppbyggnader och i kombination med Excentr 43 är denna pad också 
mycket bra på textilmattor.
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EXCENTR Extreme Pad

Excentr Extreme Pad är gjord för de tuffaste nollställnings-, rengörings- och preparationsarbeten. 
Den hårda öppna fibern säkerställer en perfekt dränering av smutsen, håller din pad ren och 
skarp. Eftersom inga speciella partiklar som diamanter har lagts till denna pad rekommenderas en 
kombination av paden plus rengöringsmedel. Även mycket bra för trädäck/stensättningar utomhus.

EXCENTR Sanding Nets

Slipnäten kan användas som problemlösare för till exempel flera lager av polymer på 
linoleum och marmoleumgolv. Slipnäten används ofta för att ta bort kantuppbyggnader 
utan kemikalier. Observera, detta kan orsaka skador vid felaktig användning.

EXCENTR Twister Pads

Twister pads har utvecklats för att renovera golv (ofta kalkhaltig natursten). Tack vare 
tusentals diamanter utspridda över paden maler du, stänger och polerar golvet utan att 
tillsätta kemikalier, du använder bara vatten.

EXCENTR EDS Pads

Med EDS (Excentr Diamond System) är det möjligt att enkelt slipa och polera kalkhaltiga 
naturstenar. De tunna pads säkerställer en mycket direkt överföring av energi och 
skapar mindre apelsinskal än traditionella diamant pads. Du kan hitta mer information 
om detta på sida 24.

EXCENTR Sia Sandpaper

Sandpapper av högsta kvalitet och främst utvecklat för slipning av trä. Tillgänglig 
i olika korn, från mycket grova till mycket fina. Du kan hitta mer information om 
detta på sida 25.

EXCENTR Red Pad

Traditionell röd pad för rengöring eller polering av golv. Denna pad har en lätt 
rengöringskraft och är säker på nästan alla ytor.
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GOLVTYPER

KERAMISKA PLATTOR

Rengöring av keramiska plattor är inte alltid lätt. 
Den ofta mikroporösa strukturen gör att smutsen 
envist fastnar på ytan och lite inuti plattorna.  Vi 
rekommenderar att du arbetar med rent vatten på 
Keramiska ytor och därmed inga rengöringsmedel.

Magic pad för hög trafikområden

Välj Flamingo Pad vid lätt nedsmutsning. För tyngre
smuts på keramiska plattor rekommenderar vi 
Excentr Magic pad. Använd endast rengöringsmedel 
när det finns mycket kalk eller fett.

Tips: Har du keramiska plattor i högtrafikområden?
Använd då Excentr Magic Magic pad regelbundet och
underhåll golvet dagligen/varje vecka med Pink Pad!

NON-SLIP AND SAFETY FLOORS

Djuprengöring av golv är suveränt med Excentr 
metoden. Tack vare maskinens korta rörelser kan 
padsen bättre tränga igenom ytan och penetrera den. 
Med rätt tillbehör kommer man ned djupt och rengör 
golvet väldigt noggrant. För det mesta är problemet 
på golv med struktur tvålrester, det är därför vi alltid 
rekommenderar att du först försöker arbeta med 
endast vatten. Om det finns mycket kalk på dina 
klinkers kan du välja att arbeta med Excentr A1 
(rengöringsmedel). När det finns mycket fett kan du 
använda Excentr D14 (rengöringsmedel).

Rengöringsproblem

Rengöringsproblem på halksäkra golv är vanliga: 
Sanitetsrum, kök, simhallar, verandor och 
omklädningsrum. I 95% av fallen rekommenderar vi 
Excentr Fiber Pad för strukturerade golv, den rengör 
även fogarna.

PVC-GOLV

PVC är en framväxande produkt. I princip kan vi bara 
rengöra samt djuprengöra PVC-golv. Att bestämma 
pad är enkelt: är ditt golv jämnt? Välj då Flamingo Pad.
Har ditt PVC-golv struktur? Välj istället Fiber Pad!  
Användning av kemikalier är inte nödvändigt med 
denna metod. Använd normal mängd vatten, golvet 
ska inte översvämmas. 

