TISKOVÁ ZPRÁVA
TURBOhandy 2v1: Snadný a rychlý úklid kdykoliv a kdekoliv
Praha, 30. 5. 2010 – Úklid je pro většinu z nás noční můrou, často je zdlouhavý a namáhavý,
nicméně nutný k tomu, aby se vše udrželo v čistotě. Domácnost, kancelář nebo kadeřnický
salón, doposud všude platilo pravidlo, že rychlý úklid nikdy nebude účinný. Společnost
Zepter International, divize Home Care, proto představuje novinku na trhu – lehký,
bezdrátový vysavač TURBOhandy 2v1, díky kterému lze rychle a účinně uklízet kdykoli a
kdekoliv.
Domov představuje v této stále chaotičtější době oázu klidu a odpočinku.
Každý proto do vytvoření útulného a zdravého domácího prostředí investuje
mnoho času, energie i peněz. Prach a špína jsou v domácnostech největším
nepřítelem lidského zdraví, jsou příčinou a často i přenašeči celé řady chorob.
Mezi nejrozšířenější nemoci 21. století patří bezesporu alergie a celá řada
respiračních problémů. Obranný systém lidského těla je naprogramován proti
různým druhům prachu a alergenů, nicméně složení prachu je v dnešní době
naprosto odlišné a má na lidské zdraví mnohem horší účinky než kdy dříve.
Nejnovější výzkum úklidu domácností navíc prokázal, že každý rok musí
čtyřčlenná domácnost odstranit až 45 kilogramů prachu.
Běžné úklidové a čisticí prostředky – hadry, houby, košťata a chemické
přípravky činí z úklidu těžkou a náročnou práci. Chemické přípravky použité
při úklidu navíc nepříznivě působí na lidské zdraví. Při úklidu se standardními
vysavači se zase potýkáme s jejich rozměry, hmotností a robustností spolu s potřebou napájení
elektrickým proudem, které činí z úklidu nepříjemně strávený čas. Zepter Home Care reaguje na
tuto výzvu praktickým, elegantním a snadno přenosným domácím spotřebičem TURBOhandy
2v1.
TURBOhandy 2v1 bez námahy vykartáčuje a vysaje každý kout domácnosti. Tento bezdrátový
akumulátorový výrobek s ergonomickým designem sestává z turbojednotky – větší jednotky určené
na podlahy a koberce – a z praktické příruční jednotky. Ta je ideální pro vysání drobků ze stolu po
rodinném obědě nebo zbytků sušenek po dětech na zadním sedadle auta. Výkonný rotační
turbokartáč vysavače TURBOhandy 2v1 je vybaven sací jednotkou, která prach a nečistoty
nejprve z povrchu uvolní a následně účinně vysaje. Turbokartáč dokáže dokonale vysát prach,
vlasy, zvířecí chlupy a jiná vlákna ze všech typů podlah. Mezi další přednosti vysavače patří také
speciální štěrbinová hubice, která dokonale odstraní všechny nečistoty i z těch nejužších a nejhůře
dostupných míst, a skládací madlo pro snadné uložení vysavače.
Unikátní mechanismus Zepter pro samostatné stání udržuje vysavač TURBOhandy 2v1 ve svislé
poloze i bez jeho nabíjecí stanice. Tento prvek umožňuje pracovat bez pomoci rukou („hands-free“)
ve chvílích, kdy při úklidu potřebujete posunout nábytek nebo něco přerovnat. Díky omyvatelnému
ekologickému filtru vysavače TURBOhandy 2v1 zůstávají vysáté nečistoty v přístroji a nejsou
vypouštěny zpět do vzduchu. Špinavé a drahé sáčky do vysavačů se proto stávají minulostí.
TURBOhandy 2v1 má díky elektrickému turbokartáči a navzdory svému lehkému vzhledu
neobvyklý výkon. Štíhlý tvar a minimální hmotnost činí z vysavače TURBOhandy 2v1
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nepostradatelného pomocníka v likvidaci špíny a prachu, kterého si oblíbí i ti nejmenší pomocníci.
TURBOhandy funguje na bezdrátovém principu, kabely se tedy při úklidu nepletou pod nohama a
baterie se po použití rychle dobijí. Čistou a zdravou domácnost může mít dnes díky TURBOhandy
2v1 bez velké námahy opravdu každý. Ušetřený čas pak mohou členové rodiny trávit společně
zábavnějšími aktivitami, než je úklid.
Společnost Zepter International s.r.o., celosvětový odborník na prodej exkluzivního
spotřebního zboží pro zdravý životní styl formou osobního prodeje, nabízí i v České
republice životní příležitost lidem bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání. Firemní vizi „Mise
zdraví a krásy“ naplňuje téměř 3 500 speciálně vyškolených reprezentantů, kteří
zákazníkům poskytují poradenství v oblasti zdravé výživy a přípravy jídel, zdravé a čisté
domácnosti, léčby a prevence zdravotních problémů pomocí bioptronové lampy a kvalitní
kosmetické péče. Společnost Zepter International poskytuje obchodním reprezentantům
podmínky, systém práce, respekt, motivaci, spravedlivé odměňování a zázemí respektované
mezinárodní firmy.
Firma nabízí prostřednictvím regionálních obchodních kanceláří také možnost vlastního
podnikání s minimálními vstupními náklady, zázemí a know-how celosvětově úspěšné firmy.
Také divize Zepter Home Care momentálně nabízí zajímavé pracovní příležitosti.

Společnost Zepter International je celosvětovým výrobcem, prodejcem a distributorem
exkluzivního spotřebního zboží špičkové kvality pro zdravý životní styl. Prodej probíhá převážně
formou osobního prodeje, který zajišťuje více než 120 tisíc obchodních reprezentantů, a také
v síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter
prostřednictvím svých poboček prodává výrobky ve více než 40 zemích na pěti kontinentech.
Všechny produkty značky Zepter vykazují vysokou kvalitu a úroveň provedení. Jsou vyráběny
zejména v sedmi výrobních zařízeních v Německu, Itálii a Švýcarsku. Více než 65 milionů
spokojených zákazníků dokazuje, že jméno Zepter znamená vždy KVALITU, STYL
a HODNOTU. Společnost Zepter International nabízí životní podnikatelskou příležitost všem bez
rozdílu věku, pohlaví či vzdělání. Obchodním reprezentantům poskytuje zázemí respektované
úspěšné mezinárodní firmy, ověřený systém práce, respekt, motivaci a spravedlivé odměňování.
Podnikatelé mohou využít unikátní podnikatelský koncept na bázi franšízy s podporou
a propracovaným know-how stabilní celosvětové firmy. Více informací o společnosti naleznete
na www.zepter.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Klára Šircová, project coordinator, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: sircova@zepter.cz
Jana Rechlíková, marketing manager, Zepter International, s.r.o., Spálená 55, 110 00 Praha 1
E-mail: rechlikova@zepter.cz
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