
Parownice od Diversey



TASKI Czyszczenie parą na 
sucho
Asortyment odkurzaczy 
parowych TASKI oferuje 
wysokiej jakości produkty, które 
oferują zalety czyszczenia parą.

Jest to skuteczny i trwały 
sposób głębokiego czyszczenia 
i dezynfekcji twardych i 
miękkich powierzchni:



CZYM JEST URZĄDZENIE  PAROWY?
Odkurzacz parowy to urządzenie, które zużywa tylko trochę wody i trochę prądu do utrzymania 
higieny, czyści i dezodoryzuje praktycznie każdą powierzchnię - bez użycia detergentów.

JAK TO DZIAŁA?
Używając tylko niewielkiej ilości czystej, zimnej wody wodociągowej, odkurzacz parowy wytwarza 
parę o niskiej wilgotności, która przenosi ciepło na powierzchnię, którą chcesz wyczyścić. Działa 
ciepło w połączeniu z lekkim ciśnieniem. W połączeniu z szeroką gamą akcesoriów może być 
używane w nieograniczonej liczbie zastosowań.

CZYM JEST „SUCHA” PARA?
Para nazywana jest „suchą”, jeśli zawiera tylko około 5–6% wody i jest znacznie mniej gęsta niż 
powietrze, którym oddychamy. Temperatura jest wystarczająco wysoka, aby zabić bakterie i 
zarazki, emulgować tłuszcz i olej, a także inne zanieczyszczenia powierzchni. Rezultat: całkowicie 
higieniczna i sucha powierzchnia.

DO CZEGO MOGĘ GO UŻYWAĆ?
Czyszczenie parą na sucho może być stosowane na praktycznie każdej powierzchni z wyjątkiem 
tych, które są wyjątkowo wrażliwe na ciepło. Powierzchnie takie jak jedwabie, niektóre bardzo 
cienkie tworzywa sztuczne i niektóre rodzaje welurowej tapicerki należy traktować bardzo 
ostrożnie.

PAROWNICA PRZECIWKO COVID-19
Badania wykazały, że pokrewny koronawirus, który powoduje Sars COV2, może zostać zabity w 
temperaturach powyżej 56 ° C

Seria urządzeń parowych TASKI na sucho - Jak to działa



Koło Sinner’s

Chemiczny (tradycyjny Diversey)
CzasMechaniczne (tradycyjne

TASKI)

Temperatura

Para wykorzystuje ciepło 
(temperaturę) do rozbijania i 
odparowywania zabrudzeń, 
rozpuszcza tłuste 
zanieczyszczenia.

Ale para nie jest 
szybkim sposobem 

czyszczenia, wymaga 
czasu

W razie potrzeby możemy 
zastosować roztwory 

chemiczne dzieki,którym 
można poprawić efekt 

czyszczenia
Para wykorzystuje 
ciśnienie (mechaniczne) 
do podnoszenia 
zabrudzeń. Para może 
czyścić szczegółowe 
powierzchnie, 
powierzchnie pionowe i 
poziome, które nie są 
możliwe w przypadku 
tradycyjnych maszyn 



Sucha para Bardzo wysoka 
temperatura

Dogłębne 
czyszczenie

Dezynfekcja 
termiczna

Nadaje się do 
dywanów i tkanin

Idealny do 
powierzchni 
pionowych

Doskonały do 
czyszczenia detali Szeroka gama

Asortyment (cechy i zalety)



Parownica Parownica z 
odkurzaczem

Parownica z 
detergentem i 
odkurzaczem 

TASKI Steam

4.5 bar 
145 - 150 °C*

8 bar 
170 - 180 °C*

1 Bar = 1 kg na cm2. Normalne ciśnienie w kranie wynosi 2-3 bary

* Boiler temperature



Prosty i łatwy w użyciu
Po prostu napełnij, podłącz, włącz, poczekaj, aż się nagrzeje i 
możesz czyścić  parą. Dzięki 4-metrowemu wężowi i 10-
metrowemu kablowi możesz dotrzeć do tych bardzo trudnych 
miejsc. Dostarczone akcesoria z maszyna pozwalają na 
wykorzystywanie urządzenie wszechstronnie.

Kompaktowy i lekki
Małe i lekkie modele o ciśnieniu 4 bar, dzięki czemu maszyna jest 
bardzo ergonomiczna w użyciu, łatwa w transporcie i 
przenoszeniu z miejsca na miejsce. Skutkuje maksymalnym 
wykorzystaniem maszyny do wielu zastosowań parowych.

