
Ultrasucha para 
do wymagających podłóg
Mop parowy do podłóg Vapour M2R to połączenie 
nowoczesnego włoskiego wzornictwa i zaawansowanej 
technologii. 

Doskonale sprawdzi się w domu do mycia różnego 
rodzaju podłóg oraz odświeżania dywanów i chodników 
dywanowych, a co najważniejsze, bez użycia  chemicznych 
środków czyszczących. Podgrzana para zmiękcza 
i rozpuszcza brud, a nadająca się do prania ściereczka 
z mikrofibry go usuwa. Przednie dysze zapewniają 
dodatkowy wyrzut pary, który skutecznie likwiduje 
uporczywe zabrudzenia oraz czyści krawędzie i narożniki. 

Technologia Hot Plate - płyta grzewcza redukująca ilość 
wody - to doskonałe połączenie wilgoci i ciepła, które 
zapewnia dokładne czyszczenie podłóg bez pozostawiania 
smug.

Ma wszystko, czego można oczekiwać od mopa parowego, 
a nawet więcej.

Błyskawicznie czysta 
i sucha podłoga

M2R

Cechy:

Bezpieczny dla 
podłóg drewnianych

Odświeża dywany

Przednie dysze pary

Podłoga jest natychmiast 
sucha

Ciśnieniowy bojler
ze stali nierdzewnej

Podkładka 
parkingowa

Akcesoria w zestawie

Pojemność zbiornika na wodę
Moc 
Przewód elektryczny
Czas pracy na jednym zbiorniku:

600ml
1200 W
7 metrów
ok. 20 minut

Dane techniczne

Miarka do 
wody

LejekPodkładka do dywanów
Ściereczka z mikrofibry 

do dywanów

Ściereczki z 
mikrofibry – 2 szt.
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Technologia podwójnego strumienia pary
Dolne dysze nieprzerwanie emitują parę do mycia 
powierzchni podłogi, podczas gdy dysze przednie są 
używane „na żądanie” do czyszczenia narożników i 
krawędzi. Stosuje się je również, gdy potrzebny jest 
dodatkowy wyrzut pary do usuwania uporczywych 
zabrudzeń.

NOWA technologia 
ultrasuchej pary
Vapour M2R z łatwością zmiękczy tłuszcz, brud, 
usunie plamy oraz pozostawi lśniącą i czystą 
powierzchnię. Taki efekt uzyskujemy dzięki 
płycie grzewczej, która utrzymuje odpowiednią 
temperaturę i wilgotność ściereczki czyszczącej z 
mikrofibry.

Technologia 
wspomagająca
wyrzut pary
Funkcja STEAM BOOSTER w modelu 
Vapour M2R umożliwia uwalnianie pary 
w trybie ciągłym bez utraty jej ciśnienia i 
nieoczekiwanych zmian w wyrzucie pary.

Technologia podgrzewania wody:
Vapour M2R ma wbudowany bojler ze stali nierdzewnej, 
który podgrzewa wodę do bardzo wysokiej temperatury, aby 
wytworzyć gorącą i ultrasuchą parę. Dzięki temu podłogi są 
natychmiast suche, higienicznie czyste  i pozbawione smug. 
Funkcja STEAM BOOSTER zapewnia równomierny wyrzut pary.

Pozostałe zalety:
Dłuższa żywotność:
konstrukcja bojlera zapobiega rdzy, korozji i osadzaniu 
się wapnia, zapewniając dłuższą żywotność produktu

Gotowość do pracy:
wstępnie przygotowana para jest przechowywana 
i utrzymywana w bardzo wysokiej temperaturze, 
gotowa do użycia

Efektywność energetyczna:
Vapour M2R jest kontrolowany termostatycznie, aby 
obniżyć koszty energii

Jedyny na rynku mop parowy z:
• przednimi dyszami pary dla większego 

zasięgu (dokładne czyszczenie listew 
przypodłogowych, kątów i zakamarków)

• ciśnieniowym bojlerem ze stali 
nierdzewnej dla maksymalnej mocy 
gorącej pary

• technologią Hot Plate - płyty grzewczej 
redukującej wilgoć - dla perfekcyjnie 
dobranej ilości wody do czyszczenia

M2R

Produkty Euroflex - zaawanasowana technologia, najwyższa wydajność
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WODY Z KRANU


