
OPTIMA STEAMER

NA RUČNÍ ČIŠTĚNÍ AUT,

BEZ ODPADU, 

DOKONALE ČISTÉ 

MOBILNÍ AUTOMYČKA 

NABÍDKA



RUČNÍ MYTÍ A KOSMETIKA AUT

Optima steamer - parní čistič vyžaduje velmi malé množství vody a čisticího prostředku ve srovnání s 

konvenční ruční myčkou a neprodukuje nebezpečné odpady.

Nemusíte mít čističku vody a nemusíte se obtěžovat s povinností vyplývajících z nebezpečných 

odpadů, žádná povolení a přesto čistíte ekologicky, šetříte vodu a neničíte životní prostředí.

Teplota páry (130 ℃) vyřeší bláto, nečistoty, mastnoty, oleje, čímž se snižuje používání chemikálií o 

90% Tlak páry pomůže k šetrnému odstranění rozpuštěných látek, a povrch doleštíte pomocí utěrky 

z mikrovlákna k dokonale lesklé čistotě. Žádné čekání – zvenku i zevnitř ihned suché!



MOBILNÍ PARNÍ MYČKA

Optima DMF / DS (diesel) parní myčka je plně mobilní.

Můžete začít svoje vlastní čištění automobilů / kosmetiku aut, 

přímo návštěvou zákazníků. Takže nejen, že dokážete nabídnout 

vyčištění auta, ale také pohodlí a čas pro zákazníky.

Je to jeden z nejrychleji rostoucích segmentů na trhu.

Nabídněte službu jako servisní firma – přijedete na adresu 

zákazníka – a realizujete čištění aut, kamionů, autobusů, vlaků, 

letadel, lodí... Nemusíte čekat, kdy zákazník přijde, jezdíte za

zákazníkem, dle objednání.

Možnosti jsou téměř neomezené a vzhledem k tomu Vaše podnikání 

nezávisí na jednom místě!

Novinka OPTIMA XD



CENY PRO VYBAVENÍ MOBILNÍ AUTO MYČKY
CENY JSOU BEZ DPH, PŘI FAKTURACI Z NAŠÍ SLOVENSKÉ FIRMY NULOVÉ DPH !!

Bez DPH info

http://www.dokonale-ciste.com/cs/optima-steamer

Optima Steamer XD diesel (nový!) 135.200,- Kč https://youtu.be/6j3EMTAQPwQ

(nebo Optima steamer DMF diesel) 128.700,- Kč

Omega změkčovací filtr vody 6.606,- Kč https://youtu.be/Qi8xvjl2zPo

Krausen Pro Power mokro/suchý vysavač 4.732,- Kč Pro připojení na OPTIMU přes parní/sací nástavec a hloubkové parní čištění sedaček

Parní/sací nástavec na čalounění 11.105,- Kč https://youtu.be/sXbU9DW-ma8

40 ks utěrky mikrovlákno standard 1456,- Kč Na exteriér auta

40 ks utěrky mikrovlákno super savé 1664,- Kč Na interiér auta

čistící/ošetřující přípravky:

TOP CLEANER  3,78l 570,- Kč na předmytí vnějších částí, výborně rozpouští špínu, sůl, mastné skvrny

BUG AWAY  3,78l 507,- Kč na odstranění hmyzu a organických látek

WHEEL WASH  3,78l 570,- Kč na čištění kol, rozpouští brzdovou kapalinu a olej

CARPET CLEAN  3,78l 475,- Kč Na koberce a čalounění

PREMIUM DRESS ALL  3,78l 824,- Kč Impregnace vnitřních plastů

LEATHER CONDITIONER 3,78l 919,- Kč Impregnace kůže

PREMIUM BLUE GLOSS  3,78l 887,- Kč Ochrana a lesk vnějším plastům a pneumatikám

GOLDEN WAX  3,78l 824,- Kč Tekutý vosk – ochrana a lesk (obsahuje karnaubský vosk

Celkem 166.339,- Kč 159.839,- Kč

http://www.dokonale-ciste.com/cs/optima-steamer
https://youtu.be/6j3EMTAQPwQ
https://youtu.be/Qi8xvjl2zPo
https://youtu.be/sXbU9DW-ma8


NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTUJEME

• dodání zařízení, dopravu 6 Kč/km

• zaškolení týkající se obsluhy stroje, efektivního 

používání a údržby stroje, ZDARMA při dodání

• Slevy na další stroje a příslušenství,

• telefonická podpora,

• Záruční a pozáruční servis a opravy,

• Zapůjčení náhradního stroje

• Dodání zařízení do 7 pracovních dnů po přijetí 

platby na základě proforma zálohové faktury.



MŮŽETE SE NA NÁS SPOLEHNOUT

Vždy dostupné na skladě

K dispozici kompletní sortiment náhradních dílů

Sdílíme domácí i 

mezinárodní zkušenosti

Rychlý, přátelský servis, poradenství a služby



NASTARTUJTE 
SVŮJ BUSINESS !

www.dokonale-ciste.com
Jana Bagyon 

Tel: +420 721 120 027

+421 905 618 246

E-mail: jana.bagyon@dokonale-ciste.com

http://www.dokonale-cistel.com/
mailto:jana.bagyon@dokonale-ciste.com

