
Profesionální parní čističe

Nil�sk-Advance s.r.o.
Divize Nil�sk-ALTO
VGP Park Horní Počernice
Do Čertous 1
190 00 Praha 9
Tel. 241 408 419
www.nil�sk-alto.cz
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Vlastnosti a příslušenství
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Extrémně horká pára o teplotě 150 - 170 °C• 
Kontinuální doplňování vody• 
Přisávání chemického prostředku• 
Integrovaná sací turbína• 
Dvojice nádrží (voda/nečistoty)• 
Aktivace páry přímo na rukojeti pistole • 
Tichý chod • 
Ocelová konstrukce• 
Automatické bezpečnostní vypínání• 
Indikace tlaku páry• 
Indikace dosažené teploty• 
Indikace dolití vody • 

 
Bohaté základní příslušenství: 

hadice• 
trubice• 
podlahový kartáč• 
trojúhelníkový kartáč• 
okenní stěrka• 
parní nástavec• 
zahnutá parní tryska• 
bodová kartáčová hubice• 
kulatý kartáč 55 mm a 5x nylonový bodový kartáček• 

Extrakční hubice Okenní stěrka Parní hadice

Trojúhelníkový kartáč Parní kartáčová hubice Podlahová hubice

Bodová tryska Dlouhá bodová tryska Zahnutá parní tryska

Modely a jejich technická speci�kace
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Když už nic nezabírá,
nasaďte parní čistič.

Konvenční úklidové stroje dokážou určitě mnoho. 
Existuje však celá řada míst, kde takové stroje se-
lhávají. Nezvládnou totiž hloubkově odstranit letitou 
špínu, v podobě nažloutlých povlaků, a už vůbec ne 
narušit a účinně izolovat škodlivé bakteriální nečisto-
ty. Světlou výjimku tvoří profesionální parní čističe.

Extrémně horká pára o teplotě 170 °C, podpořená che-
mickým přípravkem, umí až s neuvěřitelnou lehkostí zlik-
vidovat široké spektrum nejrůznějších nečistot na suché
i mastné bázi. Poradí si s plísněmi, vodním kamenem
a plakem v toaletách. Efektivně čistí   sporáky, trouby, led-
nice dřezy a digestoře. Špičkovou práci odvádí při údržbě 
podlahových krytin.

Většina z profesionálních parních čističů Nilfi sk je vyba-
vena odsáváním. Díky tomu lze provádět komplexní des-
infekční a sanitační práce.

Průmyslové kuchyně• 
Veřejné toalety• 
Zdravotnická zařízení• 
Zemědělské objekty• 
Venkovní plochy• 
Interiéry a exteriéry automobilů• 

Co čistit?
Téměř všechno!

Důkladné mytí žaluzií a čalounění• 
Čištění zrcadel, oken, výloh, skleněných ploch• 
Údržba podlah, stěn a stolů v přípravnách pokrmů• 

Sanitace toalet, koupelen a bazénů• 
Totální sanitace průmyslových kuchyní• 
Desinfekce nemocničních a veterinárních prostor• 

Údržba venkovních ploch• 
Odstraňování žvýkaček z chodníků• 

Čištění exponovaných částí automobilů• 
Mytí motorů a hliníkových kol• 
Údržba palubních desek a dalších částí interiérů• 

SO 4500 SV 8000 SDV 4500 GR 8000 MD 8000 

Chewing Gum Remover je speciál-
ní chemie určená k likvidaci zaschlých 
žvýkaček na městských komunikacích.

K účinnému odstranění žvýkacích gum 
může dojít jen v kombinaci tří činitelů: 
horké páry, kartáčové hubice a vhodné 
chemie.
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