
                                                                      

Dobrý den, 

pokud čtete tyto řádky, tak jste se o nás  dozvěděl(a) od našich pracovníků,  známých, kamarádů  či z reklamy a chcete se 

o nás a naší společnosti CLEAR WORLD s.r.o. (jasný-čistý  svět ) dozvědět více. 

Cílem naší společnosti je  

- nahradit čistící chemické přípravky v domácnostech a organizacích EKOLOGICKÝM ČIŠTĚNÍM - čištěním párou,  

které navíc při správném výběru  profesionálního stroje je rychlejší, efektivnějši, jednodušší a levnější 

- pomoci lidem vyčistit vodu či vzduch ,který je v důsledku  jednání a přístupu lidí k životnímu prostředí  kvalitou 

alarmující 

- vysvětlit lidem jak moc používáním  chemických  prostředků škodí přírodě a tím i sami sobě. Jak moc se podílí  

svými zaběhnutými zvyky na znečišťování vody a životního prostředí.  

Pomocí našich výrobků lidem ukazujeme  cestu, jak si zachovat nebo zvýšit svůj životní standard a přesto myslet na 

budoucnost a na čistou přírodu pro naše děti. 

Být pracovníkem naší firmy není jen otázkou získání  příjmu a zajištění potřeb a přání pro své rodiny, ale i zajštění  kvality 
života našich dětí ,vnoučat a dalších generací. Čistou přírodu a vodu můžeme mít jen za předpokladu – že co nejvíce lidí si 
uvědomí - že CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY DEVASTUJÍ ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS !!!. I my jsme součástí přírody a je potřeba 
si uvědomit, že zdraví si za peníze nekoupíme. 

Čistá příroda a voda znamená lepší, hodnotnější a kvalitnější život nás všech. A proto připojte se k nám v  našemu úsilí 
otevřít oči a mysl  všem okolo nás. 

Pokud jste náš zákazník vážíme si Vašeho  úsudku a pochopení  o co se snažíme. Odměnou Vám buď čistější a nezamořená 
domácnost od chemikálií – rychlejší a efektivnější úklid a myšlenka, že i Vy jste svým nákupem  přispěli k zdravějšímu 
prostředí kolem sebe. 

Kvalita našich výrobků, profesonalita a dobrý úmysl  je klíčem k Vaší spokojenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Koupí našich výrobků spolu s námi finančně podporujete fond ohrožených dětí KLOKÁNEK. 

 



 

 

 

 

Jsme rádi, že Vás zaujal náš profesionální parní čistič  AR 1000. 

Tento stroj je pečlivě navržen a zkonstruován tak, aby plnil náročné úkoly, které klade dnešní doba na přístroje nového 

století ,  jak po stránce účelové a designové, tak po stránce jeho úspornosti a jednoduchosti. 

Čistící stroj AR 1000 představuje maximální kvalitu skloubenou s nadčasovým designem, účinností a vybaveností, kterou 

lze dnes na světovém trhu koupit. 

Ve své třídě nemá konkurenta. Je určen pro profesionální úklid domácností, ale také škol, hotelů a penzionů. 

Cílem tohoto stroje je zefektivnit a zrychlit úklid bez používání chemikálií. 

 Při práci s parní čističem AR 1000 máte vedle sebe pomocníka na mnoho let. Usnadní a zjednoduší Vaši snahu o čistější a 

zdravější domov. 

Jeho celistvá nerezová vana speciálně ošetřená, tak aby povrch uvnitř vany zabraňoval usazování nečistot z vody, zajistí 

stroji dlouhodobou životnost a výkonnost i ve velmi náročném provozu.  

Další velkou výhodou našeho stroje, je přesné nastavení teploty a tlaku v režimu 1-2-3. Díky tomu je úklid efektivnější a 

uživatelsky příjemnější. Optimální teplota a tlak páry, je ideální pro profesionální úklid bez rizika poškození čištěných 

materiálů. 

Při vzniku páry ve stroji, díky vysoké teplotě 175 °C, je v přehřáté páře minimální podíl vody a čištěné povrchy jsou ihned 

suché. 

 AR 1000 má parametry: 
Topný výkon: 1700W 

Objem nádrže: 2,5 l ( cca 2 hodiny provozu ) 

Teplota: 160°C 

Max. tlak páry: 3,9 – 6/8 bar 

Váha: 7,5kg 

 Příslušenství parního stroje k dokoupení: 

Parní žehlička 

Žehlicí prkno  

Průmysl. vozík nerez 

Taška 

Prodloužená záruka až 10 let. 

Balík froté utěrek 20 ks 

Velká sada kartáčků 32 Ks 

Malá sada kartáčků 14 Ks 

 

 

 

 

 

 

 


