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Miljøvennlig rengjøring uten kjemiske vaskemidler.

Takket være det verdensomspennende, unike tørre dampsystemet fra Lux, 
rengjør Økolux Neo hygienisk og økologisk uten bruk av kjemiske vaskemidler.

ENKEL OG KOMPAKT

Med sitt moderne design, er Økolux 
Neo både lett, solid og kompakt på 
samme tid. Den enkle bruken gjør at 
rengjøringen i hele husholdningen skjer 
både raskt og grundig.

MILJØVENNLIG  
MED MYE TILBEHØR

Lux står for et rent miljø og et sunt 
hjem. Med sitt omfattende utvalg av 
tilbehør, sikrer Økolux Neo optimal 
rengjøring i alle situasjoner uten 
kjemikalier – og kun med tørr damp.

UNIKT HYBRID 
PÅFYLLINGSSYSTEM

Vårt nyskapende påfyllingssystem  
gjør at du kan bruke maskinen så  
lenge du ønsker for å holde hjemmet  
ditt helt hygienisk og rent.

MAKSIMAL SIKKERHET

Sikkerhet kommer først! Økolux 
Neo er designet med de nyeste 
sikkerhetsstandardene i tankene, for  
å beskytte deg på best mulig måte.



MIKROFIBERKLUTER
Med de spesielle høykvalitets mikrofiberklutene, kan alle flater rengjøres 
raskt og grundig uten kjemikalier, kun med tørr damp.

DE PRAKTISKE DYSENE
De spesielle dysene sikrer optimal rengjøring selv på steder som er 
vanskelige å nå.

BØRSTER FOR KRAFTIG SKITT
Med de praktiske børstene kan selv kraftig skitt fjernes enkelt.  
Den spesielle avløpsrenseren sikrer enkel og effektiv rengjøring av  
avløp, for eksempel på badet og på kjøkkenet.

IRON NEO
Stryking gjøres enkelt med den kraftige Økolux Neo damprengjøreren  
og det samsvarende strykejernet Iron Neo.

GARANTI
Vi gir 2 års garanti på Økolux 

Neo og Iron Neo.

Rent hjem med én enhet og ingen kjemiske vaskemidler
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Økolux Neo
Dimensjoner (HxLxB) (hovedenhet) 42 x 30 x 27.5cm
Vekt (hovedenhet) 5.4 kg
Spenning 220-240V / 50Hz
Maks effekt 2200W
Maks trykk 5 Bar

Iron Neo
Spenning 220-240V / 50Hz
Effekt 850W

Strykesystem Aerostar Neo

STRYKING HAR ALDRI VÆRT LETTERE! SILKE ELLER BOMULL, SKJORTER ELLER BUKSER, STORE 
HÅNDKLÆR ELLER ET LITE TØRKLE - ALT BLIR PERFEKT OG ENKELT STRØKET MED DET NYE 
STRYKESYSTEMET AEROSTAR NEO FRA LUX.

Med den praktiske suge-, blåse- og oppvarmingsfunksjonen, blir stryking av tekstiler 
som en lek. Med sin kompakte form og de praktiske hjulene, er Aerostar Neo lett  
å oppbevare og kan enkelt flyttes rundt i hjemmet.
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