Technologia ciągłego napełniania kotła
Ta maszyna ma funkcję ciągłego napełniania bojlera, 
bezpieczniejszą dla operatora i krótszy czas przestoju w 
oczekiwaniu na rozgrzanie się bojlera.
Dłuższy czas pracy zapewnia wyższą produktywność.

Profesjonalne produkty wysokiej jakości
Maszyny wykonane są z wysokiej jakości komponentów. 
Zapewnia to doskonałą i stałą parę (4,5 Bar 150C / 8 Bar 180C) 
oraz długą żywotność produktów.

Seria odkurzaczy parowych TASKI

S = para / V = odkurzacz / D = detergent / 4 = 4 bary / 8 = 8 barów



TASKI Parownica SO4

Parownica SO4 - 4,5 bara (220/240 V)
- Kocioł z ciągłym napełnianiem - Tylko para
- Kompaktowy i lekki
- Ciśnienie 4,5
- Prosty i łatwy w użyciu
- W komplecie z zestawem akcesoriów tylko 
do pary



TASKI Parownica SV4

Parownica SV4 - 4,5 BAR (220/240 V)
- Kocioł z ciągłym napełnianiem
- Zintegrowany odkurzacz
- Ze zintegrowanym wózkiem
- Kompaktowy i lekki
- Ciśnienie 4,5 bara
- W komplecie z zestawem akcesoriów parowych i 
odkurzaczem

 1st 



TASKI Parownica SDV8

Parownica SDV8 - 8 barów (220/240 V)
- Kocioł z ciągłym napełnianiem
- Zintegrowana z odkurzaczem
- Pompa / dostarczająca detergent
- Ze zintegrowanym wózkiem
- Mocny 8 barów
- W komplecie z zestawem akcesoriów



 Gdzie możemy zastosować parownicę

 Szczegółowe prace porządkowe

 Dywany i tkaniny, materace i pościel

 Powierzchnie porowate (spoinowanie)

 Dezynfekcja termiczna

 Gdzie chemikalia są zabronione

 Bardzo silne zabrudzenia w połączeniu z chemikaliami Diversey

 Olej / tłuszcz / guma do żucia

 Nie jest zalecany do czyszczenia dużych powierzchni podłóg lub powierzchni

 Para to jakość czyszczenia, a nie szybkość



Opieka zdrowotna

Pokoje dla pacjentów

 Łóżka, ramy łóżek, materace

 Punkty dotykowe (nieelektryczne)

 Wyczyść i odśwież meble i tapicerkę.

 Wózki, tace na żywność i powierzchnie usługowe

 Dezynfekcja termiczna trudno dostępnych powierzchni i tam, gdzie 
pozwalają na to lokalne protokoły

 Łazienki dla pacjentów / mieszkańców

 Armatura łazienkowa, WC, umywalki, prysznice

 Podłogi 

 Fugowanie podłóg i płytek ściennych

 Do codziennego czyszczenia i dezynfekcji para nie zastępuje 
tradycyjnych chemikaliów, chemicznej dezynfekcji i maszyn 
czyszczących



Hotele

Pokoje gościnne 

 Czyść materace, pościel, dywany, zasłony i tapicerkę.

 Zabij roztocza i dezynfekuje termicznie.

Łazienki publiczne i łazienki dla gości

 Armatura łazienkowa, WC, umywalki, prysznice

 Podłogi bezpieczne

 Fugowanie podłóg i płytek ściennych

 Do codziennego czyszczenia i dezynfekcji para nie zastępuje 
tradycyjnych środków chemicznych i maszyn czyszczących



Usługi gastronomiczne

Kuchnie 

 Głęboko czyste obszary przygotowywania żywności

 Pionowe i szczegółowe lady ze stali nierdzewnej, ściany

 Z łatwością rozpuszczają tłuszcz na piekarnikach, płytach 
kuchennych i palnikach.

 Pieczone i przypalane na tłuszczu z kuchni, garnków, patelni i 
innych problematycznych miejsc.

 Okapy odciągowe, wywietrzniki, sufity

 Lodówki, zamrażarki i chłodziarki

 Trudno dostępne miejsca, takie jak uszczelki, pęknięcia i szczeliny 
oraz wokół urządzeń.

