TISKOVÁ ZPRÁVA
AcrobaZ: Praktický pomocník nejen pod stromeček
Praha, 11. října 2010 - Chystáte se na vánoční úklid?
Objevte všestrannost CleanSy AcrobaZ – kombinace
žehlicího prkna a schůdků, která se stane vaším
neocenitelným pomocníkem. CleanSy AcrobaZ
znamená víc než jen schůdky, je to všestranný
výrobek od společnosti Zepter pro organizování
domácnosti. Úplně poprvé můžete mít více než jen
schůdky. CleanSy AcrobaZ, to nejsou jen funkční
schůdky, je to také praktické žehlicí prkno, které je
ideální i pro parní žehlení například s přístrojem
TUTTOLUXO 6S (parní čistič s integrovanou parní žehličkou). CleanSy AcrobaZ je
multifunkční nástroj, který vám pomáhá při každodenní domácí práci a umožňuje vám
šetřit čas a prostor. Nedostatek místa a stresující hledání se stává minulostí! Díky CleanSy
AcrobaZ máte vždy po ruce funkční schůdky se 3 stupínky a pokaždé, kdykoli potřebujete,
máte připravené žehlicí prkno. CleanSy AcrobaZ je inovativní nástroj, díky kterému
mnoho domácností funguje účinněji a s menší námahou. Objevte všestrannost výrobku
CleanSy AcrobaZ a systémů pro úklid a žehlení Zepter Home Care: dokonalá kombinace!





Přestaňte se trápit nedostatkem místa.
Přestaňte se prodírat mezi nepraktickými výrobky pro domácnost.
Přestaňte se stresovat nekonečným hledáním správných pomocníků.
Přestaňte se vysilovat výrobky pro domácnost, které vám vaši práci jen ztěžují.

Nyní jde vše tak snadno!





Snadno nastavitelné schůdky
Snadno nastavitelné žehlicí prkno
Snadné skladování
CleanSy AcrobaZ byl navržen pro chytré uživatele

CleanSy AcrobaZ chytré skládací schůdky
Praktické skládací schůdky se 3 stupni jsou vždy po ruce. Stabilní a pevné podle norem EN1312. Malé, snadno nastavitelné, velmi stabilní (maximální nosnost 250 kg) a praktické v každé
chvíli, s maximální výškou 67 cm. Skládací schůdky se 3 schody CleanSy AcrobaZ jsou
vybaveny bezpečnostními podložkami na podlahu a protiskluzovou pojistkou. Díky jedinečnému
designu Zepter mají složené schůdky šířku pouze 11 cm a umožňují tak velmi jednoduché
skladování mezi stěnou kuchyně a lednicí nebo za dveřmi v obchodě. Jsou také velmi lehké,
velmi snadno a rychle se přenáší a skladují.
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CleanSy AcrobaZ praktické žehlicí prkno
Žehlicí prkno CleanSy AcrobaZ je bezpečné, stabilní a připravené i na mnoho hodin žehlení.
Jednoduché a pohodlné použití, perfektně se doplňuje s parním žehlicím systémem z řady
CleanSy AcrobaZ a přináší perfektní výsledky. Díky chytrému systému otevírání a
bezpečnostnímu stojánku se velmi jednoduše sestavuje a skladuje. Šetří místo, protože při
vertikálním uložení má šířku pouze 11 cm. Ocelová konstrukce CleanSy AcrobaZ s 32 cm
bezpečnostní zábranou přináší hladší žehlicí povrch. Podložka je vhodná i pro parní žehlení.
Součástí CleanSy AcrobaZ je potah ze 100% bavlny, který umožňuje snadné žehlení a velmi
dlouho vydrží. Potah perfektně sedí, a tím zabraňuje pohybu prádla a jeho pomačkání nebo
špatnému vyžehlení. Vy sami tak dodáte svému oděvu dokonalý vzhled. 5 mm silný plstěný
podklad a 1 mm silná děrovaná podložka uspokojí vaši touhu po dokonalosti.
Výška: 67 cm
Rozměry: 36 x 146 x 11 cm (složené)
Průměr trubice: 22 mm
Maximální nosnost: 250 kg

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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