TISKOVÁ ZPRÁVA

Kompletní systém pro úklid a čištění
TUTTOLUXO 6SB v novém designu
Praha, 17. září 2013 – Společnost Zepter International uvádí na trh nové
TUTTOLUXO 6SB, kompletní systém pro úklid a čištění. Nyní v elegantním
černém provedení, s vyšším sacím výkonem a nižší hlučností!

TUTTOLUXO 6SB snadno zbaví domácnost nečistot, roztočů a všech ostatních
mikroskopických organismů v ní žijících díky 6 jedinečným hlavním funkcím, které
předčí jakýkoli běžný vysavač. Navíc vše zvládne, aniž by ohrožoval náš život
drahými a jedovatými chemickými látkami!
6 PŘÍSTROJŮ V 1: Nejmodernější technologie, 6 hlavních funkcí, snadná manipulace,
3 patentované systémy, bohatá sada příslušenství – to vše skrývá nové
TUTTOLUXO 6SB.
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Vysávání s vodním filtrem – není třeba používat papírové sáčky
Dokonalé parní čištění – ekologicky, bez zbytečných chemikálií
Vysávání a parní čištění
Profesionální žehlení s párou nebo bez páry (suché žehlení)
Čištění vzduchu s aromatizací
Zvlhčování vzduchu

Dokonalý způsob jak zbavit domácnost roztočů!
TUTTOLUXO 6SB roztoče nejen vysaje, ale pomocí horké páry také hubí. Vysoce
výkonná pára, kterou přístroj TUTTOLUXO 6SB produkuje, o teplotě kolem 150 °C
proniká hluboko do koberců, lůžkovin, záclon – všude tam, kde se roztoči obvykle
skrývají – a svým horkem je zabíjí. Pára přirozeným a ekologickým způsobem zabíjí
roztoče a vysavač je zároveň odstraňuje. Speciální patentovaný Systém vodní mlhyTM
spolu se systémem 4 dalších filtrů zachytí veškeré nečistoty uvnitř přístroje.
Žádný z roztočů neunikne zpět do vzduchu, který dýcháte!

Vyšší výkon – větší účinnost – méně hluku – černé provedení!
Příkon motoru vysávání je 1200 W, avšak zdokonalená technologie poskytuje
TUTTOLUXU 6SB stejný výkon jako motor o 1600 W! Motor je ale mnohem tišší, s
menšími vibracemi, nižší spotřebou energie, vyšší spolehlivostí a dokáže nasát větší
množství vzduchu.
Přístroj TUTTOLUXO 6SB je vybaven 4 filtry, které lze prát a které mají dlouhou
životnost. Tato vlastnost přidává přístroji TUTTOLUXO 6SB na hodnotě, aniž by se
tím zvýšily výdaje!

Proč si pořizovat šest přístrojů, když můžete mít
jeden, který zvládne vše?

Zepter je držitelem ocenění kvality Czech Superbrands
Award 2013

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 130 tisíc obchodních
reprezentantů, a také v síti maloobchodních prodejen umístěných na hlavních třídách světových měst. Společnost Zepter
International 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 80 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, podmínky, 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 a www.zepterclub.cz.
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