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نبض بازار

بخارشوی انسا الکرتیک مدل : NS-893

پاکیزگی و عفونت زدایی به کمک

این بخارشو با قدرت  2400وات برای تمیز کردن پنجره ،آشپزخانه،
حمام و کف ها مناسب است .فشار پرتاب بخار در این دستگاه  5/5بار
و دمای آن  130درجه سانتی گراد است که با قدرت نفوذ فوق العاده ای
که در این میزان فشار وجود دارد به سرعت هر گونه آلودگی را زدوده
و باعث ضدعفونی شدن محل می شود ،ظرفیت مخزن استیل ضد
زنگ این دستگاه دو لیتر اســت و برای ایمنی بیشتر تا زمان وجود
بخار در این مخزن نمی تــوان در آن را باز کرد  ،به کارگیری این
قفل ایمنی منحصر به فرد امنیت استفاده از بخارشوی را باالتر
برده و از آسیب های احتمالی محافظت می کند .همچنین
قــدرت بخاردهی  40دقیقه ای این دســتگاه بدون وقفه
باعث می شود تا هربار بتوانید بدون اتالف وقت برای گرم
شــدن مجدد آب و آماده شدن دستگاه کار خود را به
ســرعت انجام دهید ،زمان مورد نیاز این بخارشو تا
آماده شدن بین  7تا  10دقیقه است و پس از آن
می توانید با حداکثر قدرت و حرارت کارتان را
انجام دهید.

بخــارشوی

تمیزکاری و شست و شــو جزو کارهای روزمره و پر زحمت
خانه هاســت ،اینکه بخواهی همیشه شیشه ،کف
،دیوار و  ...تمیز باشد مستلزم شست وشو و
تمیزکاری مداوم آن هاست .گاهی دیوارها
و کف لکه هایی دارند که به ســختی
پاک می شوند  ،در این جور مواقع
وسیله ای که می تواند بیشترین
کمک را به ما بکند و نتیجه
مطلوب بدهد بخارشــوی
است .یک وسیله مفید که
نیاز آن همیشه و مخصوصا
در این روزگار کرونایی که همه
حساسیت و وسواس بیشتری به تمیزی
و ضد عفونی بودن ســطوح دارند حس
می شود .با ما باشید تا چند مدل بخارشوی
پرفروش در بازار را با هم بررسی کنیم.

بخارشوی کررش مدل : SC5
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یکــی ا ز بخا ر شــو ها ی
تو لید شــد ه تو ســط
شرکت کرشر مدل SC5
است  ،از این نوع بخارشو،
برای نظافت و تمیز کردن ســطوح
مختلف مانند دیوار ،پنجره ،سرامیک،
ســرویسهای بهداشتی و ســایر سطوح
استفاده میشود .کیفیت ســاخت این دستگا ه در سطح بسیار باالیی
قرار دارد .این محصول با قدرت  2200وات دارای قابلیت تنظیم فشار
بخار اســت؛ مخزن آب این دستگاه از دو قســمت ثابت و جداشونده
تشکیلشــده که گنجایش آب این مخازن بــه ترتیب  500و 1500
میلیلیتر اســت و اگر مدتزمان زیادی با این دستگاه کار میکنید،
میتوانید همزمان با اســتفاده از آن (در حالت روشــن) به مخزن آب
اضافه کنید.

بخارشویآکیلیسمدل: 4000

بخار شوی آکیلیس مدل  4000وســیله ای کارآم د برای تمیزکردن
سطوح مختلف با بخار است که قابلیت شستوشوی زمین ،شیشه ،دیوار
و اجزای اتومبیل را دارد و بــا ابزار مخصوص قابلیت باز کردن چروک
لباس و پرده را نیز دارد .توان  2000وات و فشار بخار  4بار بخارشوی
آکیلیس با ایجاد بخار مداوم و قوی در کمترین زمان آماده بهکار بوده
و با ایجاد بخار داغ زیاد و خروجی پرقدرت با فشــار به سطوح مختلف
برخورد کرده و لکهها و جرم را بهراحتی در کمترین زمان ممکن از بین
میبرد .در کنار بخارشــوی آکیلیس جعبه ابزار کاملی تعبیه شده که
محتویات درون آن شامل انواع برس برای شستوشوی هر نوع سطوح
و پدهای مخصوص برای شستوشوی مبل و سطوح مختلف و همین
طور ابزار مخصوص شستوشوی شیشه و اتو کردن پرده و چندین لوازم
کاربردی دیگر است و کاربا این دستگاه را به مراتب آسان تر می کند.

تولید ملی

بستنیآیبستنی!

معصومه جمالی  -چندی است تابستان از راه
رسیده  ،این فصل با وجود گرمای زیاد که حسابی
کالفهکننده است باز هم به دالیلی خاص برای
ما دوست داشتنی است ،تابستانِ بچگی ما با
شوق تعطیلی مدرسه و سفر همراه بود و هنوز
هم شروع تابستان حس خوبی برایمان دارد ،
از دیگر دوست داشتنی های تابستان می توان
به بستنی و شربت و شنا اشاره کرد .چند شماره
قبل تر به یکی از برندهای وطنی تولید کننده انواع شربت
پرداختیم و امروز نوبتی هم که باشد نوبت بستنی
است .با ما باشید تا با بستنی میهن بیشتر آشنا شویم.

مجموعه صنایع غذایی میهن در سال  1354توسط کارآفرینی به نام ایوب پایداری که کارش
را با فروش بستنی به صورت سیار آغاز کرده بود پایه گذاری شد؛ در آن دوران بخش زیادی از
بستنی های کشور وارداتی بود و فرصت بسیار مناسب بود تا برادران پایداری تالش کنند با نوآوری
در تولید بستنی و تنوع در محصوالت ،بازار داخلی را متحول کنند که در این
امر موفق شــدند و هم اکنون محصوالت میهن عالوه بر مصرف
داخلی به ســایر کشورها نیز صادر می شــود .تالش میهن و
خالقیت آن در تولید بستنی واقعا ستودنی است  ،حتما خیلی
از شماها طعم های جدید و خالقانه بستنی
را با میهن نوبر کردیده اید مثال انواع بســتنی
میوه ای ،بستنی سنتی ،ســوهان بستنی،
گز بستنی ،بستنی نون خامه ای و کیک
بســتنی .این مجموعــه از بزرگ ترین
تولیدکنندگان بستنی و لبنیات کشور است
که با نیروی انســانی حدود  22000نفر در
این عرصه فعالیت می کند .تولیدات میهن
شامل پنیر ،کره ،شیر ،خامه ،ماست ،دوغ ،انواع
بستنی و آبمیوه است که عالوه بر پوشش بازار داخلی
به کشورهایی همچون عراق ،کویت ،امارات متحده
عربی ،جمهوری آذربایجان و حتی برخی کشورهای
اروپایی و آمریکایی صادر میشود.

در بزرگی میهن
همین بس که
 50درصد سهم
بازار شیر استریل
و  65درصد بازار
بستنی کشور را در
اختیار دارد؛ این
برند بارها موفق به
دریافت تندیس
و کسب عنوان
سرآمدصنعت
بستنی و یکی از
 ۱۰۰برند برتر
ایران شناخته
شده است.

