شماره 89
 13دی ۹۹

سمیه
محمدنیا حنایی

روزنامهنگار

بخارشویها با
دمیدن بخار داغ
ضمن این که شما
را از استعمال مواد
شوینده برای تمیز
کردن معاف میکند،
بدون افزودن
مواد آالینده به
محیط زندگی ،آن
را ضدعفونی نیز
می کند .پس اگر
دوستدار محیط
زیستهستیدیا
ریه های تان از
شدت استفاده از
شوینده ها حساس
شده است ،وقتش
رسیده تا به خرید
دستگاه بخارشوی
کمیفکرکنید.
هر چند قیمت این
دستگاه همراه با
دیگر لوازم برقی
گران شده است
اما در بلند مدت
میتواند هزینه های
مالی شوینده ها را
جبران کند

3

نبض بازار

راهنمای خرید بخارشوی

پاکیزگی با بــخار
با اوج گرفتن و ماندگار شــدن ویروس کرونا در جهان ،لزوم رعایت بهداشت همچنان
پابرجاست .در این میان نان تولیدکنندگان مواد شوینده حسابی در روغن افتاده است
و همین چند روز پیش بود که این مواد بــرای چندمین بار متوالی طی این چند ماه گران
شد .اما گویا روش های کم هزینه تری هم برای پاکیزگی و ضد عفونی محیط وجود دارد.
بخارشویها با دمیدن بخار داغ ضمن این که شما را از استعمال مواد شوینده برای تمیز کردن

بخارشوی دلونیگ مدل SC100

یکی از مزیت هایی که باعث شده است این بخارشوی
یک سرو گردن از دیگر هم گروهی هایش باالتر باشد،
امکان اضافه کردن آب هنگام اســتفاده از بخارشوی
است .در حقیقت در دیگر دستگاه ها کاربر در صورت
اتمام آب مخزن می بایست تا سرد شدن کامل مخزن
معطل شود و ســپس اقدام به پر کردن آن و استفاده
مجدد کند .اما در این مدل به دلیل وجود پمپ برقی
امکان اضافه کردن آب وجود دارد .نکته دیگر در باره
این دســتگاه وجود  13سر مختلف برای تمیزی انواع
سطوح است .نکته ای که بخارشوی دلونگی را متناسب
با سبک زندگی ایرانی کرده است .وجود صفحه کلید
روی این دســتگاه حاکی از امکان تنظیم دما و قدرت
بخار توســط کاربر است.
قیمت این دســتگاه در
بازار  8میلیون و  700هزار
تومان است.

نام محصول
بخارشوی دلونگی
بخارشوی برلیانت
بخارشوی آریته
بخارشوی ناسا الکتریک

تاید قدیمی

قدرت(وات)
1400
2000
1500
2400

بخارشوی برلیانت مدل BSC-
3300

بخارشــوی برلیانت از جمله بخارشــوی های
موجود در بازار و ساخت کشور ترکیه است .این
بخار شــوی با وزن حدود  3کیلوگرم و داشتن
تســمه های چرمی امکان آویزان شدن از شانه
کاربر حین استفاده را فراهم آورده است .داشتن
سوپاپ فشار در این دستگاه نیز میزان امنیت
دستگاه را تا حد قابل مالحظه ای باال برده است.
وجود  8سری متنوع برای شستن انواع سطوح
از دیگر مزیت های این دســتگاه اســت  .این
دســتگاه همچنین دارای درجه تنظیم میزان
بخار دهی است که بخار کنترل شده
بیشــتری را به محیط می دمد.
قیمت بخار شــوی برلیانت
حدود  5میلیون و 100
هزار تومان است.

معاف میکند ،بدون افزودن مواد آالینده به محیط زندگی ،آن را ضدعفونی نیز می کند .پس
اگر دوستدار محیط زیست هستید یا ریه های تان از شدت استفاده از شوینده ها حساس
شده است ،وقتش رسیده تا به خرید دستگاه بخارشوی کمی فکر کنید .هر چند قیمت این
دستگاه همراه با دیگر لوازم برقی گران شده است اما در بلند مدت می تواند هزینه های
مالی شوینده ها را جبران کند.

بخارشوی آریته مدل4146

قبل از هر چیزی باید اشاره کنیم که شرکت
آریتــه یکی از زیر مجموعــه های دلونگی
ایتالیاســت .بنابراین هنگام خرید این برند
خیال تــان از جهت کیفیت تا حدی راحت
باشد .از مزیت های این دستگاه می توان به
مخزن به نسبت بزرگ دستگاه اشاره کرد که
 55دقیقه کار مداوم را به ارمغان می آورد.
عالوه بر این وجود محفظه ای که درست زیر
دستگاه تعبیه شــده است امکان سر جمع
شدن تمام لوازم جانبی دستگاه را به کدبانو
می دهد .از دیگر مزیت های این بخارشوی
می توان به ســرعت قابل مالحظه آن برای
شروع به کار اشاره کرد که حدود  8دقیقه
است .این بخارشور دارای  8سر متفاوت
است که برای تمیزی انواع سطوح
کاربرد دارد.بخارشــوی آریته را
می توانید در بازار با قیمت 3
میلیــون و  850هزار تومان
پیدا کنید.

