ÖKOLUX TAKARÍTÓGÉP
TISZTASÁG GŐZERŐVEL!

Vasaló (opcionális)

Vasalóállvány (opcionális)

Inhaláló berendezés (opcionális)
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Alapítva 1901

2010, 2011 és 2014-ben
a LUX márka elnyerte
a Business Superbrands
kitüntetést.
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AZ ÖKOLUX SEGÍTSÉGÉVEL MINDENKI SZÁMÁRA
ELÉRHETŐVÉ VÁLIK A VEGYSZERMENTES, TISZTA OTTHON!

LUX VASALÓÁLLVÁNY
A vasalóállványba beépített, kétfokozatú ventillátor
a felszálló gőzt elszívja, így nem lélegezzük be a mosóporokból és öblítőszerekből származó káros összetevőket.
A ventillátor szívóereje szinte ráfeszíti a ruhát az állványra.
Még a nagyobb súlyú textíliák (pl. lepedő) sem mozdulnak
el, csúsznak le az állványról – nagymértékben meggyorsítva
így a vasalást.
A rozsdamentes acélból készült munkalap fűtött, így a gőz
nem hagy vízfoltot a ruhán, illetve a többrétegű vasalás is
lehetővé válik!
Az Önnek megfelelő állványmagasság beállításával csökkentjük a vasalással járó fáradtságot. Akár még ülve is
vasalhat! Stabil, tartós szerkezetű, praktikusan tárolható,
könnyen kezelhető és tisztítható.

TÉNYEK
A kereskedelemben kapható tisztítószerek nagy része
szervezetünkre és környezetünkre ártalmas hatóanyagokat
tartalmaz.
• Még a legalaposabb takarítás sem eredményez maximális tisztaságot, mert a nehezen elérhető helyeken
továbbra is megmaradnak a szennyeződések és
a különböző kórokozók (pl. mosogató, WC,
csempeközök, tűzhely, csaptelepek, ágymatracok).
• Vasalás közben szennyezett levegőt lélegzünk be,
mivel a felszálló gőz a mosóporokból és az öblítőszerekből származó káros összetevőket tartalmaz.
• Az inhalálás könnyíti a légzést, tisztítja a légutakat
és pozitívan hat a közérzetre.

SOKOLDALÚSÁG

OLCSÓ MŰKÖDTETÉS

A különböző tisztítófejek és kefék révén kitűnően használható járólap, márvány, PVC, csempék
és fugák, csaptelepek, lefolyók, szagelszívók,
sütők, ablaküveg, tükör, szőnyegek, kárpitok
és bőrfelületek tisztítására.

A berendezést csapvízzel kell feltölteni és csakis szárazgőzzel dolgozik, így az általa nyújtott vegyszermentes technológiával jelentős
anyagi megtakarítást érhetünk el.

KÖRNYEZETBARÁT
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
Az alapgéphez igény szerint megvásárolható:
A speciális vasaló, mely az alapgépből érkező
folyamatos és magas nyomású gőzzel gyorsan
és hatékonyan dolgozik.
A speciális vasalóállvány, mely a felszálló gőz
elszívása révén egészségessé, kényelmessé
és gyorssá teszik a vasalást.
Az inhaláló berendezés, mely nagy segítség
megfázás vagy egyéb légúti betegség esetén,
de otthona levegőjének frissítésére, illatosítására
is kiváló.

luxhungaria.hu
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Speciális, tiszta vízgőzt fejlesztő takarítógép, mellyel könnyen kitisztítható és
egyúttal maximálisan fertőtleníthető vegyszerek használata nélkül a lakás minden
pontja – még a nehezen elérhető vagy
kényes helyeken is.

BIZTONSÁGOS
Szabadalmaztatott LUX megoldások:
biztonsági zárókupak, hőszigetelt
hosszabbító cső, biztonsági kapcsoló,
hőszigetelt gőztartály, rejtett gőz- és
villamos csatlakozó, tartós acélborítás.

Ha saját szemével szeretne meggyőződni arról,
milyen könnyedén tudja otthonát vegyszermentesen csillogóvá varázsolni és hogyan lehet
egészséges, kényelmes munkakörnyezetben
gyorsan és gyűrődésmentesen vasalni, kérje
ingyenes bemutatónkat!

LUX GARANCIA
•2
 év általános garancia
5 év garancia a gőztartályra és a fűtőszálra
• országos és nemzetközi szervizhálózat
• kipróbálási lehetőség
• kiegészítő tartozékok házhozszállítása
• LUX Royal Club tagság
• kedvező részletfizetési lehetőségek
Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, a benne megfogalmazottak tájékoztató jellegűek.

Hívja területi képviselőnket!

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
Lux Hungária Kft.
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