Eftersom ett PVC-golv i många fall är standardfärgat
med ett PU-lager är inte avsikten att nollställa dessa
golv och applicera polymerer. När repor uppstår i PU-
finish finns det sätt att reparera detta. Denna renovering 
av PVC-golv kommer i princip ned till att repa befintlig 
PU-finish och applicera ett nytt PU-lager igen.

SPORTGOLV

Att underhålla och rengöra sportgolv är inte alltid lätt. 
Den högfrekventa användningen och enstaka andra 
aktiviteter som sportgolvet är utsatt för gör stabilitet i 
säkerhet, halksäkerhet och utseende en svår uppgift. 
För rengöring av sportgolv rekommenderar vi en 
rengörings- och underhållsplan bestående av två 
aktiviteter: daglig/veckovis städning med Excentr 
Flamingo pad och periodisk rengöring med Magic pad.

Magic pad för högtrafikzon

I beskrivningen ovan pratar vi om rengöring av 
sportgolv av plast/gummi. Underhåll och rengöring av 
sportgolv av trä är också möjligt med Excentr metoden. 
Vi har mycket bra resultat med avlägsnande av harts 
etc. från sportgolv av trä. Fråga oss för skräddarsydda 
råd (gratis och utan några skyldigheter från din sida).
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GUMMIGOLV

Rengöring, djuprengöring eller renovering av 
gummigolv börjar med att identifiera vilken typ av 
gummigolv du har. Är ditt golv jämnt? Välj då Flamingo 
Pad för rengöring. Har ditt gummigolv struktur? Som 
ett gummigolv med knoppar? Rengör den då med 
Fiber Pad. Användning av kemikalier är inte nödvändig 
med denna metod.

Renovering av gummigolv

Kan du inte rengöra ditt gummigolv längre? Har 
du möjligheten att renovera golvet. Renovering av 
gummigolv  kan bara göras när golvet är plant (utan 
struktur). Du kan renovera gummigolv i tre steg, utan 
kemikalier, med endast vatten och de rätta padsen. 
Nödvändiga pads är EDS blå, EDS gul och EDS grön.

NATURSTEN

Excentr metoden är en extremt effektiv metod för 
renovering, polering och underhåll av stengolv. 
Den kan användas för att rengöra alla typer av 
stengolv. Metoden kan användas för att renovera, 
polera och rengöra alla typer av kalksten, 
exempelvis marmor, kalksten och terrazzo.

Rengöring

Naturstensgolv kan rengöras säkert med 
Excentr metoden. Tack vare effektiv rörelse 
använder du bara vatten och inga kemikalier.

Polering

Det sista steget i renoveringsprocessen är polering. 
Med Excentr metoden kan användas för att ge ytan en 
naturligt blank eller högblank finish.

Underhåll

Efter renoveringen kan golvet rengöras dagligen med den 
pad som senast användes under renoveringsprocessen. 
T ex: om golvet har avslutats med EDS 3000 grit för en 
naturligt blank yta är detta paden för daglig städning. 
Dessa pads finns också i t.ex 17 tum för användning med 
en kombiskurmaskin. Användning av rengöringsmedel 
är inte nödvändigt.

Renovering

Renovering av naturstengolv är endast möjligt när stenen är kalkhaltig. För att se till att ytan som renoveras 
är kalkhaltigt rekommenderar vi att alltid göra ett syraprov först på en undanskymd yta. Håll vattnet rent och 
ha en torr mikrofiberduk till hands. Applicera sedan en droppe rent avkalkningsmedel (pH 1 eller 2). Om ytan 
blir vit, torka av den omedelbart och skölj av med rent vatten. När droppen blir vit kan du vara säker på att ytan
är kalkhaltig och kan därför renoveras och poleras. Om droppen inte blir vit är golvet är inte kalkhaltigt. Skölj 
med rent vatten efteråt. Om den inte blir vit kan Excentr metoden endast användas för att rengöra ytan.

BETONG & BEHANDLAT BETONG

Har du problem med att rengöra betong? Eller ta bort 
truckhjulsmärken från ditt behandlade golv? Excentr 
har svaret på många av dessa utmaningar. Tack vare 
högt varvtal och högt padtryck kan vi uppnå fantastiska 
resultat.
 

Excentrs kemiska utbud stöder också problemfall som
vi ofta ser såsom däckmärken på betong, fett och oljiga 
fläckar. En annan möjlighet är att slipa och polera 
betong och beläggningar med vårt system. Det här 
tillåter användaren att preparera en yta för ytterligare 
preparation, behandling eller målning.

