


PERFEKTNÍ
SPOLEČNÍK
PRO KAŽDODENNÍ
ČIŠTĚNÍ VŠECH
VAŠICH PODLAH
Je jedno jestli vinyl, PVC, parkety, laminát, Design-LVT,
koberec, dlažba nebo kámen  – po každé z nich
chodíme. Zůstávají po nás šlápoty a nečistoty. Volně
ležící prach, špína a také zvířecí chlupy víří ve vzduchu
a znepříjemňují nám klima v prostoru. Vysavač LIFE je
zde velkým a výkonným pomocníkem, který čistí
optimálně a šetrně naše podlahy.

    Patentovaný nárazník pro ochranu nábytku a stěn před škrábanci

Už jste narazili vysavačem do zdi nebo jej potáhli kolem skříně? Šmouhy

a škrábance na nábytku nebo stěně dokážou naštvat a nepůsobí hezky.

Optimální ochranu nabízí patentovaný Airbelt. Pružná textilní bandáž

kolem celého stroje se ale stará především o to, aby kvalitně filtrovaný

vzduch obzvláště tiše odcházel ven ze stroje.

    Parkovací pomocník pro volné ruce

Potřebujete mít na chvilku obě ruce volné nebo chcete rychle otevřít

dveře? Díky parkovacímu pomocníku můžete podlahovou sací hubici

zavěsit na zadní část vysavače. Tím zabráníte upadnutí trubice na nábytek

nebo na zeď a minimalizujete nebezpečí poškození nebo poškrábání okolí.

Na zadní části vysavače najdete také prakticky zabudovanou sací hubici na

čalounění nebo textil.



Ergonomické držadlo pro optimální pohyblivost. Systém pevného

zakliknutí sací teleskopické trubice do ergonomického držadla. Příjemné

tvarování držáku je šetrné k vašemu zápěstí a otočný systém chrání celý

pohyblivý aparát vysavače.  Délku ocelové teleskopické trubice je možné

si individuálně nastavit podle výšky svojí postavy.

Parketová hubice pro speciální podlahy

Perfektně tvarovaná a koncipovaná

hubice pro všechny zvláštní požadavky

na vysávání parket a vinylu. Šetrně

klouže po dřevěném a vinylovém

povrchu, vysává prach a nečistoty bezezbytku a bez nebezpečí

poškrábání povrchu. Vysává důkladně spáry i špatně přístupná místa.

Pohyblivý otočný kloub a čtyři kolečka zaručují snadný a lehký pohyb

a vedení hubice.

Podlahová hubice pro denní nasazení. Tato hubice je ideální pro použití

na koberce, laminát, PVC, dlažbu a kámen. Optimální přilnutí k povrchu

zaručuje odsátí jemného prachu

nebo zvířecí srsti. Klima v prostoru

bude krásně čisté. Díky

optimalizovaným vzduchovým

cestám a kónické hadici je

dosaženo maximální sací síly bez ztrát výkonu.

Více kabelu pro maximální dosah.

Chcete zvládnout skoro celý byt bez nutnosti pořád přesouvat elektrický

kabel? Dálka kabelu 15,5 metru umožňuje velký akční rádius. Kvalitní

kabel nepřekáží při práci a díky automatickému navíjecímu systému je

možné si vytáhnout jen takovou délku, která je potřebná. Po ukončení

práce stačí jedno stisknutí tlačítka a kabel je uklizen uvnitř vysavače.

Malý stroj s maximálním výkonem a minimální potřebou místa.

Na spodní straně vysavače je možné ukotvit a zaaretovat trubici a hadici

tak, že je poté možné vysavač snadno přenášet a po uložení zabírá

minimum prostoru.



ŠPIČKOVÁ TECHNIKA PRO
PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK:

· Silný výkon zaručuje silnou sací sílu: 1200 Watt
· Perfektní pro každý povrch: dvě sací hubice pro rozdílné situace
· Vysávaní bez přerušení: 15,5 metrů dlouhý kabel pro velký akční rádius
· Systém pro čistý vzduch: Filtrování vzduchu splňuje mimořádné požadavky astmatiků a alergiků
· Technicky promyšlen a kvalitně vyroben: Made in Germany

Značky skupiny Dr. Schutz® Group - Dr. Schutz®, eukula®, scratchnomore®

Výhradní partner pro ČR a SR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo
office@dema-dekor.cz
www.dema-dekor.cz
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