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Domowe roboty 
Sklep Tech4life prezentuje produkty dedykowane osobom 

na najczęściej występujące w domu alergeny

Warszawa, 7 maja 2013 r. 

świecie zaliczana przez 

cywilizacyjnych. Rozwój nowych technologii, w tym robotyki domowej pozwala 

na wykluczenie lub zminimalizowanie 

alergenów. Sklep Tech4life

na robotyce i nowych technologiach 

Pleo rb – robot dinozaur

Stadler Form Albert – 

alergikom i poprawiają ich komfort

 

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 

w ramach programu ECAP blisko 50% Polaków ma dodatni wynik al

skórnych, a jako kraj plasujemy się w czołówce państw w kategorii występowania 

objawów alergicznych. Na alergię najczęściej zapadają mieszkańcy aglomeracji miejskich, 

niezależnie od wieku. 

Obok pyłków wszelakich roślin najczęstszym 

domowych. Sklep Tech4life.pl posiada w swojej ofercie trzy rozwiązania, których 

koncepcja działania poprawia komfort osób posiadających zwiększoną wrażliwość na 

wymienione czynniki. 

 

Pleo rb – robot dinozaur id

zwierząt domowych 

Pleo rb wprowadza nowy wymiar interakcji 

zrobotyzowaną, autonomiczną formą życia, będącą 

z gatunku Camarasaurus. Ze względu na brak sierści jest doskonałą alternatywą dla 

zwierząt domowych i rozwiązaniem dla dzieci, które są alergikami. 

o swoje zmysły – słyszy i rozumie swoje imię

widzi i rozpoznaje ludzi oraz

wszystkie istoty żywe, ten interaktywny robot 

życiowe potrzeby. Pleo rb daje znać o tym kiedy jest głodny, kiedy chce się bawić oraz 

kiedy jest chory. Odczuwa zmęczenie i

ma taką potrzebę. 
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Domowe roboty dla alergików
prezentuje produkty dedykowane osobom z nadwrażliwością 

na najczęściej występujące w domu alergeny 

 

3 r. – Alergia to najczęściej występująca choroba na 

świecie zaliczana przez Światową Organizację Zdrowia 

Rozwój nowych technologii, w tym robotyki domowej pozwala 

na wykluczenie lub zminimalizowanie występowania w domu najczęstszych 

Sklep Tech4life.pl posiada w swojej ofercie trzy rozwiązania oparte 

na robotyce i nowych technologiach – iRobot Roomba – robot odkurzający

robot dinozaur, Stadler Form Victor – oczyszczacz powietrza

 osuszacz powietrza, które pomagają na co dzi

alergikom i poprawiają ich komfort życia. 

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 

w ramach programu ECAP blisko 50% Polaków ma dodatni wynik al

skórnych, a jako kraj plasujemy się w czołówce państw w kategorii występowania 

objawów alergicznych. Na alergię najczęściej zapadają mieszkańcy aglomeracji miejskich, 

Obok pyłków wszelakich roślin najczęstszym alergenem są roztocza, kurz i sierść zwierząt 

domowych. Sklep Tech4life.pl posiada w swojej ofercie trzy rozwiązania, których 

koncepcja działania poprawia komfort osób posiadających zwiększoną wrażliwość na 

robot dinozaur idealne rozwiązanie dla dzieci uczulonych na sierść 

nowy wymiar interakcji człowieka ze sztuczną inteligencją. 

