
GARAIS VALANTIS PRIETAISAS  
                     OTTIMO COSMO

• garų slėgis 8 bar • slėgio manometras • darbas be pertraukos •
• lyginimas garu • nedideli gabaritai pritaikyta darbui namuose •
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Ottimo Cosmo
– garais valantis prietaisas su pastoviu garų tiekimu

Slėgis 8 bar

Maitinimas 230 V / 50 Hz

Bendras energijos suvartojimas 2600 W

Boilerio medžiaga                       Ner. plienas AISI 304

Boilerio talpa 2,0 l

Vandens bako talpa 1,3 l

Garų gaminimas Pastovus padavimas

Garų temperatūra boileryje 170°C

Vandens signalizavimo lygis Vizualus ir garsinis signalas

Pasiruošimo darbui signalas Vizualus 

Žema įtampa rankenoje 9 V

Pakaitinimo laikas 4 minutės

Maitinimo laidas 7 m

Garų slėgio reguliavimas šlangos rankenoje Yra 

Išmatavimai Pl. 450 mm x aukš. 390 mm

Svoris netto 7,7 kg

Suteiktas sertifikatas CE – IPX4

Sertifikavimas vyksta GS-Nemko

Garantija 2 metai

Elektroninis blokas  valdomas procesoriaus pagalba
Kontroliuoja  atomatinį  katilo papildymą ir įrenginio sistemos valdymą. 

Ypatingos prietaiso OTTIMO COSMO savybės

Didelio našumo siurblys
Atsako už saugų ir nepriklausomą katilo papildymą.

                                                                                                                    
Slėgio reguliatorius

Skirtas automatiniam kaitinimo teno valdymui.

Dvigubas vožtuvų blokas su dviem magnetinėm ritėm
Reguliuoja garų srovę.

Kaitinimo katilas pagamintas iš nerūdyjančio plieno
Ilgalaikio naudojimo garantija.

Vandens talpa
Čia kiekvienu momentu galima papildyti vandenį.

Vandens lygio reguliatorius
Užtikrina optimalų vandens lygį.

Du šiluminiai davikliai
Reguliuoja vandens temperūrą katile.

Elektrinis kaitinimo tenas iš nerūdyjančio plieno
Užtikrina greitą ir laisvą garų gamybą.
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Standartiniai priedai

Papildomi priedai

1 2 3 4 5

6 7 8

10

12 13 14
15

 1 – KG300 – Stačiakampis šepetys 
 2 – KG301 – Trikampis šepetys
 3 – KG302 –  Stiklo valytuvas su guminiu paviršiumi 

25 cm
 4 – KG303 – Ledo šalintojas
 5 – KG304 – Piltuvas
 6 – KG305 – Poliesterinio plauko šepetys 30 mm 
 7 – KG160 – Poliesterinio plauko šepetys 38 mm 
 8 – KG307 – Prailginimo vamzdis 
 9 – KG337 – Purkštukas su bronziniu antgaliu 
10 – KG310 – Padas trikampiam šepečiui 
11 – KG410 – Mikrofibros pašluostė 
12 – KG311 – Raktas nuleidimo kamščiui  
13 – KG309 – Garų šlanga 2,45 m
14 – KG312 – Padas stačiakampiam šepečiui 
15 – KG314 – Atsparaus plastiko vežimėlis

9
11

 1 – KG158 – Sifonų prapūtėjas
 2 – KG334 –  Juodo poliesterinio plauko šepetys 

60 mm 
 3 – KG159 –  Raudono poliesterinio plauko šepetys  

60 mm 
 4 – KG356 – Minkšto plauko šepetys 60 mm 
 5 – KG338 – Centruotas purkštukas
 6 – KG308 – Tūta
 7 – KG162 – Bronzinio plauko šepetys 38 mm 
 8 – KG161 – Plieninio plauko šepetys 38 mm 
 9 – KG306 – Bronzinio plauko šepetys 30 mm 
10 – KG333 – Plieninio plauko šepetys 30 mm 
11 – KG355 – Minkšto plauko šepetys 30 mm 
12 – KG336 – Langų valytuvas 25 cm  
13 – KG315 – Langų valytuvas 35 cm 
14 – KG318 – Buteliukas su vožtuvu 
15 – KG180 – Kvapų aliejus
16 – KG179 – Drėkintuvas
17 – KG164 –  Poliesterinio plauko stačiakampis 

