PARNÝ ČISTIČ SG 4/4
Kompaktný výkonný parný čistič SG 4/4 s tlakom pary 4 bar. S plynulou reguláciou množstva pary a funkciou Vapo-Hydro pre
perfektné výsledky čistenia. Cerfifikovaný pre dezinfekciu bez chémie.

Objednávacie číslo

1.092-104.0

Technické informácie

Výbava
Parná hadica s rukoväťou



Vykurovací výkon

W

2300

Parné trubice 2 ×



Objem nádrže

l

4

Podlahová hubica

1x s lamelami, 1x so štetinami

Dĺžka kábla

m

7,5

Ručná hubica



Tlak pary

bar

max. 4

Kruhová kefka, čierna



Teplota kotla

°C

max. 145

Hubica na čalúnenie s kefou



Napätie

V

220 – 240

Power tryska



Frekvencia

Hz

50 – 60

Bodová tryska



Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8

Hmotnosť vrátane obalu

kg

11,2

Rozmery (d × š × v)

mm

475 × 320 × 275

4039784943117



Štandardná výbava.

Parný čistič SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

■ Certifikovaná dezinfekcia
■ Krátka doba nahrievania
■ Čerpadlo na plnenie kotla

■ Dezinfekcia povrchu podľa EN 16615 overená

externým laboratóriom.
■ Spektrum účinnosti baktericídne a virucidné

proti obaleným vírusom PLUS.
■ Testovacie zárodky: Enterococcus hirae, MVA,

myší norovírus, adenovírus.

Dezinfekcia bez chémie

Systém s 2 nádržami

■ Priateľské k prírodným zdrojom a bez zvyškov,

■ Nádrž na čistú vodu sa môže permanentne plniť,

čistené iba vodou.
■ Maximálna bezpečnosť, pretože je zabránené

vývoju multirezistentných zárodkov.
■ Povrchovo nezávadné čistenie bez chemikálií.

pretože kotol a nádrž sú navzájom oddelené.
■ Keďže sa nahrieva vždy iba časť celkového

objemu, vzniká obratom ruky konštantný prúd
pary.
■ S celkovým objemom vyše 4 litrov je možné

používať SG 4/4 veľmi dlho bez dopĺňania.

Parný čistič SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

Certifikovaná a vysoko účinná
dezinfekcia

PRÍSLUŠENSTVO PRE PARNÝ ČISTIČ SG 4/4 1.092-104.0
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Objednávaci
e číslo
PARNÝ ČISTIČ/VYSÁVAČ/ŽEHLIACA STANICA
Trysky



Súprava s power tryskou

1 2.863-263.0

Súprava s power tryskou obsahuje power trysku vrátane predlžovacieho nadstavca. Ideálna na
jednoduché a ekologické čistenie na ťažko prístupných miestach, ako sú napr. kúty a škáry.

Ručná hubica

2 2.884-280.0

Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky 
atď. Používa sa s poťahom alebo bez.

Hubica na okná pre SC

3 2.863-025.0

Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou parného 
čističa.

Gumená stierka pre hubicu na okná

4 6.273-140.0

Gumená stierka na hubicu na okná pre parné čističe.



Súprava kruhových kefiek, 4 ks

5 2.863-264.0

Praktická súprava kruhových kefiek s dvomi čiernymi a dvomi žltými kefkami – perfektné na
čistenie rôznych miest.



Súprava kruhových kefiek s mosadznými
štetinami, 3 ks

6 2.863-061.0

Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie zažratej špiny a inkrustácií bez
námahy. Nevhodné na chúlostivé a citlivé povrchy.



Súprava kruhových kefiek, 4 kusy

7 2.863-058.0

Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na rôzne použitie.



Sada okrúhlych kefiek (2+2 ks)

8 2.863-324.0

Jednoduché a efektívne čistenie štrbín, všetko bez chemikálií: Praktická sada štrbinových kief
obsahuje štyri čierne sady štrbinových štetín a je ideálna na čistenie škár dlaždíc.



Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne
ComfortPlus

9 2.863-171.0


Súprava utierok na parné čistenie v kúpeľni: 2 jemné utierky na podlahu (z plyšového velúru z
mikrovlákna), 1 abrazívna utierka z mikrovlákna na odstraňovanie vodného kameňa a zvyškov
mydla ako aj 1 leštiaca utierka na zrkadlá a pod. Súprava je určená na staršie typy parných čističov
s podlahovou hubicou ComfortPlus.

Súprava utierok z mikrovlákna pre kuchyne
ComfortPlus

10 2.863-172.0

Súprava utierok na parné čistenie v kuchyni: 2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z
mikrovlákna, 1 jemný návlek na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, 1 utierka z
mikrovlákna na čistenie antikorových plôch. Súprava je určená na staršie typy parných čističov s
podlahovou hubicou ComfortPlus.



Súprava utierok z mikrovlákna pre podlahovú
hubicu Comfort Plus, 2 kusy

11 2.863-173.0

2 jemné utierky na podlahu na lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.



Súprava návlekov z mikrovlákna pre ručnú
hubicu, 2 ks

12 2.863-270.0

Súprava s 2 návlekmi na ručnú hubicu. Návleky sú z kvalitného mikrovlákna – pre lepšie
uvoľňovanie a zbieranie špiny.



Súprava širokých froté utierok, 5 ks

13 6.369-481.0

Bez žmolkov, silne savé a pevné: 5 širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.



Froté návlek

14 6.370-990.0

Súprava utierok s 5 návlekmi z kvalitnej bavlny špeciálne na ručnú hubicu.



Kefkové nadstavce

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.
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Súpravy utierok

PRÍSLUŠENSTVO PRE PARNÝ ČISTIČ SG 4/4 1.092-104.0
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Objednávaci
e číslo
PARNÝ ČISTIČ/VYSÁVAČ/ŽEHLIACA STANICA
Iné
Odstraňovač tapiet pre SC

15 2.863-062.0

Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a zvyškov lepidla pomocou intenzívnej 
pary.

Súprava náhradných O-krúžkov

16 2.884-312.0

Súprava náhradných O-krúžkov pre výmenu O-krúžkov na rôznom príslušenstve parných čističov.



Lievik

17 4.013-030.0

Plniaci lievik so sitom, na jednoduché a bezpečné plnenie nádrže na vodu.



Podlahová hubica

18 6.906-185.0

Podlahová hubica s prídavnými štetinami na odstraňovanie zažratých nečistôt. Použitie je možné s 
utierkou na podlahu aj bez utierky.

Podlahová hubica SG 4 / 4

19 2.885-465.0

Optimalizované využitie pary a väčšia čistená plocha – inovačná podlahová hubica sľubuje ešte
lepšie výsledky čistenia. Hodí sa pre všetky bežné utierky na podlahu.



Parná hadica

20 4.322-046.0

Pripojovacia hadica s rukoväťou a prepínačom, dĺžka 2,5 m.



Pojazdný vozík DE 4002

21 6.962-239.0

Kov, pochrómovaný s odkladacou vaničkou.



Predlžovacia trubica

22 4.127-024.3

PARNÉ ČISTIČE A VYSÁVAČE



 Príslušenstvo na objednávku.

Parný čistič SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

 Štandardná výbava.