Specifika problem för betong

För många andra specifika problem med betong som 
t.ex. avlägsnande av beläggningar och limrester från 
ytan rekommenderar vi att du kontaktar oss. Dessa fall 
är ofta så specifika att skräddarsydda råd krävs. Detta 
är alltid gratis och utan skyldigheter.
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TRÄGOLV

Excentr metoden gör behandling av trägolv möjligt för 
vilken lokalvårdare som helst. Tack vare den perfekta 
balansen, jämna trycket och rörelsen minskar risken 
för skador och metodfel avsevärt. Med Excentr 
maskinerna kan du rengöra, slipa och efterbehandla 
trägolv. Använd alltid Excentr Dust Control Vacuum 
tillsammans med Excentr Splash & Dust Guard för att 
kontrollera luftburet damm.

Rengöring

I allmänhet kräver Excentr metoden mindre vatten än  
andra metoder. Detta är verkligen en fördel för trägolv 
eftersom de ofta är känsliga för fukt. Beroende på hur 
smutsigt golvet är, använd antingen Excentr Microfiber 
Pad Mjuk eller Hård. Fukta paden tills den är fuktig. Du 
kan arbeta cirka 40 m2 (beroende på nedsmutsning),  vänd 
paden och använd den andra sidan. Padsen kan  tvättas 
efter användning, använd inte mjukgörande medel.

Efterbehandling

Efter slipningen kan man använda maskinen 
för att lägga ut och arbeta in olika oljor och 
vaxer. En stor fördel med den korta rörelsen  
är att oljan inte stänker när den arbetas in. 
Det är också möjligt att använda Diamant 
pads för att mekaniskt täta träet.

Slipning

Slipning av trägolv är en mycket speciell uppgift. 
Excentr maskinerna gör denna uppgift mycket enklare. 
Tack vare stabiliteten i rörelsen, trycket och prestandan 
blir det relativt enkelt att slipa ett trägolv.

LINOLEUM & MARMOLEUMGOLV

Linoleum är ett vanligt golv. Det är också ett golv som 
erbjuder många möjligheter för Excentr Metoden. 
Linoleumgolv kan rengöras bra med Excentr maskinerna. 
Välj en Flamingo Pad i kombination med vatten.

Vanligaste behandlingen för linoleum och marmoleum
är avlägsnande av gamla polymer/vaxskikt.

Polishborttagning & nollställning

Tack vare 2850 varv/min och högt padtryck är 
både polishborttagning och nollställning lättare än 
någonsin. Excentr metoden ger dig möjlighet att 
nollställa torrt, med endast vatten eller traditionellt 
med polishborttagningsmedel.

Våt metod

Enligt vår mening är den våta metoden den mest effektiva. Den nollställer med en minimal mängd vatten och 
utan polishborttagningsmedel. Detta ger många fördelar: ingen dyr polishborttagningsmedel, ingen risk för 
bränning/missfärgning av ytan, ingen neutralisering, inget halt golv etc. Du kan välja att först applicera ytan 
med vatten, men du kan även applicera vattnet direkt från Excentr Solution Tank. Denna metod har många 
fördelar jämfört med torr nollställning. Paden sköljer sig själv och behåller därmed skärpan längre, vaxet 
som tas bort flyter på vattnet och är lätt att ta bort med våtsug så länge golvet förblir fuktigt. För att kunna 
nollställa bra utan polishborttagningsmedel, använd pads med tillsats av diamant eller aluminiumoxid.

Torr metod

Om du vill nollställa torrt vill du förhindra damm för att 
bli luftburet. Det är därför vi rekommenderar Excentr 
Splash & Dust Guard i kombination med Excentr Dust 
Control Vakuum. På detta sätt arbetar du utan luftburet
damm och tar även upp cirka 50% av dammet från 
golvet. Den torra metoden kan ha många fördelar 
jämfört med våta metoder i specifika fall. För att kunna 
nollställa ordentligt använder du pads med en tillsats 
av diamant eller aluminiumoxid

Traditionell nollställning

Det tredje alternativet är det mest traditionella 
sättet. Här arbetar du med en lösning av 
vatten och polishborttagningsmedel. I 
den här metoden applicerar du lösningen 
på golvet, låter det suga åt sig och sedan 
avlägsnar ytan med en hård traditionell pad. 
Med denna metoden är vinsten med Excentr 
främst i hastighet, användarvänligheten och 
maskinens form.