šepetys  
18 – KG166 – Bronzinio  plauko stačiakampis šepetys  
19 – KG163 – Minkšto plauko stačiakampis šepetys
20 – KG165 – Plieninio plauko stačiakampis šepetys
21 – KG156 – Mikrofibros pašluostė
22 – KG170 –  Ottimo Water Softener – vandenį 

minkštinanti priemonė
23 – KG154 – Šepetys rūbų atnaujinimui
24 – KG168 – Garų šlanga 5 m
25 – KG316 – Aliuminio purkštukas
26 – KG152 – Atrama lygintuvui
27 – KG151 – Teflono antdėklas lygintuvui
28 – KG353 – Garinis lygintuvas 800 W
29 – KG174 – Pašluostė grindų padui
30 – KG173 – Grindų padas
31 – KG172 – Pašluostė sienų padui
32 – KG171 – Sienų padas
33 – KG153 – Lyginimo lenta
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OTTIMO COSMO – modelis sukurtas profesionalų darbui namuose. Prietaisas pasižymi geriausiomis savybėmis valant 
sausu garu.

Valymo garu privalumai:
•  Valymas garu yra higieniškesnis ir gilesnis nei kiti valymo būdai. Karšti garai užmuša bakterijas, erkes, grybelinės kilmės 

bakterijas.
•  Valymas garais yra draugiškas aplinkai ir vartotojui, nes nereikia naudoti cheminių ploviklių. Vandens garai ištraukia giliai 

įsigėrusį purvą nenaudojant cheminių priemonių, bei sunaudojant minimalų kiekį vandens.
•  Draugiška alergiškiems žmonėms. Milijonai žmonių kenčia dėl alergijos o labiausiai išplitęs alergiškumas dulkėms, kurį su-

kelia erkės. Garai naikina erkes, kas nėra įmanoma valant tradiciniais valymo būdais. Valymas garais išsprendžia alergijos 
problemas valymo priemonėms. Valymo garais metu oda neturi kontakto su valymo priemonėmis.

•  Valymas vyksta greičiau, yra efektyvesnis ir nereikalauja daug pastangų, lyginant su tradiciniais valymo būdais.
•  Kietos grindys (plytelės,linoleumai, panelės ir t.t.) valosi greitai ir higieniškai nenaudojant kibirų, šepečių ir cheminių 

priemonių.
•  Garai veikiami didelio slėgio patenka į sunkiai prieinamas vietas, kur tradicinėmis priemonėmis išvalyti neįmanoma ir norimas 

rezultatas negaunamas. Vonios kambarys-tualetas, dušo kabina, plytelių siūlės, briaunos, tarpai, nuolajos ir t.t. Virtuvė-
riebus purvas ant stalviršių paviršių, tarpai, kriauklė, orkaitė, mikrobangų krosnelė, viskas valosi be didelių pastangų.

•  Langų plovimas vyksta žymiai greičiau ir efektyviau nei kokiu nors kitu būdu, nesidaro dryžiai, nelieka cheminių medžiagų 
likučių,nes nėra poreikio juos naudoti.

•  Malonus oras patalpoje baigus valymo darbus, garai pašalina nemalonius kvapus virtuvėje, vonios kambaryje ir WC.

OTTIMO COSMO garais valantis  prietaisas turi plačias panaudojimo galimybes kiekviename name, lodžijoje, garaže, tarp 
žmonių vertinančių komfortą ir patogumą ypatingai tarp naminių gyvulių mylėtojų.

P.P.H.U. OTTIMO
Profesjonalne Urządzenia Czyszczące Parą

PL 42-700 Lubliniec  |  ul. Młyńska 27  |  tel. 34/ 353 24 19  |  fax 34/ 353 06 50

www.urzadzenia-parowe.pl  |  e-mail: biuro@ottimo.pl 

Platintojas:

UAB GRITIJA | LT 46-391 | Veiverių g. 150
tel/fax: +370 37 392618

www.garo-masinos.lt |  e.mail: ottimo@garomasinos.lt

Uždaroji Akcinė Bendrovė