مقایسهچندمدلپرفروشبخارشویدرمحدوده قیمتهایمختلف
قابلیت
امکان اضافه کردن آب
دارای سوپاپ اطمینان
جمع آوری ملحقات زیر دستگاه
امکان تنظیم بخار

تولید ملی

هومکر امروزی!

تعداد سر
 13عدد
8عدد
 6عدد
 5عدد

مدت زمان استفاده
نامحدود
 50دقیقه
 55دقیقه
 50دقیقه

بخارشوی انسا الکرتیک مدل
Ns891

بخارشوی ناســا الکتریک نیز از دیگر برندهای
موجود در بازار بوده که بــا توجه به قیمت اش
کارایی مناسبی از خود نشان داده است .تولید
کننده این دستگاه یک شرکت چینی است اما
نباید بابت خرید این دســتگاه چینی بد به دل
تان راه دهیــد! چرا که تحت لیســانس آلمان
اســت .این دســتگاه در میان همه هم گروهی
هایش دارای مخزن بزرگ تری و به ظرفیت 2.3
لیتر است .این موضوع به معنای افزایش زمان
بازدهی دستگاه حین کار است .ابعاد به نسبت
کوچک این دستگاه در کنار وزن قابل
قبولش یعنــی چیزی حدود 3
کیلوگرم ،سهولت استفاده
از آن را باال می برد .خرید
این برند از بخارشــور
چیــزی حــدود 2
میلیــو ن و 77 0
هــزار تومان هزینه
روی دســت تان
میگذارد.

قیمت (تومان)
 8میلیون و  700هزار
   5میلیون و  100هزار
 3میلیون و  850هزار
 2میلیون و  770هزار

سمیه محمدنیا حنایی -تاید واژه ای است که بسیاری از قدیمی ها به جای پودر لباس شویی از آن استفاده می کنند و این به دلیل
جدید بودن این محصول در زمان تولیدش است .در واقع در سال  1342که پودر لباس شویی برای اولین بار در ایران تولید شد
مردمباواژهتایدآشناشدهوانسگرفتهاند.مشابهچنینروایتیدربارهکلینکسبرندمعروفدستمالکاغذییاریکابرندمعروف
و قدیمی مایع ظرفشویی نیز وجود دارد .شرکت بین المللی پارس در سال 1342با نام شرکت پراکتراند گمبل فعالیت خود را در
ایران با ظرفیت تولید  500تن در سال و زیر نظر شرکت آمریکایی آغاز کرد .اما این شرکت بعد از پیروزی انقالب و در سال 1358
ارتباط تجاری اش را با طرف آمریکایی به طور کامل قطع کرد و با تکیه به دانش بومی به فعالیت اش ادامه داد .این شرکت در سال
 1372همراه با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی ،عمال از یک شرکت نیمه دولتی به یک شرکت خصوصی تبدیل شد.

ورود این شــرکت به حوزه خصوصی محصوالت جدید بــا کیفیت برتر را به
ارمغان آورد .شرکت پارس در دهه 80شمســی با بهره گیری از فناوری روز
جهان و دانش فنی داخلی اولین گروه از محصوالت خود با نام تجاری بانو شامل
پودرهای دستی ،ماشینی و مایع ظرفشویی را روانه بازار کرد.
هم اکنون شــرکت بین المللی محصوالت پارس ضمن افزایش سهم تولید و
توزیع داخلی ،ساالنه بیش از  20هزار تن پودر شوینده و سولفونیک اسید را
نیز به کشــورهای آسیانه میانه ،افغانســتان ،عراق ،آذربایجان و حوزه قفقاز
صادر می کند.
گروه محصوالت هوم کر جدیدترین موادشوینده این شرکت بین المللی است
که از دهه  90شمسی روانه بازارهای داخلی و سپس خارجی شده است .این
شرکت در طول سال های فعالیت اش موفق به دریافت گواهی نامه OHSAS
 ، ISO 9001، ISO 1400،18001شده است .صادرات این شرکت نیز در
سال چیزی حدود  20هزار تن تخمین زده شده و دایره ای به وسعت آسیای
میانه ،حوزه قفقاز ،شمال وشرق آفریقا را شامل می شود.

