
SESALNIK 
CARPETLIFE
Za profesionalno čiščenje doma.
Le najboljše za vaše preproge: dan za dnem.

Dr. Schutz - blagovna znamka 



MULTITALENT 
ZA TEKSTILNE IN 
TRDE TALNE 
OBLOGE
Negovana in čista preproga poleg boljšega izgleda  
in daljše življenjske dobe skrbi tudi za vsesplošno 
prijetno klimo v prostoru. Profesionalni sesalnik 
carpetlife s ščetinasto električno krtačo je prava 
izbira za vsakogar, ki si želi kakovostnega in 
učinkovitega sesanja preprog na dnevni ravni.

Zanesljivo odstranjevanje prahu in druge umazanije ter enostavno 

rokovanje sta prednosti sesalnika carpetlife, ki se lahko pohvali z 

edinstveno kombinacijo tehnologije ščetkanja in sesanja. Z izjemno 

gibljivim zglobom in inovativno oblikovano električno krtačo boste  

lahko posesali prav vsak kotiček in dosegli izjemno čistočo tudi v 

samih korenih vlaken. Preproge negovane s sesalnikom carpetlife 

dalj časa ohranijo nov videz. To pa je le ena izmed ključnih 

prednosti, zakaj ga priporočajo tudi številni priznani proizvajalci 

talnih oblog.
Stopenjsko uravnavanje moči sesanja 

Nadzorovana moč sesanja pri vsaki 

uporabi. 

Enostavna uporaba

Pripravljen za uporabo v le nekaj 

sekundah Filter vrečko lahko resnično 

zamenjate v le nekaj sekundah – ko 

sesalnik zaprete, filter vrečka 

avtomatično zavzame tudi pravilni 

položaj za brezskrbno sesanje. Po 

zamenjavi filter vrečke jo hermetično 

zapremo s higienskim pokrovčkom.
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Učinkovitost: Posebna valjčna krtača z 
dodatnim motorčkom za še hitrejše in 
učinkovitejše sesanje

S sesalnikom carpetlife boste dosegli resnično 

odlične rezultate. Električna krtača sesalnika z 

intenzivnim vrtenjem učinkovito dvigne prašne 

delce in drugo umazanijo iz vlaken preproge, 

sesalnik pa jih s svojo močjo zanesljivo 

absorbira v vrečko.

Prilagodljivost: Akrobat med sesalniki

Sesalnik carpetlife omogoča sesanje pod pohištvom. V ležečem 

položaju meri le 15 cm v višino, zato prah pod posteljo ali 

predalnikom boste odslej lahko posesali enostavno in hitro. 

Glasnost:

Glede na moč sesanja, je sesalnik carpetlife izredno tih (67,5 – 68,5 

dB). Velik izpušni filter sesalnika namreč enakomerno razporeja 

zrak, ki prihaja iz naprave, na ta način pa učinkovito blaži hrup 

motorja.

Premišljena  zasnova

Prah in drugo umazanijo, ki se nabere 

v šobi sesalnika, lahko hitro in zelo 

enostavno odstranite: izvlečete 

nastavek, ga očistite in ponovno 

pritrdite na sesalnik. Zelo 

preprosta je tudi zamenjava 

obrabljene krtače.

Vse dobre stvari so vedno 3!

Preizkušen 3-stopenjski S-filter 

sistem poskrbi, da tudi najbolj 

drobceni prašni delci ostanejo 

v vrečki sesalnika. Sesalnik 

carpetlife je zaradi tega še posebej 

primeren za vse astmatike in alergike.
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EDINSTVENA TEHNOLOGIJA ZA
PROFESIONALNE REZULTATE:
· učinkovit in energetsko varčen: 875 W

· prilagodljiv za vse vrste tekstilnih talnih oblog: 4 stopnje za regulacijo višine krtače

· velik radij delovanja:  9,5 m kabla, direktno dosegljiv

· doseže tudi najbolj skrite kotičke s pomočjo nastavka za reže

· izredno varen: posebna zaščita proti pregrevanju

· izjemno enostavna uporaba: s pomočjo gibljivega zgloba

Carpetlife kombiniran nastavek za trde talne obloge*:

Nastavek za trda tla
Enostavno se pritrdi na sesalnik. Dvojni set koleščkov skrbi za varno in 

gladko drsenje preko tal, z drsnikom uravnavamo višino ščetin za 

natančno sesanje.

Sesalnik priporočajo številni znani proizvajalci talnih oblog:
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