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Roboclean SPLUS a zwykły odkurzacz (artykuł promocyjny)
Roboclean SPLUS a zwykły odkurzacz

UE zakazuje odkurzaczy powyżej 900W od 2017 r.
Włączenie tradycyjnego odkurzacza sprawia, że wydostaje się z niego bardzo nieprzyjemna woń. Przyczyną tego są
odchody milionów roztoczy oraz toksyny bakterii składające się na kurzu domowy, których zwykły odkurzacz nie jest
w stanie przefiltrować. Jego sprawność oczyszczania powietrza zasysanego podczas sprzątania wynosi tylko kilka do
kilkunastu procent. Worek papierowy ma otwory, inaczej nie przepływałoby przez niego powietrze. Ból głowy,
zapalenie gardła, astma, alergia to niektóre tego skutki. Jak ich uniknąć? Rozwiązaniem jest używanie urządzenia
wielofunkcyjnego Roboclean, którego skuteczność oczyszczania powietrza wynosi aż 99,993% według
badań renomowanej instytucji certyfikującej TÜV.

"Dużą satysfakcję sprawia mi, gdy klienci mówią, że ich dziecko lub matka już nie dusi się w nocy, że wydają teraz
kilkakrotnie mniej na leki. Czasami podczas pierwszej wizyty u klienta widzimy, że w mieszkaniu nie ma zasłon i
dywanów, chociaż to właśnie w mieszkaniach bez dywanów kurz się unosi w powietrzu jeszcze bardziej. Gdy
wracamy miesiąc po dokonaniu sprzedaży naszego urządzenia, one już są.” - mówią współpracownicy Roboclean
Poland. Sprzęt ten posiada m.in. certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań medycyny zapobiegawczej,
certyfikat jakości wydany przez międzynarodową, renomowaną instytucję KEMA, oraz najbardziej prestiżową
nagrodę RED DOT za wzornictwo.

Dobre samopoczucie
Jedną z licznych funkcji urządzenia Roboclean jest jonizacja powietrza. Jako jedyne na rynku ma wbudowany
dodatkowy jonizator o wydajności do 2 mln jonów ujemnych na cm3. To 50 razy więcej niż jest ich w lesie
lub nad brzegiem morza. Dzięki temu powietrze w mieszkaniu staje się rześkie i sprzyja dobremu samopoczuciu.
Kurz znajduje się nie tylko na meblach i dywanie, ale także w powietrzu. Zawieszone są w nim niewidoczne dla oka
drobiny, a także pył i inne zanieczyszczenia. Po to, aby nasze płuca nie stały się ich filtrem, powinno się je
oczyszczać. Podobnie jak powietrze zasysane podczas odkurzania, tak również to z całego pomieszczenia Roboclean
filtruje w 99,993%. W średniej wielkości pokoju robi to w 10 minut. Dzięki oczyszczeniu i jonizacji powietrza lepiej
się śpi i szybciej wypoczywa.

Usuwa nieprzyjemne zapachy
Dym papierosowy, nieprzyjemny zapach w kuchni lub w łazience przestają być problemem przy jego użyciu. Usuwa
je z powietrza, podobnie jak kurz. Jednocześnie można rozprowadzić w pomieszczeniu zapach, który się nam
podoba. Wystarczy wlać do Robocleana kilka kropel ulubionego olejku. W ten sposób wykonuje się też inhalację
bez konieczności siedzenia nad miską z gorącą wodą. Jeśli dokucza katar lub kaszel, należy wlać np. olejek
eukaliptusowy.
Na dobre samopoczucie wpływ ma także wilgotność powietrza. Najczęściej jest ono zbyt suche. Bywa też i tak, że w
mieszkaniu jest nadmierna wilgoć, która powoduje odkształcanie elementów drewnianych, powstawanie zacieków,
grzybów i pleśni. Optymalna wilgotność powietrza wynosi 60%. Właśnie do takiego jej poziomu doprowadza
urządzenie Roboclean.
Aby czuć się dobrze, istotne znaczenie ma również komfort termiczny. W czasie upałów zbawienna jest klimatyzacja.
Kto ma urządzenie wielofunkcyjne Roboclean, nie musi jej kupować i instalować.
Do jego zbiornika należy wlać wodę, wrzucić kostki lodu, włączyć i za kilkanaście minut temperatura w
pomieszczeniu obniża się o pięć stopni.

Sprzątanie bez oporu
Oprócz funkcji o charakterze medycznym, przyczyniających się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia,
mocną stroną Robocleana jest także efektywne sprzątanie. Znajduje się w nim separator wodny odpowiedzialny za
czyszczenie powietrza podczas odkurzania. W tradycyjnym odkurzaczu znajdują się worek na zanieczyszczenia oraz
filtry. Stawiają one opór przechodzącemu przez nie powietrzu, które przeciska się wraz z kurzem przez ich otwory.
Gdyby worki i filtry były z folii – nie byłoby przepływu powietrza. Każdy filtr ma otwory. Urządzenie dystrybuowane
przez firmę Roboclean Poland ich nie posiada i z tego powodu powietrze jest zasysane z większą siłą. To dlatego
osoby sprzątające Robocleanem zauważają dużą różnicę - dywany stają się jaśniejsze.
Urządzenie posiada liczne przystawki umożliwiające m.in. pranie dywanu, czyszczenie tapicerki np. w samochodzie,
odkurzanie miejsc trudno dostępnych, wietrzenie pościeli, przepychanie zatkanych rur, wydobywanie przedmiotów,
które wpadły do zlewu.

Kilkakrotnie tańsze
Roboclean jest tak dobry, posiada tyle funkcji, to ile kosztuje? Warto pod tym względem porównać go do
tradycyjnego odkurzacza, który ma tylko jedną funkcję - odkurzanie. Chcąc zminimalizować ilość kurzu i roztoczy
wydostających się z niego, worek kosztujący 20 zł należy wymieniać po każdym sprzątaniu. Jest on przeznaczony do
jednorazowego użycia.
Ponadto żywotność zwykłego odkurzacza wynosi kilka lat. Natomiast urządzenie wielofunkcyjne Roboclean jest
wykonane z materiałów wysokiej jakości i zaprojektowane na 20 lat sprawnego działania. Biorąc to pod
uwagę jest kilkakrotnie tańsze od tradycyjnego odkurzacza.
Co więcej, osoby je używające mniej płacą za prąd. Moc silnika wynosi bowiem 900W - około dwukrotnie mniej
niż w zwykłym odkurzaczu. Dostosowane jest więc już w tej chwili do dyrektywy unijnej, która wejdzie w życie w
2017 roku. Zgodnie z nią moc odkurzaczy nie będzie mogła przekraczać 900W. Podyktowane to jest zmniejszaniem
zużycia energii elektrycznej w związku z ochroną środowiska.
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