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Jesień z pupilem i w domu wszędzie jest czysto? Sprawdź jak to
zrobić!
Przed właścicielami czworonogów jeden z najtrudniejszych
okresów w roku pod względem utrzymania czystości w domu.
Piach, błoto i liście przyniesione na łapkach pupila z
deszczowego spaceru, a także sezonowe linienie sierści to nie
lada wyzwanie. Tej jesieni bądź przygotowany i wyposaż się w
zestaw do utrzymania czystości w domu, którego
współlokatorami są psy i koty.

Wiecznie zabrudzone posadzki oraz dywany, wszechobecna sierść, nie tylko na dywanach, ale też na tapicerowanych
kanapach, a także nieprzyjemny zapach zmoczonej od deszczu sierści czworonoga – oto wyzwania przed jakimi stają
właściciele zwierzaków jesienna porą. Na wszystkie są sprawdzone sposoby!
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Zmokła kura, a nie pies

Powrót z jesiennego spaceru z czworonogiem może być naprawdę emocjonujący. Często bowiem nie zdążymy nawet zamknąć
za sobą drzwi wejściowych, a nasz psiak w mgnieniu oka „obleci” cały dom, zostawiając odciśnięte na podłodze ślady łapek.
Na takie okoliczności warto przygotować wcześniej jesienny zestaw pospacerowy, który będzie pod ręką zaraz przy wejściu
(np. w specjalnym koszyku). W jego skład wchodzi miseczka z wodą, szmatka do czyszczenia łapek, ręcznik do wytarcia
grzbietu po większej ulewie oraz zmiotka. Ślady psich łapek po jesiennym spacerze są o tyle uciążliwe do sprzątania, że woda
z deszczu zmieszana jest z piaskiem i liśćmi, w efekcie psiak roznosi po całym domu błoto. Sam odkurzacz tu nie da rady.
Wybawieniem może okazać się taki sprzęt, który pozwoli jednocześnie odkurzać i czyścić podłogę na mokro. Takie rozwiązanie
zastosowano właśnie w systemie Kobold VB100 – lekkim, akumulatorowym odkurzaczu, wyposażonym w przystawkę 2w1. Jak
to działa? Specjalna, materiałowa nakładka zamontowana w przystawce jest automatycznie nawilżana wodą ze specjalnym
płynem Koboclean, a jej oscylacyjne ruchy usuwają kurz oraz mokre plamy i brud w tym samym czasie!

Czysta strefa kanapowca

Jesień to obok wiosny ten czas w roku, kiedy zwierzęta zrzucają najwięcej sierści. Jest ona wszędzie, a odkurzanie staje się
codziennym obowiązkiem. Pamiętajmy, że regularne wyczesywanie psa, nawet kilka razy w tygodniu, zmniejsza ilość gubionej
sierści, ale nie zlikwiduje jej zupełnie. I o ile podłogi i dywany można odkurzyć w całkiem krótkim czasie, o tyle tapicerowane
meble – głównie kanapy, na których lubi wylegiwać się większość domowych zwierząt – są już nieco większym wyzwaniem.
Doraźnie sierść z tapicerek usuniemy specjalną szczotką do ubrań. Nieźle sprawdzi się też zwykła, gumowa rękawiczka –
namoczona w wodzie zbierze wierzchnią warstwę pozostawionej przez zwierzaka sierści. Tym sposobem nie usuniemy jednak
sierści, która weszła głębiej w szpary i zagłębienia mebla. Tu także potrzebny może okazać się odkurzacz, ze specjalną
elektroszczotką do tapicerek. Ta, zastosowana w systemie Kobold VB100 wyposażona jest w obracające się w przeciwnym
kierunku szczotki, które obluzowują brud (w tym sierść) i od razu zasysają go do odkurzacza, a zanieczyszczenia nie wirują w
powietrzu! Kobold VB100 jest bezprzewodowy i niezwykle lekki, możesz więc bez problemu zabrać go wraz z elektroszczotką
do swojego auta i wyczyścić tapicerkę – w końcu czworonogi są też naszymi towarzyszami podróży!

Higienicznie i świeżo

Lekki, poręczny, najlepiej bezprzewodowy odkurzacz, który idzie w ruch nawet kilka razy dziennie to ważny sprzęt w domu, w
którym mieszkają zwierzęta – nie ma co do tego wątpliwości. Z punktu widzenia higieny istotny jest też system opróżniania
odkurzacza z zebranego brudu. Nasi czworonożni pupile pod łapkami i w gubionej sierści przenoszą bowiem wiele zarazków,
drobnoustrojów i roztoczy, które dla człowieka – zwłaszcza alergika - mogą być zagrożeniem. Ze względu na to postawmy więc
na odkurzacz z workiem filtrującym – jego wymiana jest bardziej higieniczna, a kontakt z alergenami bardziej ograniczony niż
w odkurzaczach bezworkowych. Co ciekawe, worek filtrujący zastosowany we wspomnianym urządzeniu Kobold VB100 jest
3-warstwowy i wyposażony w zaawansowany technologicznie filtr HEPA, stosowany m.in. w profesjonalnych oczyszczaczach
powietrza i klimatyzacjach. Worek wyłapuje 99,99% wywołujących alergie odchodów roztoczy oraz drobinek kurzu.

Jest jeszcze jedno wyzwanie, z którym zmagają się właściciele czworonogów, zwłaszcza w okresie jesiennym. To nieprzyjemny
zapach jaki wydziela zmoczona deszczem sierść zwierzaka. Tu z pomocą przychodzą z kolei specjalne kostki zapachowe
Dovina, które zamontowane przy filtrze odkurzacza, neutralizują zapach podczas odkurzania, nadając pomieszczeniu świeży,
lekko lawendowy zapach.
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