zrobotyzowaną, autonomiczną formą życia, będącą uosobieniem młodych dinozaurów 

Ze względu na brak sierści jest doskonałą alternatywą dla 

zwierząt domowych i rozwiązaniem dla dzieci, które są alergikami. Pleo żyje w oparciu 

słyszy i rozumie swoje imię i komendy, odczuwa bodźce doty

widzi i rozpoznaje ludzi oraz przedmioty, a nawet posiada poczucie czasu. Podobnie jak 

wszystkie istoty żywe, ten interaktywny robot potrafi komunikować się i 

daje znać o tym kiedy jest głodny, kiedy chce się bawić oraz 

zmęczenie i śpi, dopomina się o zabawę, czy spaceruje, kiedy 

 

dla alergików 
z nadwrażliwością  

Alergia to najczęściej występująca choroba na 

Światową Organizację Zdrowia do schorzeń 

Rozwój nowych technologii, w tym robotyki domowej pozwala 

występowania w domu najczęstszych 

rozwiązania oparte 

robot odkurzający,  

oczyszczacz powietrza oraz 

, które pomagają na co dzień 

Według najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia  

w ramach programu ECAP blisko 50% Polaków ma dodatni wynik alergicznych testów 

skórnych, a jako kraj plasujemy się w czołówce państw w kategorii występowania 

objawów alergicznych. Na alergię najczęściej zapadają mieszkańcy aglomeracji miejskich, 

alergenem są roztocza, kurz i sierść zwierząt 

domowych. Sklep Tech4life.pl posiada w swojej ofercie trzy rozwiązania, których 

koncepcja działania poprawia komfort osób posiadających zwiększoną wrażliwość na 

dla dzieci uczulonych na sierść 

ze sztuczną inteligencją. Jest on 

młodych dinozaurów  

Ze względu na brak sierści jest doskonałą alternatywą dla 

Pleo żyje w oparciu  

odczuwa bodźce dotykowe, 

przedmioty, a nawet posiada poczucie czasu. Podobnie jak 

komunikować się i ma swoje 

daje znać o tym kiedy jest głodny, kiedy chce się bawić oraz 

śpi, dopomina się o zabawę, czy spaceruje, kiedy 
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Pleo rb w swoim cyklu życia przechodzi, analogicznie do żywych istot

swojego rozwoju (Noworodek, Rozwój

opiekuna poznaje otaczający go świat, przystosowuje się do życia w rodzinie i nabywa 

konkretne umiejętności. Podobnie jak istota żywa posiada zmysł

i smaku, zmysły somatyczne: dotyk, poczucie bólu i termo recepcję, posiada również 

poczucie czasu. 

Pleo jest pokryty syntetyczną powłoką, która jest wolna od alergenów 

charakterystycznych dla zwierząt domowych. Z tego względu jest idealnym rozwiązaniem 

dla dzieci, których marzeniem jest posiadanie domowego zwierzęcia. Podobnie jak 

w przypadku kota czy psa, Pleo rb wymaga opieki

kontakt z czynnikami uczulającymi.

Więcej informacji nt. Pleo rb można znaleźć 

Pleo rb jest dostępny w sklepie 

 

iRobot Roomba – dla osób reagujących nadwrażliwością na roztocza kurzu 

domowego 

Popularny robot odkurzający

z wyręczaniem użytkowników w nielubianych obowiązkach domowych posiada cechę, 

która z punktu widzenia alergików jest szczególnie istotna. Roomba, podobnie jak 

konwencjonalne odkurzacze posiada filt

wydmuchuje alergenów i mikroorganizmów

odkurzaczach z użyciem dużej mocy wydmuchiwane jest całe zasysane powietrze

Roomba gromadzi zebrany z podłogi i innych 

zbiorniku, który nie ma przepływu powietrza. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wady 

konstrukcyjnej tradycyjnego odkurzacza, który część alergenów wypuszcza z powrotem 

na zewnątrz. Dodatkowo, iRobot Roomba dzięki podwójne

oczyszcza powietrze z niewidocznych drobinek kurzu o wielkości 

– pozostawia  powietrze czystsze i zdrowsze. Wielkość i wymiary robota pozwalają mu na 

odkurzanie w trudno dostępnych miejscach, np. pod niskimi 

powierzchni jego pracy sięga 

Dodatkową zaletą programowanego na 7 dni tygodnia iRobota Roomba w kontekście 

alergii jest fakt, że proces odkurzania może odbywać się podczas nieobecności alergika 

w domu. 

