
Parní čištění - Váš čistý domov.

HOME STEAMER je první parní čistič s profesi-
onálním výkonem, který je schopný produkovat 
nepřetržitě suchou páru pro důkladné ekologické 
a radikální čištění. HOME STEAMER je vybaven 
další netlakovou vodní nádrží, která automaticky 

napájí tlakový kotel a tím zaručuje neomezenou 
provozní dobu. Díky použití moderní technolo-
gie a přesné výrobní techniky je HOME STEA-
MER spolehlivý, bezpečný a ekologický výrobek 
na trhu v oboru parního čištění. 

230V , Pára 8 bar, 178 °C
Parní čistič s profesionálním výkonem

Účinná síla páry

Účinný proti 
roztočům

Rychlý 
a snadný úklid

Ekologický úklid

PARní čišTění A ÚkliD – užijTE Si RycHlý A Účinný ÚkliD

HOME STEAMER



HOME STEAMER

PříklADy POužiTí

Koberce Hladné povrchy Lino Mozajka

Spáry Dlažba Radiátory Jakékoliv čalounění

Sprchové kouty a obklady Nábytek Okna Skleněné stěny

Dřezy a baterie Sporáky a grily Dveře a skříňky Pánve a pekáče

Odpady Sprchové stěny a kouty Umyvadla Toalety

Schody Žaluzie a rámy oken Disky a kola Exteriér a interiér automobilů



Hlavní výhody:
• nonstop provozní doba
• bezpečná tlaková nádoba
• 100% dezinfikující účinek – ekologické čištění
• 100% odmašťující účinek
• lehká manipulace
• snadná obsluha
• moderní design
• velká variabilita
• velké standardní příslušenství
• úsporný provoz – nízká spotřeba vody při úklidu a úspora

při nákupu čistících prostředků
• možnost rozšíření o parní žehlící sadu

netlaková nádrž

Elektronický panel

čerpadlo

Tlakový kotel

HOME STEAMER

TEcHnickÁ DATA

AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:
Vesecká 97, 460 06 liberec 6
Tel.: 483 704 743
E-mail: obchod@agroaquapro.cz

Technické údaje:
napájení 
Výkon kotle 
Tlak páry 
Doba ohřevu 
Teplota páry 
Objem kotle 
Objem nádrže na vodu 
Objem páry - stupeň 1 
Objem páry - stupeň 2 
Objem páry - stupeň 3 
Rozměry 
Hmotnost 
Délka kabelu 
žehlící výkon: 
Materiál kotle: 
ukazatel připravenosti tlaku: 
ukazatel nedostatku vody: 

napětí v držáku: 
certifikace: 

230 / 50 V Ac / Hz 
2600 W
8 bar
4 minuty
178 °c
1,5 l
1,5 l
44 g/min
65 g/min
95 g/min
41,5 x 40 x 36,5 cm 
8 kg
5 m
800 W
nerezová ocel AiSi 304 
vizuální ukazatel 
 akustický a vizuální 
ukazatel
9 V
GS-TÜV

Značení: cE, iPX4


