Představujeme

TASKI Steam
Parní čištění s TASKI

TASKI Steam
Čištění a dezinfekce
prostřednictvím suché páry
TASKI Steam nabízí kvalitní
parní generátory s bohatým
příslušenstvím, které přináší
mnoho výhod.
Pára je efektivní a udržitelný
způsob, jak důkladně vyčistit a
dezinfikovat tvrdé a jiné hůře
přístupné povrchy či materiály.

TASKI Steam – čištění s párou
Suchá pára

Vysoká teplota

Hloubkové
čištění

Dezinfekce

Ideální na
koberce, látky
a čalounění

Top pro svislé
povrchy

Skvělý na
záhyby a
detaily

Kompletní
sada
příslušenství

TASKI Steam – jak to funguje ?

CO TO JE PARNÍ ČISTIČ?
TASKI Steam využívá pouze malé množství vody a elektřiny pro čištění, dezinfekci a odstranění
zápachu z jakéhokoliv typu povrchu – a bez použití chemických přípravků.
JAK TO FUNGUJE?
Stačí trocha obyčejné vody a parní čistič vytvoří tzv. suchou páru, která díky působení horka vyčistí
daný povrch. Vysoká teplota a malé tření udělají veškerou práci za vás. A díky mnoha druhům
příslušenství lze parní čistič použít na neomezený počet aplikací.
CO JE SUCHÁ PÁRA?
Suchá pára je taková, která obsahuje pouze 5-6% vody a je mnohem řidší než vzduch, který dýcháme.
Spolu s vysokou teplotou, která dokáže zničit bakterie a patogeny, odstraňuje mastnotu a skvrny ze
všech povrchů. Výsledkem je čistý a suchý povrch.
NA CO TO MOHU POUŽÍT?
Čištění suchou pěnou lze prakticky použít na jakýkoliv povrch kromě těch, které nejsou odolné proti
vysoké teplotě (např. hedvábí, některé druhy plastů a typy čalounění).
PARNÍ ČIŠTĚNÍ A COVID-19
Dle dosavadních zjištění lze koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19 a může přivodit vážné
respirační potíže, zlikvidovat termodezinfekcí s teplotou nad 56°C po dobu min. 15 minut. Díky TASKI
Steam parnímu čističi a jeho 165°C dosáhnete bezinfekčního povrchu velmi snadno a rychle.

TASKI Steam
SUCHÁ PÁRA
SUCHÁ PÁRA

+
VYSAVAČ

SUCHÁ PÁRA
+
ČISTICÍ
PROSTŘEDEK
+
VYSAVAČ

Tlak
4,5 Bar

Teplota páry
165 °C

TASKI Steam
Dokonalá flexibilita pro všechny provozy a povrchy
Pára nabízí možnost čištění a dezinfekce tvrdých i choulostivých povrchů. Díky vysoké
teplotě lze dosáhnout vynikajících čisticích výsledků zejména tam, kam se obyčejně
nesnadno dostává, a kde nelze použít čisticí utěrka nebo klasické mechanické čištění.
Hotelové pokoje:
-> na matrace, nábytek, čalounění, závěsy a záclony, koberce
-> ničí prachové roztoče a odstraňuje alergeny
-> odstraní skvrny z látek, čalounění, koberců
-> čistí nábytek, stoly, police a regály
Koupelny:
-> na dlaždice, spáry, dveře do sprchy – čisté snadno a rychle
-> snadno čistí těžce dostupná místa
-> ideální na obnovení původního vzhledu a barvy vany a sprchy a důkladné odstranění všech nánosů
a nečistot

Kuchyně:
-> snižuje riziko kontaminace povrchů na površích pro přípravu jídla, čistí a dezinfikuje v jednom kroku
-> čistí a leští nerezové povrchy a zařízení, stěny a pulty
-> rozpouští mastnotu u trub, sporáků, konvektomatů
-> odstraňuje napálené usazeniny ze sporáků, hrnců, pánví a dalšího vybavení
-> stačí méně času a méně úsilí na vyčištění digestoří, krytů, stropů a stěn
-> lednice, mrazáky, chladničky jsou vyčištěné a dezinfikované v jednom snadném kroku
-> odstraní nečistoty a bakterie z těžko přístupných míst jako jsou těsnění, praskliny a štěrbiny

Zdravotnictví
•

Čisté a svěží čalounění

•

Důkladné vyčištění podlah a koberců, sanitace v jediném procesu

•

Zničení prachových roztočů v matracích, vyčištění a provzdušnění

•

Vozíky, tácy a obslužná místa jsou snadno vyčištěna a sanitována
bez použití chemických prostředků.

•

Linoleum, vinyl and dlažba – čisté beze skvrn.

•

Vybavení koupelen, dlaždice a spáry, umyvadla a baterie jsou zářivě
čisté, dezinfikované a bez zápachu.

Hotely
Pokoje pro hosty
Čisté a dezinfikované matrace, nábytek, závěsy, záclony a koberce.
Zničení prachových roztočů a odstranění alergenů pro zdravější ovzduší v
interiéru.
Odstranění skvrn a nečistot z matrací, křesel, čalounění a koberců.