Extrem uppbyggnad / kantuppbyggnad

I händelse av extrem uppbyggnad och/eller kantuppbyggnad kan golvet först slipas med ett slipnät. Använd 
60, 80 eller 100 grit beroende på uppbyggnad för att ta bort de första skikten av polymer. Försök ta bort cirka 
80% av polymeren. Fortsätt sedan med metoden som beskrivs ovan för att inte skada själva golvet med det 
aggressiva slipnätet. Vid kantuppbyggnad kan du välja att klippa slipnätet över långsidan och placera det på en 
vanlig pad. Arbeta sedan med långsidan av maskinen (i sidled) över kantuppbyggnaden för att bearbeta enbart 
kantuppbyggnaden aggressivt med slipnätet. Var noga under ovanstående processer. Om du går för djupt med 
dessa grova och aggressiva slipnät kan skador uppstå på ytan.
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BRANSCHER

Bättre resultat på kortare tid med Excentr metoden 

Städbolag står idag inför kontinuerliga förändringar. Kravet att rengöra utan rengöringsmedel, att göra mer 
på kortare tid, för att underhålla allt mer sofistikerade golvytor och att arbeta med personalomsättning. 
Dessa utmaningar har legat till grund för utvecklingen av Excentr metoden. Metoden bygger på enkla koncept 
som är tillämpliga för alla, även personer utan erfarenhet av golvunderhåll. Baserat på golvrengöring utan 
rengöringsmedel samt alltid i syftet att uppnå betydande tids- och kvalitetsvinster jämfört med traditionella 
rengöringsmetoder (singelskurmaskin). Excentr maskinerna är även rektangulära vilket säkerställer att 
du enkelt kan rengöra mot kanterna och arbeta rakt in i hörnen. Kort sagt, golvunderhåll på ett enkelt och 
miljövänligt sätt med bättre resultat på kortare tid!

Excentr metoden för städbolag 

Rengöring av halkfria och säkerhetsgolv
Detta tack vare speciella pads som garanterar djuprengöring. På så sätt rengör du inte bara ytan utan 
även hela strukturen inklusive fogarna. Tack vare den effektiva rörelsen kan du rengöra halkfria golv utan 
rengöringsmedel. Perfekt för användning i kök, sanitetsrum, verandor etc. 

Rengöring av kraftigt nedsmutsade golv
I exempelvis industriella miljöer eller garage. Fet smuts på betonggolv, svarta ränder på behandlad Betong är 
bara några av problemen vi kan lösa med Excentr metoden.

Polishborttagning & nollställning av linoleum
Både polishborttagning och nollställning av linoleum/marmoleum är väldigt enkelt med Excentr metoden. 
Att nollställa utan polishborttagningsmedel är den rekommenderade metoden. Vi rekommenderar att du 
använder Excentr maskiner i kombination med våra Strip Alu pads. Dessa pads innehåller aluminiumpartiklar 
som helt enkelt skrapar bort vaxlagren mekaniskt. Borttagning av ytor kan göras med vår metod både torrt 
och vått.

Rengöring, polering eller renovering av naturstengolv
Enkelt och kemikaliefritt. Genom att använda EDS-pads (Excentr Diamond System) kan du bearbeta natursten 
i ett antal steg. Du kan enkelt rengöra, polera och renovera naturstengolv som marmor, kalksten och terrazzo.

STÄDBOLAG

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR

Excentr för idrottsanläggningar och simhallar 

Ansvarar du för en idrottsanläggning eller en simhall? Vi har utvecklat några koncept för att underlätta 
golvunderhållet speciellt för dina specifika behov. Halkfria golv, säkerhetsgolv, klinkers med många fogar, 
alla golv som inte är lätta att rengöra på grund av sin struktur. Du kommer utan tvekan att hitta dem i dina 
sanitetsrum, duschområden eller runt poolerna. Strukturen i kombination med kalk, hudoljor, schampo och 
tvålrester gör det svårt att hålla dessa golv i bra skick. Excentr maskinerna fungerar på ett annat sätt än 
traditionella rengöringsmaskiner vilket gör dem mycket lämpliga för användning i din specifika miljö.