 Podłogi bezpieczne

 Do codziennego czyszczenia i dezynfekcji para nie zastępuje 
tradycyjnych środków chemicznych i maszyn czyszczących



Sieci handlowe
Przygotowywanie  posiłków

 Dodatkowa aplikacja do głębokiego czyszczenia trudnych powierzchni i 
czyszczenia szczegółów skomplikowanych przedmiotów (trudnych do 
czyszczenia)

 Z łatwością rozpuszczają tłuszcz na piekarnikach, płytach kuchennych i 
palnikach.

 Usuwa przypalony i przypalony sprzęt (półki piekarnicze).

 Przesiąknięte zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc, takich jak uszczelki, 
pęknięcia i szczeliny oraz wokół osprzętu.

 Do codziennego czyszczenia i dezynfekcji nie zastępuje tradycyjnych środków 
chemicznych i maszyn czyszczących

 Sprzęt do ekstrakcji

 Bezpieczniejsze czyszczenie okapów, otworów wentylacyjnych, sufitów i ścian

 Przechowywanie

 Lodówki, zamrażarki i chłodziarki są dokładnie czyszczone w jednym prostym 
procesie.

 Podłogi

 Bezpieczna podłoga, narożniki

 Doskonały do spoinowania (zarówno podłóg, jak i ścian)



Sport i edukacja

Sprzęt sportowy i miejsca do ćwiczeń

 Dokładnie czysty sprzęt w siłowni

 Oczyść płytki, fugi i drewno w saunach i strefach spa.

Szkoły i opieka nad dziećmi

 Czyść i dezynfekuj zabawki, blaty, krzesła i biurka

 Usuwa kleje, plamy z jedzenia i napojów.

 Dywany, maty, dywaniki i przewijaki.

 Czyści i dezynfekuje bez użycia potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów.

 Nie pozostawia szkodliwych pozostałości



Transport

Podłogi, dywan i powierzchnie pionowe

 Głębokie, czyste, bezpieczne podłogi bez potrzeby tradycyjnego czyszczenia 
mechanicznego

 Głęboko czyści dywany i usuwa gumę do żucia

 Pomaga usunąć źródło zapachów, może być stosowany z produktami perfumowanymi.

Siedzenia, fotele tapicerowane 

 Głęboko czyści i dezynfekuje siedzenia przy użyciu mniejszej ilości wody niż ekstrakcja

 Czyść, dezynfekuj i dezodoryzuj za jednym razem, z chemikaliami lub bez.

 Może usuwać zabrudzenia bez stosowania potencjalnie niebezpiecznych lub 
ograniczonych środków chemicznych lub nadmiernej ilości wody.

Pojazdy

 Dokładne czyszczenie szczegółowych powierzchni w pojazdach dostawczych, takich 
jak regały i półki

 Przydatny do głębokiego czyszczenia profilowanych podłóg pojazdów



 Filmy szkoleniowe / instalacyjne TASKI 
na Youtube

TASKI-Steam_Training_SO4.mp4 –
https://www.youtube.com/watch?
v=lfrUElBZ48M&t=205s

TASKI-Steam_Training_SV4.mp4 
-
 https://www.youtube.com/wat
ch?v=wpSONvFjU1A&feature=y
outu.be

TASKI-Steam_Training_SDV8.mp4 
-
https://www.youtube.com/watch
?v=tPRJNSHYYtM&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?v=wpSONvFjU1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wpSONvFjU1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wpSONvFjU1A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tPRJNSHYYtM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tPRJNSHYYtM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tPRJNSHYYtM&feature=youtu.be


Produkty i materiały pomocnicze
sku Description

7524811 TASKI Steam SO4 with Kit EUR

7524812 TASKI Steam SV4 with Kit EUR

7524813 TASKI Steam SDV8 with Kit EUR

7524837 TASKI Steam SO4 with Kit SEV

7524838 TASKI Steam SV4 with Kit SEV

7524839 TASKI Steam SDV8 with Kit SEV

7524814 TASKI Steam SO8 with Kit NAM

7524815 TASKI Steam SV8 with Kit NAM

7524816 TASKI Steam SDV8 with Kit NAM

7523484 TASKI Steam Cleaner SO4 UK

7523485 TASKI Steam Cleaner SD4 UK

7523486 TASKI Steam Cleaner SO8 UK

7523487 TASKI Steam Cleaner SV4 UK

7523488 TASKI Steam Cleaner SDV8 UK
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 Akcesoria Maszyny są dostarczane w postaci gotowej do użycia

