שואב אבק רובוטי ותדירות ניקוי שטיחים מומלצת
המאמר נכתב על ידי ortal
שלישי 21 ,מאי 14:56 2013

שואב אבק רובוטי ותדירות ניקוי שטיחים מומלצת

מובן שלכל אחד יש את הרגלי הניקיון שלו ותדירות ניקוי שטיחים משתנה מאדם לאדם .יחד עם זה ,כאן
נכנס לתמונה יתרונו המשמעותי של שואב אבק רובוטי .שואב אבק רובוטי מאפשר לכם לדאוג לניקוי
השטיחים שלכם ללא כל מאמץ מצידכם .שואב אבק זה מהונדס ומתוכנן לעבוד באופן עצמאי על פי
ההגדרות שאתם מחליטים עבורו.

הרעיון שעומד מאחורי שואב אבק רובוטי הוא שניתן לתכנת אותו ספציפית בנוגע לאזור אותו אתם רוצים
לשאוב .תכנות זה מציב בפניו קירות וירטואליים .כלומר ,הוא אינו חורג מעבר לתחום שהגדרתם .כמו כן,
הוא מצויד בחיישנים שבעזרתם הוא מזהה מכשולים ,מדרגות וכדומה .שואב אבק רובוטי בנוי באופן כזה
שהוא מוקף בגומי סיליקון למניעת גרימת חבלות בריהוט או בחפצים ,ובתחתית שלו ישנם גלגלי סיליקון
שבעזרתם פעולת השאיבה אינה גורמת לשריטות או לנזקים מיותרים לשטיחים או לרצפות שלכם .יתרונות
אלו מאפשרים לכם לוודא כי השטיחים שלכם )וגם הרצפות( ינוקו על בסיס יומיומי .שואב אבק רובוטי הוא
בעל אפשרות טעינה כך שהוא יכול לעבוד בחריצות ולעמוד גם בסטנדרטים הכי גבוהים ,של אלו מכם
שהם ממש "חולי ניקיון".

שטחים נקיים ומוברשים הם שטיחים שמקנים לבית שלכם מראה נקי ומטופח ,בית שנעים לחזור אליו בסוף
יום העבודה ,ובעזרת שואב אבק רובוטי תוכלו להשיג מטרה זו בקלות רבה מאוד.

האם שואב אבק רובוטי מיועד רק לניקוי שטיחים?

ממש לא .שואב זה מתוכנן לכל מיני סוגי מטרות ניקוי בין אם רצפות ובין אם משטחים מכל סוג :פרקט ,שיש,
קרמיקה ,לינוליאום ועוד .כאמור ,גלגלי הסיליקון שבתחתיתו מאפשרים לו לשאוב את הרצפות והמשטחים
מבלי לגרום להם לנזק .תארו לעצמכם שיש לכם את האפשרות לתכנת אותו בבוקר כך שכשתחזרו
הביתה יקבל את פניכם בית נקי מאבק ,חול וגרגירים .להשלמת הניקוי תוכלו פשוט לנגב את הרצפות
שלכם בסמרטוט לח .נקודה חשובה שכדאי שתדעו הוא שגודלו של שואב אבק זה והמבנה שלו
מאפשרים לו לנקות גם במקומות קשים יותר או בעלי גישה מוגבלת .כך למשל ,אם בעבר הייתם צריכים
לגרור רהיטים או להזיז אותם על מנת לשאוב מתחתם ,הרי שבעזרת שואב רובוטי זה אין צורך בכל מאמץ
פיזי מצידכם .ומי מאיתנו לא יודע כמה אבק ולכלכוך מצטבר דווקא במקומות אלו ,שהגישה אליהם
בעייתית? אלו מכם שאוהבים בתי נקי -שואב אבק רובוטי הוא פשוט מתנה משמיים!
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