Rychlé a snadné odstranění prachu z nábytku, skříní, stolů, komod – skvěle
vypadající a zářivý pokoj!
Koupelny a WC

Čisté dlaždičky, spáry a vždy obtížně čistitelné dveře do sprchového koutu –
snadno a rychle bez většího úsilí.
Spáry, praskliny, ostré úhly a jiná těžko dostupná místa – s párou snadno a
rychle.
Revitalizace van a sprchového koutu, podlahových dlaždic, obnovení
původních barev koupelny.

Food Service
Kuchyně
•

snižuje riziko kontaminace povrchů na površích pro přípravu jídla,
čistí a dezinfikuje v jednom kroku

•

čistí a leští nerezové povrchy a zařízení, stěny a pulty bez drahých
lešticích přípravků

•

snadno rozpouští mastnotu u trub, sporáků, konvektomatů

•

odstraňuje napálené usazeniny ze sporáků, hrnců, pánví a dalšího
vybavení

•

stačí méně času a méně úsilí na vyčištění digestoří, krytů, stropů a
stěn

•

lednice, mrazáky, chladničky jsou vyčištěné a dezinfikované v
jednom snadném kroku

•

odstraní nečistoty a bakterie z těžko přístupných míst jako jsou
těsnění, praskliny a štěrbiny

Volný čas a školy
Sportovní vybavení, tělocvičny a posilovny
•

Snadné a rychlé vyčištění sportovního vybavení

•

Spáry a špatně dostupná místa – snadné vyčištění díky páře oproti jiným
metodám čištění

•

Odstraňuje bakterie a zápachy

•

Na dlaždice, spáry, dřevo u bazénů a relaxačních zónách

Školy a školky

•

Čisté a dezinfikované hračky, stoly, židle, pulty.

•

Snadné odstranění lepidla a zbytků jídla či nápojů.

•

Čisté a provoněné koberce, matrace, koberečky aj. čalounění a měkké povrchy

•

Odstraní prach a běžnou špínu, otisky prstů a skvrny na stěnách, dřevě,
komodách, podlaze bez nebezpečných chemických přípravků.

Pára jako součást hloubkového čištění a
dezinfekce

Tlak
4,5 Pa

Teplota páry
165 °C

TASKI Steam Cleaner Core Range
Steam SO4 – 4,5 Bar (220/240V)
- Kotel s průběžným plněním
- Pouze pára
- Lehký a kompaktní
- Snadné použití
- S kompletním příslušenstvím

Steam SV4 – 4,5 BAR (220/240V)
- Kotel s průběžným plněním
- S integrovaným vysavačem na vodu
- Včetně vozíku
- Lehký a kompaktní
- S kompletním příslušenstvím

Steam SDV8 – 8 Bar (220/240V)
- Continuous fill boiler
- Integral Vacuum
- Detergent pump/sprayer
- With integrated trolley
- Powerful 8 Bar
- Complete with accessory kit

Obj.kód

Popis

7524811

TASKI Steam S04 + Kit

7524812

TASKI Steam SV4 + Kit

7524813

TASKI Steam SDV8 + Kit

Kvalitní profesionální zařízení
Přístroje jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a odolných komponentů.
Díky tomu je zajištěna dlouhá životnost strojů a vynikající výsledky čištění
s pomocí konstantního tlaku a horké páry nad 160C.
Jednoduché použití
Stačí napustit vodou, zapojit do zásuvky, zapnout, počkat na rychlé zahřátí
a můžete začít. Díky 4m dlouhé hadici a 10m el.kabelu dosáhnete do
všech vzdálených i obtížně čistitelných míst. K dosažení dokonalých
výsledků můžete využít i mnoho druhů užitečných pomůcek, které jsou
součástí přístroje, a které práci ještě více usnadní.
Lehký a kompaktní
Nejmenší model SO4, ale i ty větší mají ty nejlepší ergonomické vlastnosti,
díky kterým je manipulace a transport z místa na místo hračkou. Získáte
přístroj, který skutečně využijete na mnoha provozech a aplikacích.

Technologie průběžné napouštění kotle
Kotel si sám napustí a ohřeje tolik vody, kolik právě potřebuje. Díky tomu,
je používání parního čističe pro obsluhu bezpečnější a ohřev vody
mnohem rychlejší. Delší provozní doba pak umožní vyšší produktivitu.

S = steam / V = vacuum / D = detergent / 4 = 4 Bar / 8 = 8 Bar

TASKI Steam – příslušenství
TASKI Steam SV4 a SDV8 obsahuje toto příslušenství:

TASKI Steam S04 obsahuje toto příslušenství:

Hadice 4m

Prodlužovací trubice
x2

Kartáč na koberce

2.5 m hadice na vysavač / Prodlužovací trubice
dávkování chem.přípravku
x2

300mm stěrka

95mm trojboký kartáč

Kulatý kartáč

250mm stěrka na okna

55mm kulatý kartáč x1

250mm stěrka na okna

300mm podlahový kartáč

Kulatý kartáč

Parní trysky

Sací hubice na potahy

Koncovka na potahy

95mm trojboký kartáč