Enkelt och snabbt 

Genom att använda speciella pads för djuprengöring och med användning av Excentr metoden som rengör 
vid 2850 rpm rengör du enkelt och i många fall utan problem strukturen och eventuella fogar. Eftersom 
maskinerna är rektangulära kommer du även åt längs med kanterna och in i hörnen.

Till skillnad mot traditionella rengöringsmaskiner är en stor fördel att alla kan använda Excentr maskiner. 
Ingen utbildning eller teknik behövs! Din personal kommer att arbeta avslappnat och ergonomiskt.

Själva sportgolven är i många fall också ytor där vinster kan göras. Golvytan är ofta inte helt i ordning på grund 
av all smuts. Även när man arbetar dagligen med en traditionell kombiskurmaskin byggs en film långsamt 
upp. För att hålla ditt sportgolv säkert och i bra skick har ett speciellt koncept utvecklats som ger ditt golv 
önskat utseende och egenskaper igen.

Att rengöra ditt sportgolv med Excentr metoden är enkelt och snabbt. Maskinerna från Excentr finns i olika 
storlekar, för små utrymmen till stora ytor.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Excentr metoden inom hälso- och sjukvården 

Är du lokalvårdsansvarig inom äldreboenden eller sjukvården? Vi har utvecklat ett antal koncept speciellt 
för dina specifika utmaningar. I en miljö där ett säkert golv kan vara viktigare än i genomsnitt väljs ofta 
säkerhetsgolv, särskilt i våta och halvvåta rum. Halkfria golv, säkerhetsgolv, plattor med struktur och massor 
av fogar; alla är golv som är säkra men på grund av sin struktur inte lätta att rengöra. Du kommer utan 
tvekan att hitta dem i dina sanitetsrum. Strukturen i kombination med kalk, hudoljor, schampo och tvålrester 
gör det svårt att hålla dessa golv i gott skick. Excentr maskinerna fungerar på ett annat sätt än traditionella 
rengöringsmaskiner vilket gör dem mycket lämpliga för användning i din specifika miljö.

Arbeta avslappnat och ergonomiskt 

Genom att använda specialpads i kombination med vår unika rörelse rengör våra maskiner utan problem 
strukturen och fogarna. Eftersom maskinerna är rektangulära kommer du också in i hörnen och mot 
kanterna. En stor fördel till skillnad mot de traditionella rengöringsmaskinerna är att alla kan använda våra 
maskiner, ingen utbildning eller teknik behövs! Din personal kommer att arbeta avslappnat och ergonomiskt 
från första minuten. Dina andra golv såsom PVC, linoleum, klinkers och natursten har också tänkts på. De 
enkla rengörings- och underhållsmetoderna har utvecklats på ett sådant sätt att du inte behöver använda 
professionell städpersonal för att få till ett professionellt resultat. Vårt system är baserat på användning av rent 
vatten utan användning av rengöringsmedel. Excentr maskinerna finns i olika storlekar, för små utrymmen 
till stora ytor.
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En maskin för alla golv i hotellet  
Det finns få byggnader där mångfalden av golv är lika stor som inom hotellbranschen. Textilmatta, natursten,
PVC-golv, halksäkra golv, säkerhetsgolv etc. Denna mångfald tvingar lokalvårdschefen att tänka noggrant 
över vilken typ av maskin han ska använda. Med Excentr behöver du bara en maskin för underhåll av alla 
dessa golv. Excentr har framgångsrikt utvecklat en maskin som kan rengöra textilmattan såväl som hårda 
golv. En maskin som garanterar djuprengöring och kan användas för att polera dina golv av natursten.

HOTELLBRANSCHEN

Rengöring utan kemikalier 

Hela konceptet är baserat på användning av vatten och speciella pads. Du behöver inte längre använda något 
rengöringsmedel för att rengöra hårda och mjuka golv. Maskinens rörelse skiljer sig från traditionell rengöring
maskiner så att kvaliteten stiger och du kan arbeta många gånger snabbare.

Mattrengöring med Excentr metoden är snabb, grundlig, enkel och efter i genomsnitt 15 minuter är ditt
golv torrt igen! Under och omedelbart efter rengöring kan du gå på mattan vilket betyder att du kan använda 
denna metod under ordinarie öppettider.