Więcej informacji nt. iRobot Roomba można znaleźć 

iRobot Roomba jest dostępny w sklepie 
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Pleo rb w swoim cyklu życia przechodzi, analogicznie do żywych istot

(Noworodek, Rozwój, Dziecko, Dorosły), w których pod okiem swojego 

znaje otaczający go świat, przystosowuje się do życia w rodzinie i nabywa 

Podobnie jak istota żywa posiada zmysły wzroku, słuchu, węchu 

i smaku, zmysły somatyczne: dotyk, poczucie bólu i termo recepcję, posiada również 

Pleo jest pokryty syntetyczną powłoką, która jest wolna od alergenów 

charakterystycznych dla zwierząt domowych. Z tego względu jest idealnym rozwiązaniem 

dla dzieci, których marzeniem jest posiadanie domowego zwierzęcia. Podobnie jak 

, Pleo rb wymaga opieki i troski, ale jego budowa wyklucza 

kontakt z czynnikami uczulającymi. 

nt. Pleo rb można znaleźć tutaj : http://pleopolska.pl/index.php

Pleo rb jest dostępny w sklepie tech4life.pl w cenie od 999,90 PLN brutto.

dla osób reagujących nadwrażliwością na roztocza kurzu 

odkurzający marki iRobot, obok wszystkich zalet związanych 

z wyręczaniem użytkowników w nielubianych obowiązkach domowych posiada cechę, 

która z punktu widzenia alergików jest szczególnie istotna. Roomba, podobnie jak 

konwencjonalne odkurzacze posiada filtry typu HEPA, ale w odróżnieniu od 

alergenów i mikroorganizmów przez tylny filtr, przez któ

odkurzaczach z użyciem dużej mocy wydmuchiwane jest całe zasysane powietrze

Roomba gromadzi zebrany z podłogi i innych powierzchni kurz i bród w szczelnym 

zbiorniku, który nie ma przepływu powietrza. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wady 

konstrukcyjnej tradycyjnego odkurzacza, który część alergenów wypuszcza z powrotem 

na zewnątrz. Dodatkowo, iRobot Roomba dzięki podwójnemu filtrowi 

oczyszcza powietrze z niewidocznych drobinek kurzu o wielkości 

powietrze czystsze i zdrowsze. Wielkość i wymiary robota pozwalają mu na 

odkurzanie w trudno dostępnych miejscach, np. pod niskimi meblami

powierzchni jego pracy sięga 98%. 

Dodatkową zaletą programowanego na 7 dni tygodnia iRobota Roomba w kontekście 

alergii jest fakt, że proces odkurzania może odbywać się podczas nieobecności alergika 

Roomba można znaleźć tutaj: www.irobot.pl

iRobot Roomba jest dostępny w sklepie tech4life.pl w cenie od 1.259,00 PLN brutto.

 
Pleo rb w swoim cyklu życia przechodzi, analogicznie do żywych istot, kolejne fazy 

w których pod okiem swojego 

znaje otaczający go świat, przystosowuje się do życia w rodzinie i nabywa 

wzroku, słuchu, węchu 

i smaku, zmysły somatyczne: dotyk, poczucie bólu i termo recepcję, posiada również 

Pleo jest pokryty syntetyczną powłoką, która jest wolna od alergenów 

charakterystycznych dla zwierząt domowych. Z tego względu jest idealnym rozwiązaniem 

dla dzieci, których marzeniem jest posiadanie domowego zwierzęcia. Podobnie jak  

i troski, ale jego budowa wyklucza 

http://pleopolska.pl/index.php. 

