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Ekologické čištění bez chemických čistících prostředků. 

To vše díky celosvětově unikátnímu procesu tvorby suché páry od 

společnosti Lux.

 JEDNODUCHÝ A KOMPAKTNÍ

Díky modernímu designu a použití 
kvalitních materiálů je Ecolux Neo lehký 
a kompaktní. Jednoduchost ovládání 
umožňuje rychlé a důkladné čištění  
v celé domácnosti.

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ 

Společnost Lux se již od roku 1901 
stará o čisté životní prostředí a zdravý 
domov. Ecolux Neo tak zajišťuje úklid 
bez chemikálií, pouze pomocí suché 
páry.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM 
DOPLŇOVÁNÍ VODY

Lux vyvinul unikátní systém doplňování 
vody, který Vám umožňuje používat 
stroj tak dlouho, jak si přejete,  
aby byl váš domov zcela hygienický  
a zářivě čistý.

 MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Bezpečnost je na prvním místě. Parní 
čistič Ecolux Neo byl navržen s ohledem 
na nejnovější bezpečnostní standardy.
Čistěte dům s pomocí jednoho přístroje 
bezpečně a bez chemie!



PODLOŽKY Z MIKROVLÁKNA
Se speciálními vysoce kvalitními podložkami z mikrovlákna budou všech-
ny povrchy rychle a důkladně očištěny.

PRAKTICKÉ TRYSKY
Speciální špičaté trysky zajišťují optimální čištění i na těžko přístupných 
místech.

KARTÁČE A HUBICE NA VELKÉ NEČISTOTY
Pomocí praktických kartáčů a hubic lze snadno odstranit i velké nečis-
toty. Speciální hubice na čištění odpadu zajišťuje jednoduché a efektivní 
čištění odtoků, například v koupelně a v kuchyni.

ŽEHLIČKA NEO
Žehlení je hračka! 

Žehlička Neo v kombinaci s parním čističem Ecolux Neo zajistí rychlé a 
snadné žehlení s profesionálním výsledkem.

 
Poskytujeme 2 roky záruku na 

Ecolux NEO i žehličku NEO

ECOLUX NEO UKLIDÍ CELOU VAŠÍ DOMÁCNOST
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Lux Czech s.r.o.
Nepilova 903/3 • 190 03 Praha 9 - Vysočany
Tel +420 220 190 801 • E-mail info@luxforlife.cz
www.luxforlife.cz

Ecolux Neo
Rozměry (hlavní jednotka)  42 x 30 x 27.5cm
Hmotnost (hlavní jednotka) 5.4 kg
Napětí 220-240V / 50Hz
Maximální výkon  2200W
Maximální tlak  5 Bar

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

Žehlící prkno Aerostar Neo

Žehlení nikdy nebylo snazší! Hedvábí, bavlna, košile, kalhoty, ručníky; vše je perfektně vyžehleno pomocí nového 
žehlicího systému Aerostar Neo od společnosti Lux.

Díky pohodlnému sání, foukání a ohřevu je žehlení jakýchkoliv textilií hračkou. Aerostar 
Neo kompaktní, snadno skladovatelný a pomocí praktických koleček jej lze snadno 
pohybovat po celém domě.
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