
De flesta robotdammsugare städar ofta spora-
diskt och lyckas inte alltid täcka av hela rummet. 
Neatos robotdammsugare är smart och damm-
suger av hela rummet i ett planerat mönster.

vi har kommit att älska robotar lika mycket 
som vi uppskattar dammfria golv. Det finns 
roligare saker i livet än att släpa runt på en 
dammsugare. En självgående städapparat 
har blivit något av en bästis i många hem. 
Men hur funkar det och vilken ska du välja?

I den stora djungeln av robotar kan det 
vara svårt att hitta rätt och du bör fundera 
på hur det ser ut för dig och vilka behov du 
har. Har du stora eller små ytor att damm-
suga, många mattor eller kala golv, höga el-
ler låga trösklar, du kanske har husdjur som 
fäller päls eller är astmatiker?

- Vid val av dammsugare kan det vara bra 
att kika lite extra på dammupptagnings-
förmågan, elförbrukning, filtereffektivitet 
samt robotens hantering, rekommenderar 

Låt en riktigt 
smart robot fixa 
dammtussarna.
Låt det bli färdigstädat innan du kommer hem utan att du behöver 
ta ett enda handtag och dessutom blir det billigare än en Rut.

Jan Olson, marknadschef och ansvarig för 
Svalanmärkning på Astma- och Allergiför-
bundet. 

I damm kan det samlas olika typer av al-
lergiframkallande allergen, främst från våra 
husdjur. Det finns robotmodeller som tagit 
fasta på att utveckla filtereffektivitet.  Neato 
Robotics modell har ett specialtillverkat 
filter anpassat för just astmatiker och hus-
djursägare. I sortimentet ingår tillbehör 
som standardfilter, allergifilter samt en li-
ten kantborste. Luftkvalitén är a och o för 
alla med andningsproblem då är det extra 
viktigt att städa ofta med metoder som inte 
virvlar upp damm. Neato robotdammsu-
gare använder sig av principen liknande 
en jetmotors luftflöde och kombinerar ett 

pumphjul som komprimerar och suger med 
centrifugalkraft med hjälp av en riktigt kraf-
tig motor. Smuts, damm, hår eller spannmål 
sugs upp – inget kommer undan!  

Smart och smidig Robotdammsugare 
som städar på schemalagda tider och 
själv hittar tillbaka till laddningsdockan. 
(34-1748) 3 999 kr.

Vill du testa en robotdammsugare 
och hjälpa oss att berätta om hur 
den hjälpt dig i din vardag? Fyll då i 
dina kontaktuppgifter i formuläret på 
www.clasohlson.se. Motivera varför 
just DU vill testa robotdammsugaren. 
Självklart får DU som tack för hjälpen 
behålla robotdammsugaren.

VINN EN NEATO
ROBOTDAMMSUGARE

Smart!
Den laserbaserade 
radarn, skannar av, 

memorerar och lägger 
själv upp sin plan hur 

ditt golv bäst ska 
dammsugas

i sam arbete med:


