
Toepassingen van stoomreinigers

Diversen toepassingen van stoomreinigers
  
 De ROBBY stoomreiniger is een apparaat van topklasse. Hij is gemaakt voor een ieder die
hoge eisen stelt, dus ook voor de professionele gebruiker.   Met professionele techniek die ook
voor huishoudelijk werk betaalbaar is en omdat de mogelijkheden waarvoor hij gebruikt kan
worden bijna grenzeloos zijn.   Het schoonmaken van uw huis wordt nu snel en moeiteloos
gedaan, en Uw blinkend schone huis zal U steeds veel voldoening geven. 

 Hieronder geven wij enkele voorbeelden waar U hem zoal voor kunt gebruiken. 
    
    -  Vloeren:

 Keramiek, natuursteen, pvc of parket ziet er weer glimmend schoon uit.  Dweilen zonder
moeite, zonder reinigingsmiddel.   
    -  Tapijten:

 Met de ROBBY reinigt U moeiteloos en zonder chemische middelen, tapijttegels  van
nylon of natuurvezels. Zelfs kwetsbaar materiaal zoals wol.   
    -  Tegels:

 In bad, keuken en kelder ziet U na enkele minuten hoe hygiënisch  schoon het is.   
    -  Glas:

 Ramen, bovenramen en spiegels worden zonder strepen en vlekken weer helder  schoon. 
 
    -  Chroom:

 Armaturen, lambrisering, gootsteenbakken, watervlekken en kalkaanslag  eenvoudig weg-
stomen.   
    -  Aanslag op sanitair:

 Toiletten, bidets, urinoirs e.d., dus daar waar hygiëne nodig is,  verdwijnt vuil en aanslag
onder de hoge stoomdruk.   
    -  Fornuis:

 Braad en bakovens, grills en barbecueroosters. Stoom onder druk lost  ingebrand vet en
etensresten op (echter niet altijd zonder enige moeite).   
    -  Diepvriesvakken:

 Koelkasten en diepvrieskisten kunnen snel ontdooid en tegelijk gedesinfecteerd  worden
(voorzichtig met de glasplaten).   
    -  Moeilijk bereikbare plaatsen:

 Aangekoekte randen, hoeken en kieren waar een poetslap niet kan komen.  maar met
stoom lukt het wel.   
    -  Probleemgebieden:

 Radiatoren, jaloezieën, rolgordijnen, lamellen e.d. worden met de  hoge druk van stoom en
een doek snel en makkelijk schoongemaakt.   
    -  Strijken:

 de ROBBY met een druk van minimaal 4 bar en een maximale vochtafgave  van 135 gram
per minuut biedt U een professionele strijkmethode.   
    -  Huishoudtextiel:

 Kussens, bekleding, matrassen en gordijnen worden bij het reinigen weer  opgefrist, in
vorm gebracht en tegelijk gedesinfecteerd.   
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    -  Kleding:
 Japonnen, kostuums of mantels worden op een hangertje door stoomdampen  glad, fris en

zuiver.   
    -  Vlakken:

 Deuren of wandmeubels afstomen en gelijktijdig in een mum van tijd afwissen.   
    -  Planten:

 Gummibomen bijv. Ficus en vele andere gewassen. Op zekere afstand met  stoom
afsproeien.   
    -  Auto:

 Stoelbekleding, binnenkant van velgen, bumpers, en onder de motorkap.  Stoom lost vuil,
smeer en olie op (gelakt plaatstaal afspoelen, niet  afwissen).   
    -  Buiten voor de deur:

 Carports, terrassen, tuinmeubels, caravans, boten e.v.a. zijn het domein  van de ROBBY
5500 met waterspoeling.   
    -  Bedrijf en industrie:

 Winkel toonbanken, vitrines, etalages, tegelwanden en vloeren. Inventaris  in kantines en
overal waar het op hygiëne aankomt. Ideaal voor  de ROBBY 5500 met zijn nuttige volume van
3,8 liter, zijn boilertemperatuur  van 150 graden Celsius en zijn heet water levering.   
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