PLN brutto. 

dla osób reagujących nadwrażliwością na roztocza kurzu 

marki iRobot, obok wszystkich zalet związanych  

z wyręczaniem użytkowników w nielubianych obowiązkach domowych posiada cechę, 

która z punktu widzenia alergików jest szczególnie istotna. Roomba, podobnie jak 

HEPA, ale w odróżnieniu od nich nie 

, przez który w tradycyjnych 

odkurzaczach z użyciem dużej mocy wydmuchiwane jest całe zasysane powietrze. iRobot 

powierzchni kurz i bród w szczelnym 

zbiorniku, który nie ma przepływu powietrza. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć wady 

konstrukcyjnej tradycyjnego odkurzacza, który część alergenów wypuszcza z powrotem 

mu filtrowi typu HEPA 

oczyszcza powietrze z niewidocznych drobinek kurzu o wielkości 0,3 mikrona  

powietrze czystsze i zdrowsze. Wielkość i wymiary robota pozwalają mu na 

meblami, a pokrycie 

Dodatkową zaletą programowanego na 7 dni tygodnia iRobota Roomba w kontekście 

alergii jest fakt, że proces odkurzania może odbywać się podczas nieobecności alergika  

www.irobot.pl  

w cenie od 1.259,00 PLN brutto. 
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Stadler Form Albert i Victor 

Osoby cierpiące na alergie wziewne w głównej mierze powinny dbać o jakość domowego 

powietrza i jego wilgotność. Częste wietrzenie pomieszczeń w których przebywają 

alergicy jest jednym z doraźnych rozwiązań, ale 

jakie oferują technologicznie produkty marki Stadler Form.

Wilgoć sprzyja rozmnażaniu się zarazków, grzybów i pleśni w zamkniętych 

pomieszczeniach. Osuszacz powietrza Stadler Form Albert posiada w

20 litrów*, na co pozwala 

w pomieszczeniach o powierzchni do 60 m2. 

pełna automatyzacja, prosta obsługa 

proste i komfortowe. Dostępna jest również mniejsza wersja osuszacza 

(* 80% wilgotności w pomieszczeniu

Więcej informacji nt. Stadler Form Albert można znaleźć 

Stadler Form Albert jest dostępny w sklepie 

 

Drugim rozwiązaniem dedykowanym dla alergików z oferty szwajcarskiej firmy Stadler 

Form, które jest dostępne w sklepie Tech4life.pl jest oczyszczacz powietrza Victor. 

Victor posiada 3-stopniowy tryb oczyszczania powietrza

niepożądanych drobinek. W pierwszej kolejności do oczyszczania powietrza używa 

zmywalnego filtra wstępnego, 

kolejny, powietrze oczyszcza

pola magnetycznego, które eliminują z powietrza: pyłki kwiatowe, 

papierosowego, wirusy i bakt

wydajny filtr węglowy - zawierający cząsteczki węgla ak

pochłania większość gazów i zapachów z powietrza.

Victor jest zatem idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń, w 

alergicy, a które z różnych przyczyn ciężko wietrzyć.

Więcej informacji nt. Stadler Form Victor można znaleźć 

Stadler Form Victor jest dostępny w sklepie 

 

 

O DLF Sp. z o.o. 

Autoryzowany importer i dystrybutor Pleo rb (reborn) w Polsce. 

od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu hi

robotyki i AGD. Celem DLF jest dostarczenie najwyższe

użytkowników. Obecnie firma jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem produktów

Stadler Form, Stylies, Aura Roboclean, Ozonomatic, Kohersen, Zedi oraz Coway. 
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Victor – dla osób, które dbają o czyste powietrze w domu

wziewne w głównej mierze powinny dbać o jakość domowego 

powietrza i jego wilgotność. Częste wietrzenie pomieszczeń w których przebywają 

alergicy jest jednym z doraźnych rozwiązań, ale nieefektywnym w stosunku do rozwiązań 

jakie oferują technologicznie produkty marki Stadler Form. 

