LUX
ECOPROF
PARNÍ SPECIALISTA

OD ROKU 1901

V NĚKTERÝCH CITLIVÝCH OBLASTECH, JAKO JSOU ŘEZNICTVÍ, KUCHYNĚ
A KOUPELNY JE HYGIENA NUTNOSTÍ.
LUX ECOPROF JE IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO HYGIENICKÉ ČIŠTĚNÍ.

VÝKONNÝ
Pracovní tlak 4,5 bar zaručuje
silný a dobře zaměřený proud
páry.

BEZ CHEMIE
Hygienické a zdravé
čištění bez přidané
chemikálie.

JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ

Manometr neustále indikuje tlak
v nádrži, zatímco přepínače
umožňují rychle vybrat různé funkce.

KOMPAKTNÍ

Díky své kompaktní
podobě je LUX
ECOPROF velmi
praktický a agilní.

ÚSPORA ENERGIE
Snadné použití a vysoký výkon.
Profesionální parní čistič snadno
odstraňuje i ty nejtěžší skvrny. To šetří
čas a energii.

MULTIFUNKČNÍ

Díky trojúhelníkovým kartáčům a různým doplňkům, jako jsou
tryskové nástavce a kulaté kartáče, ECOPROF nabízí mnohostranné
aplikace.

PROUD HORKÉ VODY

Jednoduchým přepínačem je pára nahrazena proudem horké
vody téměř 100 ° C, což umožňuje perfektní čistění.

DOSAHNE DO KAŽDÉHO ROHU

Trojúhelníkový kartáč dosahuje i těch nejskrytějších a náročnějších
rohů, což umožňuje rychlé a účinné čištění.

KULATÉ KARTÁČE

Tyto kartáče umožňují odstranění i těch nejobtížnějších skvrn.
Díky dobře cílené vodě se dokonce rozbíjí a odstraňuje zakalené
nečistoty.

OKENNÍ STĚRKA

Hluboké čištění díky snadnému použití, minimální spotřebě vody
a bez chemikálií šetří čas a peníze.

ŽEHLIČKA

Vysoký výkon páry umožňuje úžasné výsledky ve velmi krátkém
čase. Vrstvené a vertikální žehlení umožňují snadné žehlení prádla.

JEDNODUCHÁ DOPRAVA

Přepravní vozík je ideálním řešením pro delší vzdálenosti a schody.
Navíc koš slouží pro příslušenství a umožňuje vždy mít všechno po ruce.

ČIŠTĚNÍ POMOCÍ PŘÍRODNÍCH ENZYMŮ

Univerzální čisticí prostředek Bio-Lux je vysoce účinný enzymatický čisticí prostředek,
který snadno odstraňuje nečistoty jako olej, tuk, zbytky jídla, nikotin, rez, lepidlo, krev,
mech. Bio-Lux je perfektní doplnění ekologického parního čističe.

TEECHNICKÉ DATA
Napětí
Příkon (max.)
Podtlak
Objem nádrže
Teplota páry
Pracovní doba na jedno naplnění
Výška
Délka
Hloubka
Váha

V / Hz
Watt
bar
Litr
°C
Hodin
mm
mm
mm
kg

230 / 50
2200
4,5
4
150
3-4
290
280
280
7,5

Tělo a nádrž INOX ocel
Profesionální žehlička: nerezavějící, s uvolňovacím tlačítkem na páru,
přírodní korkovou rukojetí a žáruvzdornou rohoží.
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