
Parné čističe pre obchody a shopping centrá 
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Parné čističe 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, vírusy a plesne 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 

Epidémia COVID-19 vyzdvihla potrebu väčšej hygieny vo všetkých prostrediach. Tento faktor zvýšil dopyt po 
parných čističoch, zelenej energii, ktorá vďaka pôsobeniu vysokých teplôt poskytuje nielen čistiace, ale aj 
dezinfekčné účinky. Najnovšie nariadenia prinútili firmy hľadať také systémové procesy, ktoré sa začlenia do ich 
každodenných činností bez opakujúcich sa nákladov. 
Obchodné centrá, supermarkety, hypermarkety, predajne potravín a rôzne ďalšie špecializované predajne 
sú nariadeniami povinné zabezpečiť dezinfekciu priestorov tak, aby boli pre ich návštevníkov bezpečné.  
 
Preto sa priestory čoraz viac vystavujú chemickej dezinfekcii. V rámci "zeleného čistenia" je možné ekologicky 
dezinfikovať a zároveň detailne vyčistiť plochy pomocou parných generátorov (parných čističov) Tým sa výrazne 
zníži, resp. celkom odstráni vplyv chemických látok na organizmus obsluhy ako aj zákazníkov. 

Para s teplotou 165°C dezinfikuje a čistí v jednom kroku napríklad tieto plochy 

V obchode 

Pokladničné posuvné pásy 

Chladiace a mraziace boxy 

Pulty, regály, vitríny 

Nákupné vozíky a košíky 

V shopping centre 

Výťahy (madlá, tlačidlá) 

Madlá na schodišti, na eskalátoroch  

Informačné tabule a vitríny 

Oddychové lavičky  

V zázemí zamestnancov 

Šatne, sprchy, toalety 

Administratívna časť 

Informačné tabule a vitríny 

Dvere, kľučky 
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Pred  

čistením 

Po  

čistení 