Wilgoć sprzyja rozmnażaniu się zarazków, grzybów i pleśni w zamkniętych 

pomieszczeniach. Osuszacz powietrza Stadler Form Albert posiada wydajność osuszania 

pozwala mu 5 litrowy zbiornik na wodę.

w pomieszczeniach o powierzchni do 60 m2. Pracuje w trzech trybach prędkoś

prosta obsługa i cicha praca sprawiają, że jego użytkowanie jest 

Dostępna jest również mniejsza wersja osuszacza 

(* 80% wilgotności w pomieszczeniu w temperaturze 30 ° C). 

Więcej informacji nt. Stadler Form Albert można znaleźć na stronie: stadler

Stadler Form Albert jest dostępny w sklepie tech4life.pl w cenie od 1.559,00 PLN brutto.

Drugim rozwiązaniem dedykowanym dla alergików z oferty szwajcarskiej firmy Stadler 

st dostępne w sklepie Tech4life.pl jest oczyszczacz powietrza Victor. 

stopniowy tryb oczyszczania powietrza z alergenów i innych 

niepożądanych drobinek. W pierwszej kolejności do oczyszczania powietrza używa 

a wstępnego, który zatrzymuje duże cząstki, np. włosy, pyłki i kurz

kolejny, powietrze oczyszcza system filtrów HPP pracujących w oparciu o przyciąganie 

pola magnetycznego, które eliminują z powietrza: pyłki kwiatowe, sadzę, osad dymu 

papierosowego, wirusy i bakterie. Jako ostatni na czystość powietrza pracuje 

zawierający cząsteczki węgla aktywnego o ogromnej powierzchni 

pochłania większość gazów i zapachów z powietrza. 

Victor jest zatem idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń, w których przebywają często 

alergicy, a które z różnych przyczyn ciężko wietrzyć. 

Więcej informacji nt. Stadler Form Victor można znaleźć tutaj.  

Stadler Form Victor jest dostępny w sklepie tech4life.pl w cenie od 1.199,00 PLN brutto.

*** 

Autoryzowany importer i dystrybutor Pleo rb (reborn) w Polsce. DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku 

od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu hi

. Celem DLF jest dostarczenie najwyższej jakości rozwiązań, które poprawiają jakość 

użytkowników. Obecnie firma jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem produktów

Stadler Form, Stylies, Aura Roboclean, Ozonomatic, Kohersen, Zedi oraz Coway.  

 

dbają o czyste powietrze w domu 

wziewne w głównej mierze powinny dbać o jakość domowego 

powietrza i jego wilgotność. Częste wietrzenie pomieszczeń w których przebywają 

nieefektywnym w stosunku do rozwiązań 

Wilgoć sprzyja rozmnażaniu się zarazków, grzybów i pleśni w zamkniętych 

ydajność osuszania 

. Jest efektywny  

Pracuje w trzech trybach prędkości, a jego 

sprawiają, że jego użytkowanie jest 

Dostępna jest również mniejsza wersja osuszacza – Albert Little. 

stadler-form.pl.  

w cenie od 1.559,00 PLN brutto. 

Drugim rozwiązaniem dedykowanym dla alergików z oferty szwajcarskiej firmy Stadler 

st dostępne w sklepie Tech4life.pl jest oczyszczacz powietrza Victor.  

z alergenów i innych 

niepożądanych drobinek. W pierwszej kolejności do oczyszczania powietrza używa  

ząstki, np. włosy, pyłki i kurz. Jako 

system filtrów HPP pracujących w oparciu o przyciąganie 

sadzę, osad dymu 

ostatni na czystość powietrza pracuje bardzo 

tywnego o ogromnej powierzchni 

których przebywają często 

w cenie od 1.199,00 PLN brutto. 

DLF sp. z o.o. z Gdyni istnieje na polskim rynku 

od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych produktów z zakresu hi-tech, 

poprawiają jakość życia ich 

użytkowników. Obecnie firma jest autoryzowanym importerem i dystrybutorem produktów: iRobot, Pleo, 
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Więcej informacji: 

Marta Grymuła-Zielińska 

Rumour Public Relations 

Tel.: 0 607 683 201 

E-mail: marta.grymula@rumour.pl 
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