För dina hårda golv har du flera alternativ, till exempel rengöring, polering, djuprengöring, slipning osv.
Själva maskinerna är lätta att använda och kan manövreras av personer som inte har någon yrkesbakgrund. 
Maskinerna finns i olika storlekar, för små utrymmen till stora ytor!

EXCENTR

Excentr är en ung holländsk tillverkare av innovativa 
städmaskiner. Sedan början av 2015 är vi det aktiva över 
hela världen och vi berättar om Excentr metoden till proffs, 
främst inom rengöringsindustrin. Vi utveckla maskiner 
med fokus på hållbarhet, robusthet och effektivitet. I våra 
maskiner hittar du bara kvalitetsdelar.

Våra maskiner är därför till stor del gjorda av rostfritt stål.
Vi tillverkar våra maskiner med största omsorg och är 
övertygade om att de är ''extremt solida''. Vi lämnar minst 
12 månaders garanti och även en livstidsgaranti på våra 
maskiner med ett serviceavtal.

Ursprunget till Excentr ligger hos Niek Besuijen och 
Rinaldo Meeuwse. Rinaldo ansvarar för utvecklingen 
och produktion av Excentr maskinerna. Niek sköter den 
kommersiella verksamheten. Excentr producerar Excentr 
maskiner och tillbehör i Heinkenszand, Nederländerna.

OM OSS
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MARK PRINSEN

I slutet av 2019 letade Rinaldo och Niek efter någon med administrativ och logistisk erfarenhet i 
deras nya byggnad i Breda, de tre av oss nådde snabbt en överenskommelse. För mig var detta 
utmaningen jag letade efter, arbete i ett ungt team i ett innovativt företag. 

NIEK BESUIJEN

I slutet av 2014 började Excentr äventyret med en ritning av en maskin och en plan. En plan för att 
bygga ett varumärke och utveckla en metod som skulle förändra sättet vi rengör, underhåller och 
renoverar golv. Jag är stolt över vad vi hittills har uppnått som ett team och är mycket positiv och 
ambitiös om framtiden!

RINALDO MEEUWSE

2014 startade jag Excentr med Niek eftersom jag såg potentialen i maskinerna och idén. Det är mer 
än fem år sedan nu och jag är stolt över vad vi hittills har uppnått. Med Excentr skulle jag vilja bli en 
ledande aktör på städmarknaden där utveckling och produktion av maskiner är nummer ett för mig.

RICHARD BEZOOIJEN

Sedan början av 2017 har jag varit en del av detta fantastiska företag. Jag tillhandahåller 
produktdemonstrationer, utbildningskurser och lämnar råd. Besök på mässor nationellt och 
utomlands för ett växande och framför allt innovativt företag kan vara sammanfattas i ett ord: 
fantastiskt!

WOUTER JOOSSE

I mars 2018 började jag som rådgivare för Excentr metoden. Det är fantastiskt att få vara med av denna 
unga och växande organisation. Rådgivning, utbildning, demonstrationer och att presentenationer 
ger mig mycket energi och ser fram emot framtiden med stort nöje!

NIKLAS JENSEN

Jag arbetade med orbiterande sedan 2012. Dagen jag hade min första Excentr 30-20+ visste jag 
att jag hade hittat något speciellt. Nu jobbar jag heltid med Excentr metoden och introducerar de 
skandinaviska länderna till Excentr. jag älskar hur snabbt du kan få fantastiska resultat, även med 
tunga uppgifter där det traditionella metoderna ger upp!

MICHAEL BORGERT

Dagligen informerar jag grossistföretagen och städföretagen på den tysktalande marknaden 
om Excentr metoden. För detta går jag alltid efter "wow-effekten" som kan uppnås med Excentr 
maskinerna. Det är fantastiskt att arbeta i ett ungt och dynamiskt team varje dag!

JOS VAN DEN BERG

5 december 2017 drack jag min första kopp kaffe på Excentr kontoret. Nu några år senare jobbar 
jag fortfarande här med mycket nöje. Jag skulle vilja bli en förman med tiden och det skulle verka 
väldigt trevligt att få bygga protyper i framtiden.

BART VERBURG

En vän rekommenderade mig för sex månader sedan till Excentr som mekaniker/produktionsanställd 
och det var så jag började här. Jag gillar verkligen att se resultat av de maskiner vi tillverkar. Dessutom 
skulle jag vilja ha ansvaret för produktionsavdelningen där jag nu arbetar som mekaniker.

