
Kompaktowa ciśnieniowa myjka parowa 
do różnych zastosowań
Euroflex Vapour M6S to niewielkich rozmiarów, kompaktowa 
myjka parowa, która jest lekka i łatwa w użyciu. 

Idealnie nadaje się do sprzątania w domu i wokół niego, bez 
użycia chemicznych środków czyszczących.

Myjka ma wbudowany bojler ze stali nierdzewnej o 
pojemności 1200 ml, który wytwarza pod ciśnieniem parę, 
pozwalającą na sprzątanie na jednym zbiorniku przez około 
40 minut.

Vapour M6S jest wyposażony w wiele akcesoriów do 
czyszczenia parą różnych powierzchni zmywalnych, takich 
jak: podłogi, blaty, sprzęty kuchenne, okna, fugi, płytki 
ścienne, armatura łazienkowa itp. oraz do odświeżania mebli 
tapicerowanych.

Gorąca para wodna Vapor M6S zmiękcza i rozpuszcza 
zabrudzenia na powierzchniach, podczas gdy ciśnienie 
pary je skutecznie usuwa.  To szybkie i łatwe czyszczenie, 
w najbardziej ekologiczny i naturalny sposób.

M6S

Kompaktowa wielofunkcyjna 
myjka parowaPojemność zbiornika

Maksymalne ciśnienie w bojlerze
Moc

1200 ml
4.5 bara
1450 W

Vapour M6S: Dane techniczne

Długość przewodu
Praca na jednym zbiorniku
Czas nagrzewania

6 metry
ok. 40 min
6 - 7 minut

Akcesoria w zestawie

Mop podłogowy 
z mikrofibrą

Rury 
przedłużające

Szczoteczka 
nylonowa

& Szczoteczka 
druciana 

z mosiądzu

Myjka 
do okien

SkrobaczkaPojemnik (miarka) 
z lejkiem

Pasek 
na ramię

Dysza 
punktowa

Mała szczotka + 
adapter 

& dopasowane 
ściereczki

Wysokiej jakości włoski design

Cechy produktu:

Pressurised Steam 

Floors Dry Fast

Stainless Steel Boiler

Refresh Carpet

Lightweight
and Easily Portable

MAX 4.5 BAR

Odświeża dywany

Ciśnieniowy bojler
ze stali nierdzewnej

Producent Plastecs Srl
via dei Colli, n. 59 

31058 Susegana Treviso - Italy
Tel. +39 0438 453334

www.euroflex-appliances.com

Dystrybucja w Polsce 
Smartlife Polska spółka z o.o. sp.k.
ul. Grunwaldzka 104/7 - 60-307 Poznań

Tel. +48 606 377 000
www.euroflex-appliances.pl

📽

ZABIJA 99,99% 
WIRUSÓW I BAKTERII 

Pressurised Steam 

Floors Dry Fast

Stainless Steel Boiler

Refresh Carpet

Lightweight
and Easily Portable

MAX 4.5 BAR

Lekki i łatwy 
do przenoszenia

Powierzchnie są 
natychmiast suche 

https://www.euroflex-appliances.pl/
https://vimeo.com/646477625
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Produkty Euroflex to technicznie zaawansowane urządzenia o najwyższej wydajności i żywotności.

D L A C Z E G O  W A R T O 
S T O S O W A Ć  P A R Ę ?
• Higieniczne czyszczenie

• Szybkie i łatwe sprzątanie
• Oszczędność pieniędzy

• Czyszczenie bez 
środków chemicznych

• Przyjazna dla środowiska
• Idealna dla rodzin 

z dziećmi i alergików
Kontrolka 
gotowości 
do pracy

Przycisk 
zasilania

Akcesoria do 
czyszczenia

C  E  C  H  Y   P  R  O  D  U  K  T  U :

• Lekki pistolet parowy
• Sterowanie termostatem
• 2 systemy termostatów
• Ściereczki z mikrofibry

M6S

• Zawór spustowy ciśnienia
• Przycisk włączania/wyłączania pary
• 24-miesięczna gwarancja dla 

klientów indywidualnych

ZABIJA 99.99% WIRUSÓW I 
BAKTERII TYLKO PRZY UŻYCIU 

WODY Z KRANU

Konstrukcja kotła ze stali nierdzewnej
Wszystkie myjki parowe Vapour wykorzystują 
wysokiej jakości bojler ze stali nierdzewnej, który 
podgrzewa wodę. Jest skonstruowany tak, aby 
wytrzymać wysoką temperaturę i ciśnienie.

Dłuższa żywotność urządzenia
Element grzewczy mocowany jest na zewnątrz 
bojlera. Woda nie wchodzi w kontakt z grzałką, 
co zabezpiecza ją przed korozją i osadzaniem się 
kamienia wapiennego.

Energooszczędna i bezpieczna
Myjka Vapour M6S jest sterowana termostatycznie, 
aby obniżyć koszty energii.

Ciągłe wytwarzanie pary
Para jest wytwarzana w sposób ciągły, a następnie 
przechowywana pod ciśnieniem i utrzymywana w 
stanie podgrzanym - gotowa do natychmiastowego 
uwolnienia.