SO4 / SO8 W komplecie
Zestaw tylko do pary

SDV8
Dostarczany z detergentem i kompleksowy

zestaw parowo-odsysającym

 SV4 Dostarczane z kompleksowym
zestaw parowo-odsysający



Akcesoria 

19RM00805 7523560

19RM00800 new code tbc

19RM00810 7523561

19RM00815 new code tbc

19RM00820 7523562

19RM00825 7523563

19RM00830 7523564

Matrix 4m Steam Only 
Hose

Supplied with SO4/SO8

TASKI Code

(Used with SD4 UK only)
Matrix 4m Steam & 

Detergent Hose

ACCESSORY DESCRIPTION

Triangular Brush Steam 
Only

Extension Tube Steam Only 
x 2

Large Brush Elbow Steam 
Only 

Universal joint connects 
to both scrubbing 

brushes

Flat surface cleaning 
squeegee

 Floor Brush Steam Only

Window Squeegee Steam 
Only

APPLICATION

Connects to machine 
and delivers steam

Connects to machine 
and delivers steam and 

detergent

Connects to hose to give 
extra reach and 

connects to accessories

Heavy duty floor 
scrubbing brush

Heavy duty detail and 
corner scrubbing brush

19RM00835 new code tbc

19RM00840 new code tbc

19RM00850 7523565

19RM00855 new code tbc

19RM00860 7523566

19RM00875 7523567

SERVICEKIT See Spare Parts

18RM0009 new code tbc

Branded as TASKI from 07/20

For reordering, order pack of 
1 x10

For reordering, order pack of 
1 x10

1 X SERVICEKIT

1 X HOLDALL

55mm Round Brush Steam 
Only (Big Push Fit) x 1 

 Long Steam Nozzle Steam 
Only

 Detail Brush Nozzle Push 
Fit Steam Only

Curved Steam Nozzle 
Steam Only

 Brass Detail Brush Steam 
Only (Big Push Fit) x 5

 Nylon Detail Brush Steam 
Only (Big Push Fit) x 5

For maintenance and 
replacing 'O'ring seals

Storage of all 
accessories and hose

For no touch detail 
cleaning joints and 

pipework

For no touch detail 
cleaning joints and 

pipework

For detail cleaning with 
fixed brushes 

Fits onto brush nozzle 
for detail cleaning hard 

surfaces 

Fits onto brush nozzle 
for detail cleaning metal 

surfaces

Fits onto brush nozzle 
for detail cleaning on all 

hard surfaces



 Akcesoria 

15RM00001 7523547

15RM00003 7523548

15RM00004 7523549

15RM00006 7523550

15RM00007 7523551

15RM00008 7523552

Flat surface cleaning 
squeegee for all 

surfaces steam & 
vacuum

APPLICATION

Connects to machine 
and delivers steam, 

detergent and vacuum

Connects to hose to 
give extra reach and 

connects to 
accessories

Floor brush scrubbing 
nozzle

Fits into floor brush 
scrubbing nozzle to 
create squeegee for 

hard floors only

Fits into floor brush 
scrubbing nozzle to 

create tool for carpets 
only

2.5 m Hose for steam, 
vacuum & Detergent

Extension Tube with red 
locking button for steam & 

vacuum x 2 

300mm floor brush nozzle

 300mm Carpet Insert

300mm Squeegee Insert

250mm Glass Washer         
(window squeegee)

ACCESSORY DESCRIPTION TASKI Code 15RM00011 (single) 7523554

15RM00012 (single) 7523555

15RM00013 7523553 7523553

15RM00043 8500550 8500550

15RM00051 7523556

15RM00057 7523557

SERVICEKIT SUBA15 See spare parts

Fits onto short steam 
lance for detail cleaning 

hard surfaces 

Fits onto short steam 
lance for detail cleaning 

metal surfaces

Fits onto hose for 
upholstery cleaning or 

stain removal

For vacuuming 
moisture residue from 

corners and edges

For detail cleaning with 
fixed brushes 

Round Polyester Detail 
Brush (small push fit) x 5 

suplied in kit

Upholstery Suction Tool

 Round Brass Detail Brush 
(small push fit) x 5 in kit

 Short Steam Lance

Crevice Tool

95mm Triangular Brush x1
For detail and corner 

scrubbing brush

1 X SERVICEKIT SUBA15

For maintenance and 
replacing 'O'ring seals 

and extension tube 
locks

For reordering, 
order pack of 1 x10

For reordering, 
order pack of 1 x10

Use TASKI crevice 
tool
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