NABIL EZZEDDINE

När jag startade mitt företag för tre år sedan ville jag ändra människors syn på städning. Att flytta 
mig från MedTech till städbranschen var inte särskilt spännande förrän jag testade en Excentr för 
första gången. Man blir lätt förvånad över maskinernas kraft, design och kvalitet ... och en smittsam 
positiv energi från teamet ! Jag är nu på ett uppdrag, packad med stål, för att driva Excentr till 
Frankrike ... Allez Les Bleus!

RENE DE JAGER

Sedan min skoldag har jag alltid arbetat inom maskinteknik för livsmedelsindustrin. Rinaldo bad 
mig rita en maskin och göra den lämplig för produktionen. När han bad mig att gå med i Excentr 
tvekade jag inte en stund. Jag tycker att utveckling och teknik är det roligaste i mitt arbete.

BEER

Det kändes genast rätt första gången jag gick in på Excentrs huvudkontor i Breda. Från det 
ögonblicket har jag deltagit i alla kurser och demonstrationer som Richard och Wouter har hållit. 
Varje kontorsdag är komplett med godis, kakor och massor av andra godsaker. Nu, några år senare, 
har de gett mig smeknamnet "kontorshund" och jag har blivit ambassadör för Excentr-metoden.

DESAN HUISMAN

För 3 år sedan filmade jag Nieks bröllop och så fick jag veta om Excentr. Nu är det upp till mig att 
grafiskt utforma Excentr och visualisera detta vackra företag med bättre marknadsföringsinnehåll 
än de använde tidigare. Detta unga och ambitiösa team ger extra motivation som gör att arbetet för 
Excentr alltid roligt och utmanande!

RUBEN SILVA

Jag har känt Niek och Excentr-maskinerna i sex år, och han visade dem för första gången på ISSA-
mässan 2016. Efter 30 års erfarenhet av andra märken har jag blivit varumärkesambassadör och 
teknisk rådgivare för Excentr-maskinerna för Spanien, USA och Latinamerika från och med 2020.
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EXCENTR AKADEMI

Råd 

Att få råd kan förhindra mycket problem och skada. När 
allt kommer omkring finns det alltid en lösning för din 
specifika rengöringsproblem. Tillsammans med dig 
kan Excentr kan se var problemen kommer ifrån vilket 
leder till en grundlig rådgivning till dig.

Utbildning och workshops 

För att uppnå bästa möjliga resultat med Excentr 
metoden kan en utbildning kan vara rätt sak att 
göra. Vi är redo att förmedla vår kunskap till dig. Vi 
erbjuder en rad standardiserade och skräddarsydda 
utbildningsprogram för dina specifika behov, hos dig 
eller hos Excentr. Vi rekommenderar alla våra kunder 
/ användare att delta i denna workshop eftersom 
möjligheterna för maskinerna saknar motstycke. För 
att komma till en val av rätt rengöringsutrustning som 
ger ett maximalt resultat i din situation ger Excentr 
gratis demonstrationer utan några skyldigheter. Dessa 
kan göras på din plats såväl som i vårt Experience 
Center i Breda.

Hållbart entreprenörsskap

Excentr använder sin utveckling, inköp och 
produktionskraft för att skapa en positiv social 
påverkan lokalt. Människor, plats, produkt och planet 
är centrala för detta.

SOCIALT ÅTERVÄNDNING

Människor och plats

Genom att köpa lokalt, producera och växa som ett 
företag skapar vi jobb. Vi fyller dessa jobb i platser 
som lämpar sig för det genom att anställa människor 
med avstånd till arbetsmarknaden. Detta har fungerat 
väldigt bra framgångsrikt i vår produktion och logistik 
sedan grund av Excentr.

Produkt och planet

Excentr maskinerna tillverkas från en vision. Vi tillverkar exceptionellt bra produkter och gör det med minsta 
möjliga ekologiska fotavtryck. Våra maskiner och tillbehör består av 100% hållbart och återvinningsbart 
material som rostfritt stål och aluminium. Våra golvbeläggningar är gjorda av 100% återvunnet material. 
Annan speciell egenskap är att dessa är världens första biologiskt nedbrytbara pads.
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