
INOVATIVNÍ SUCHÝ PARNÍ ČISTIČ 
EKOLOGICKÝ, SNADNÝ A BEZPEČNÝ ÚKLID 

ZAJISTÍ ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ I DOMÁCNOST.

VÁŠ PARTNER PRO ZDRAVÝ ŽIVOT

ECOLUX NEO

Již od roku 1901



PROČ ZVOLIT ECOLUX NEO?

JEDNODUCHÝ A KOMPAKTNÍ
Díky modernímu designu a použití 
kvalitních materiálů je Ecolux Neo 
lehký a kompaktní. Jednoduchost 

ovládání umožňuje rychlé  
a důkladné čištění.

ÚKLID BEZ CHEMIE
Společnost Lux se již od roku 

1901 stará o čisté životní prostředí 
a zdravý domov. Ecolux Neo 

zajistí úklid bez chemie,  
jen za pomoci suché páry. 

Pravidelný úklid snižuje 
nemocnost zaměstnanců  
i rodinných příslušníků.

MINIMÁLNÍ NÁKLADY
Úsporný a ekologický, díky 
síle suché páry ušetříte za 

chemické prostředky.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM DOPLŇOVÁNÍ VODY
Lux vyvinul nový systém doplňování vody, který vám 

umožňuje používat stroj tak dlouho, jak si přejete, 
aby byl váš domov zářivě čistý.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Bezpečnost je vždy na prvním místě. 

Parní čistič Ecolux Neo byl navržen s ohledem 
na nejnovější bezpečnostní standardy.



PODLOŽKY Z MIKROVLÁKNA

Se speciálními vysoce kvalitními podložkami z mikrovlákna budou 
všechny povrchy rychle a důkladně očištěny. Výměna je velmi 

jednoduchá díky suchému zipu.

UNIKÁTNÍ TRYSKY

Speciální špičaté trysky zajišťují optimální čištění i na těžko 
přístup ných místech jako je dřez, radiátory či spáry 

v koupelně a kuchyni.

KARTÁČE A HUBICE

Pomocí praktických kartáčů a hubic lze snadno odstranit i velké 
nečistoty. Speciální hubice na čištění odpadu zajišťuje jednoduché 

a efektivní čištění odtoků, například v koupelně či v kuchyni.

ŽEHLIČKA NEO

Odteď je žehlení je hračka! Žehlička Neo v kombinaci  
s parním čističem Ecolux Neo zajistí rychlé a snadné žehlení  

s profesionálním výsledkem.

KOMPLETNÍ SADA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Lux Czech s.r.o
Nepilova 903/3, Praha - Vysočany, 190 00 

Telefon: +420 220 000 871 E-mail: info@luxforlife.cz 
www.luxczech.cz

ŽEHLICÍ PRKNO AEROSTAR NEO

Pohodlné sání, foukání a ohřev zajistí žehlení 
jakékoliv textilie. Aerostar Neo je kompaktní, 
jednoduše skladovatelný, a díky praktickým 
kolečkům jím lze snadno pohybovat.

TECHNICKÁ DATA

Ecolux Neo
Rozměry  42 x 30 x 27.5 cm
Hmotnost 5,4 kg
Napětí 220-240 V / 50 Hz
Maximální výkon  2200 W
Maximální tlak  5 Bar

Žehlička Neo
Napětí 220-240 V / 50 Hz
Příkon 850 W


