TISKOVÁ ZPRÁVA
Parní čistič a žehlička v jednom TUTTOSTEAMY na českém trhu
Praha 2. května 2014 – Společnost Zepter uvádí na český trh novinku, parní čistič a
žehličku v jednom. Pára je dokonalou zbraní pro přirozenou dezinfekci. Důmyslný
systém parního čištění Tuttosteamy při čištění a žehlení používá pouze přírodní síly
páry bez škodlivých chemikálií. Nabízí tak nejrychlejší a nejzdravější způsob čištění.

Parní čistič a žehlička TUTTOSTEAMY
•

•
•
•
•
•

ROZPOUŠTÍ i tu nejodolnější nečistotu a
odstraňuje ji z jakéhokoli povrchu, dokonce i z
čalounění a skla
SNADNO SE DOSTANE do rohů, malých škvír a
proniká hluboko do koberců
DEZINFIKUJE párou o teplotě 148 °C , zabíjí
škůdce, kteří ohrožují naše domovy
CHRÁNÍ zdraví – nejsou použity žádné škodlivé
chemikálie
OŠETŘUJE oblečení bez jakéhokoli poškození látky
ŠETŘÍ čas a peníze

JAK ČISTÝ JE VÁŠ ČISTÝ DOMOV?
Vážíme si svého domova a svých věcí, a proto se snažíme vybírat ty „nejlepší” čisticí
prostředky. Ačkoli máme čistotu spojenou se zdravím, tak běžné vysavače a komerční
chemické čisticí prostředky za sebou zanechávají prachové částice a škodlivé chemikálie.
1 gram prachu může obsahovat až 19 tisíc roztočů. Prachoví roztoči jsou mikroskopičtí
tvorové, kteří se živí organickým odpadem, jako jsou šupiny odumřelé lidské kůže. Jsou také
celosvětově nejčastější příčinou astmatu a alergií. Velmi dobře přežívají v matracích,
kobercích, nábytku nebo ložním prádle. Náš polštář může být domovem možná až 40
milionů roztočů.
Jen jeden příklad: průměrné stáří polštáře je 6 let a za tuto dobu bude asi 10 % jeho
hmotnosti tvořeno odumřelou pokožkou, roztoči a jejich trusem. S pomocí chemických
čisticích prostředků můžeme udržet prachové roztoče pod kontrolou. Ale co naše zdraví a
zdraví naší rodiny?

Existuje jednoduché, přírodní a úsporné řešení: PÁRA!
TUTTOSTEAMY nabízí nejrychlejší a nejzdravější způsob čištění
Tuttosteamy vytváří vysokotlakou páru, která proniká hluboko do
koberců.

Pára o teplotě 148 °C snadno zabíjí rozto če, plísně a další
mikroorganismy.

S Tuttosteamy bude váš domov svěží a dokonale čistý.

UDRŽUJTE SVŮJ DOMOV ČISTÝ A SVĚŽÍ S TUTTOSTEAMY
Součástí Tuttosteamy je velké množství univerzálního příslušenství, které je připraveno
splnit i ty nejnáročnější úkoly:
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obdélníkový kartáč a podlahový návlek
pro jakýkoli typ podlahy
oživuje a dezinfikuje koberce
čistí parkety a choulostivé povrchy
rychle odstraňuje nečistoty a dezinfikuje
trojúhelníkový kartáč pro rohože,
čalounění
dezinfikuje matrace, zabíjí roztoče
můžete čistit i své auto
okenní stěrka čistí zrcadla, skla a okna
zahnutá bodová tryska ničí plísně ve
spárách mezi dlaždičkami
dokonale vyčistí disky aut
odstraňuje mastnotu a nečistoty v kuchyni
řekněte sbohem těžko odstranitelné
mastnotě
parní žehlička vhodná pro vertikální
žehlení, ideální pro záclony a závěsy
oživuje a dezinfikuje látku
žehlí oděvy přímo na ramínku
žehlí různé druhy látek

Technické údaje:
Celkový příkon: 2350 W, objem ohřívače: 2,4 L, kapacita ohřívače: 1,6 L, výkon ohřívače:
1500 W, maximální tlak páry: 450 kPa (4,5 bar), provozní teplota: 148° C, provozní rozsah
tlaku páry: 450 kPa (4,5 bar) - 100 kPa (1,0 bar), výstup páry: 0-80g/min, napětí: 220-240 V,
frekvence: 50-60 Hz, stupeň ochrany: IPX4, teplota při přepravě a skladování: 0 - 40 °C,
provozní teplota v místnosti: 0 - 40 °C

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 100 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 60 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.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Klára Šircová, Project Coordinator, Zepter International s. r. o., Spálená 55, 110 00 Praha 1,
e-mail: press@zepter.cz

