
Parné čističe pre  

REŠTAURÁCIE,  JEDÁLNE,  BARY,  CATERING a iné GASTRO prevádzky 

Parné čističe Tecnovap sú navrhnuté pre všetky 

gastro zariadenia, kde hygienické postupy vyžadujú 

efektívne a trvalé čistenie. Čistenie suchou parou 

v týchto prostrediach zaručuje istý ekologický 

výsledok sanitácie a zabraňuje šíreniu infekcií. 

Zamedzuje krížovej kontaminácií.  

 

Pri čistení priestorov prevádzky parný čistič čistí, 

dezinfikuje a zbavuje zápachov: 

•obklady, škáry, dlažbu, podlahu z PVC, linolea, 

keramiky,  

•závesy, záclony, hliníkové, plastové, textilné žalúzie 

•stoličky, koberce, predložky, čalúnenie, matrace, 

posteľné oblečenie zbavuje roztočov 

•nábytok (plastový, drevený, kovový) 

•vozíky, podnosy na jedlo, obslužné priestory 

•čistí, zabíja, odstraňuje huby, plesne a zápach vo 

vetracích otvoroch, stenách, stropoch, odstraňuje 

nahromadený vosk z podláh 

 

Pri čistení priestorov pre prípravu jedál parný čistič 

leští, dezinfikuje, odstraňuje mastnotu bez použitia 

chemikálií z: 

•chladničiek, mrazničiek, rúr, jedálenských stolov, 

stoličiek, tesnení dverí  a pod. 

•zo všetkých úzkych otvorov, kde nie je možné 

odstrániť špinu bežným spôsobom ručne. 

Parné čističe Tecnovap sú: 

 

- ohľaduplné k životnému prostrediu 

- úsporné –  spotreba o 40% menej práce, o 90% menej vody, o 
100% menej chémie 

- vysoká teplota suchej pary zničí baktérie na čistenom povrchu 

- čistený povrch je okamžite suchý a ihneď použiteľný 

- efektívne – šetria čas, peniaze, náklady na pracovné sily 

- vstrekovanie prehriatej vody určené pre silnejšiu špinu, kde je tiež 
potrebné mechanické pôsobenie 

- dodržiavajú prísne hygienické normy HACCP 
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Parné čističe pre  

HOTELY,  PENZIÓNY,  WELLNESS,  FITNES,   

Parné sanitárne systémy sú využívané napr. v hoteloch, penziónoch či 

ubytovacích jednotkách na čistenie izieb, toaliet, salónikov, kuchyne, 

jedální, vstupných priestorov, chodieb, fitnes vybavenia (cvičebné stro-

je, šatne, sociálne zariadenia a pod.), wellness (bazény, jaccuzzi, ví-

rivky, sprchy, oddychové zóny, sauny a pod.). Parné čističe dnes zvlá-

dajú úlohu zabezpečiť hygienu a čistý priestor bez bakté-

rií jednoducho, rýchlo a s nízkymi nákladmi. Šetria čas, ale najmä ži-

votné prostredie. 

Parný čistič v izbách: 

- čistí, zabíja roztoče, dezinfikuje matrace, nábytok, záclony, koberce, 

pracovné dosky stolov, pultov, 

- odstraňuje alergény, prevoniava priestory sviežosťou a čistotou,  

- odstraňuje nežiaduce pachy 

- odstraňuje fľaky a škvrny z posteľnej bielizne, kobercov a čalúnenia 

- odstraňuje nikotín a zvyšky dechtu zo stien a stropov 

- odstraňuje prach z rôznych ťažko dostupných miest a škár 

Parný čistič v toaletách a kúpeľniach: 

- čistí a leští vstavané vybavenie, pričom odstraňuje usadený vodný 

kameň okolo kohútikov a držadiel 

- ľahko čistí a dezinfikuje ťažko dostupné miesta za sociálnym vybave-

ním, škáry a dvierka na sprchách 

- dezinfikuje, čistí a leští obklady, dlažby, sanitu (vane, umývadlá, WC, 

pisoáre, bidety 

- odstraňuje vodný kameň a usadeniny 

Parný čistič vo fitness a wellness: 

- leští, dezinfikuje a čistí spoločné priestory, chodby, šatne, sociálne 

zariadenia 

- dezinfikuje madlá, držadlá, kľučky 

- čistí a dezinfikuje cvičebné stroje a zariadenia 

- odstraňuje spóry húb a plesní z drevených obkladov v saunách 

- odstraňuje vodný kameň okolo sprchy, bazénu 

Parný čistič v priestoroch na prípravu jedál: 

-ľahko čistí pulty, servírovacie linky, servírovacie plochy a pracovisko 

kuchárov aj bez použitia chémie 

- odstraňuje mastnotu z kuchynských plôch, z rúr, roštov, grilov, von-

kajších strán hrncov 

- čistí aj ťažko dostupné priestory za kuchynským zariadením 

a kuchynskými prístrojmi  

- dezinfikuje priestory na prípravu jedla a vytvára ochranu pred konta-

mináciou baktériami 

- čistí, leští a dezinfikuje obklady, dlažby, podlahy 

- leští plochy z nerezu bez chémie 
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