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SZAFY  
CZYSZCZĄCE  
ELOZO

SZYBKIE, NIEZAWODNE  
I HIGIENICZNE CZYSZCZENIE 
KOSTIUMÓW I GARDEROBY



  czyszczą wszelkiego rodzaju odzież, buty i dodatki

  skutecznie zwalczają nieprzyjemne zapachy i bakterie

  gwarantują doskonałą higienę

  bez użycia wody, detergentów i chemicznych środków 
czyszczących

  bez suszenia i prasowania

  niezwykle delikatne czyszczenie

  wydłużają trwałość i czas użytkowania materiałów

  niezbędne przy konserwacji wartościowych tkanin  
i dodatków

  bardzo proste i niezawodne w obsłudze

  niskie koszty konserwacji i obsługi urządzenia

  znacznie obniżają wydatki

  przyjazne dla środowiska

Szafy czyszczące Elozo przeznaczone są do delikatnego czyszczenia kostiumów, 

garderoby i dodatków odzieżowych z wykorzystaniem efektywnej, oszczędnej 

i przyjaznej dla środowiska technologii.

SZAFY CZYSZCZĄCE ELOZO

OPIS PRODUKTU



Szafy czyszczące Elozo zwalczają nieprzyjemne zapachy i bakterie, które z tru-

dem dają się usunąć za pomocą tradycyjnych metod. Technologia wykorzystuje 

naturalną moc aktywnego tlenu (O3). Bez użycia wody, detergentów i agresyw-

nych środków czyszczących szybko osiągną Państwo doskonałe pod względem 

higieny rezultaty.

Ten łagodny sposób czyszczenia idealnie nadaje się do delikatnych i warto-

ściowych kostiumów, butów, nakryć głowy itp., które w praniu lub podczas 

czyszczenia chemicznego mogą ulec zniszczeniu. Metodę tą można oczywiście 

również zastosować do pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych. Dzięki de-

likatnemu oddziaływaniu na materiały wydłuża się ich trwałość i czas użytko-

wania.

Usunięcie utrzymującego się na ubraniach nieprzyjemnego zapachu ciała jest nie-

rzadko większym wyzwaniem niż zlikwidowanie widocznego brudu. Dodatkowy 

problem stanowią zanieczyszczenia związane z przechowywaniem i pozostałymi 

wpływami środowiska.

Szafy czyszczące Elozo ułatwiają i przyspieszają proces czyszczenia, są nie-

zawodne w obsłudze, a także gwarantują krótki czas czyszczenia oraz szybkie 

i zadowalające rezultaty.

Nie muszą się Państwo martwić o suszenie, prasowanie ani zamawiać usług 

zewnętrznych. Szafy czyszczące Elozo oszczędzają Państwa czas i pieniądze 

oraz eliminują wysiłki związane z organizacją,. Niskie zużycie prądu oraz przy-

jazna dla środowiska eksploatacja to dodatkowy plus tych urządzeń.

Materiał szafy stal szlachetna

Napięcie 230 V / Imax = 5,3 A / zabezpieczenie 10 A

Leistung Pmax = 0,35 kW/h

Produkcja O3 100 % moc 15000 mg/h

Pojemność użytkowa D400 = 379 l; D800 = 758 l

Masa D400 = 90 kg; D800 = 120 kg

Wymiary D400 600 x 1900 x 600 mm | D800 1000 x 1900 x 600

Stopień ochrony IP2x, tylko do użytku w pomieszczeniach

Certyfikaty, normy IEC-60335-1; EMC-Teste EN55022, EN 610004-2,-3,-4,-5,-6,-11; certyfikat CE

Bezpieczeństwo automatyczne wykrywanie błędu podstawowych elementów, zabezpieczenie drzwi, autostop, mechanizm blokujący

Producent: Elozo Oy, Finlandia

Niezbędne jest podłączenie do systemu wentylacyjnego.  
Wyłącznie do użytku w ramach działalności gospodarczej; zastrzega się zmiany techniczne.
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