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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  11 lipca 2019 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty 

nową kategorię produktów – parownice do ubrań, a wraz z nią 

model SGS31. 

 

Szybkie doprowadzenie koszuli do doskonałej gładkości, rozprostowanie kilku 

zagnieceń, które powstały na wyprasowanej już wcześniej sukience, a może 

odświeżenie zasłon w salonie… Czy jest na to sposób?  Jest możliwe przy użyciu 

parownicy SGS31 marki PRIME3.   

SGS31 to urządzenie niezwykle łatwe i przyjazne w obsłudze. Wystarczy wlać wodę 

do odłączanego zbiornika o pojemności 250 ml, włączyć parownicę i już po niespełna 

minucie rozpocząć prasowanie. Składana rączka parownicy umożliwia zapakowanie 

jej do małej walizki i zabranie ze sobą w podróż.  

Urządzenie posiada 3-stopniową regulację strumienia pary, dzięki czemu można go 

regulować w zależności od rodzaju i stopnia zagniecenia prasowanej tkaniny. 

Strumieniem pary steruje się wciskając przycisk regulacji pary. Po włączeniu 

urządzenia strumień pary jest najmocniejszy i z każdym kolejnym przyciśnięciem jego 

intensywność się zmniejsza. Sygnalizuje to kolor diody – od zielonego, przez 

ciemnoniebieski, do jasnoniebieskiego. Moc na poziomie 1500 W zapewnia 

odpowiednio silny strumień pary, która dokładnie wyprasuje i odświeży garderobę. 

Korzystając z parownicy SGS31 najlepszy efekt uzyskuje się prasując w pionie, jej 

działanie oparte jest bowiem na dokładnej penetracji włókien materiału przez parę 

wodną, która tylko w takiej pozycji może swobodnie przejść przez włókna, 

odpowiednio je rozluźniając i odświeżając. 

Kabel o długości 1,8 m pozwala na wygodne manewrowanie parownicą podczas 

prasowania, a stosunkowo niewielka waga urządzenia, wynosząca zaledwie 1,1 kg, 

jeszcze bardziej poprawia komfort i wygodę pracy. 

Specyfikacja techniczna: 

 3-stopniowa regulacja strumienia pary 

 Moc: 1500 W 
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 Składana rączka 
 Kompaktowy rozmiar 
 Ciągły strumień pary: do 30 g/min 
 Krótki czas nagrzewania: poniżej 1 min 
 Odłączany zbiornik na wodę: 250 ml 

 Kabel zasilający: 1,8 m 
 Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
 Wymiary: 10 x 16 x 20 cm 
 Waga: 1,1 kg 
 EAN: 5901750503597 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  xxx zł 

- KONIEC – 
 
 

O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto 
serwisów na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem 
najlepszych w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, 
Clarion, Audiomedia, PRIME3, Brax, Helix oraz Match. 
 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe 
w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, 
GIMEX, FLAMEFIELD i KOZIOL.  
 
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci 
Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej 
rozwijających się firm w Polsce. W roku 2019 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego 
grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

