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Vyvíječe páry
Electric steam boilers
BETA 3

JOLLY D

Elektrický vyvíječ páry s manuálním doléváním
vody, kapacita boileru 1,7 l nebo 3 l, příkon
1000 W(1400 W). Žehlička je zahrnuta v
ceně. Speciální konstrukce tohoto
vyvíječe nevyžaduje používat
destilovanou vodu.

Elektrický vyvíječ páry s manuálním doléváním
vody, kapacita boileru 4 l,
příkon 1400 W. Žehlička a stojánek je zahrnut
v ceně. Speciální konstrukce tohoto vyvíječe
nevyžaduje používat destilovanou vodu.
Electric steam boiler with manually
operated water feeding, 4
liter capacity boiler, power 1
400 W. Iron and stand
included in price. Special
construction with no
destilled water requiered.

Electric steam boiler with manually
operated water feeding, 1,7 or 3
liter capacity boiler, power 1000
W(1 400 W). Iron included in price.
Special construction with no destilled water
requiered.

Automatické vyvíječe páry - elektrické
Automatic steam boilers - electric
STAR II

EXTRA E 20

EXTRA E 40

Plně automatický vyvíječ páry
s výstupem pro dvě žehličky.
Výkon: 4,9 kg páry/hod.,
topné těleso 3,5 kW,
čerpadlo.
Dodává se se 2
žehličkami.

Plně automatický elektrický
vyvíječ páry 20 kg/hod.
Topné těleso 13,5 kW, vodní
čerpadlo, výstup páry 1/2".

Plně automatický elektrický
vyvíječ páry 40 kg/hod.
Topné těleso 27,5
kW, vodní
čerpadlo, výstup
páry 1/2".

Fully automatic steam
generator with two
iron sockets. Power:
4,9 kg of steam per
hour, 3,5 kW heating
element, waterpump.
Supplied with two
irons.

Fully automatic electric
steam
generator.
Power: 20 kg of
steam per hour.
13,5 kW heating
unit,
waterpump,
1/2" steam
outlet.

Fully automatic
electric steam
generator. Power:
40 kg of steam
per hour. 27,5
kW heating unit,
waterpump,
1/2" steam
outlet.

Automatické vyvíječe páry - plynové
Automatic steam boilers - gas
EXTRA G25

EXTRA G50

Plně automatický plynový vyvíječ páry 25
kg/hod. Topné těleso 21 kW, vodní
čerpadlo, výstup páry 1/2".

Plně automatický parní vyvíječ páry
50 kg/hod. Topné těleso 36 kW,
vodní čerpadlo, výstup páry 1/2".

Fully automatic gas steam boiler.
Power: 25 kg of steam per hour. 21
kW heating unit, waterpump, 1/2"
steam outlet.

Fully automatic gas steam boiler.
Power: 50 kg of steam per hour.
36 kW heating unit, waterpump,
1/2" steam outlet.

Žehlicí prkna a stoly s odsáváním
Vacuum ironing tables
TP/A

PRAKTIK

Skládací žehlicí prkno s vyhříváním a odsáváním
pracovní plochy. Prkno je stavitelné do 3
základních výškových poloh. Je vhodné zejména
pro mezioperační žehlení, školy, hotely,
nemocnice apod. Napájecí napětí 23O V.

Žehlicí prkno s odsáváním a
vyhříváním, pracovní plocha 340x1250
mm. Zabudované odsávání 1x230 V
(motor 0,375 kW). Dodává se
včetně rukávové tvarovky.

Folding ironing table electrically heated
board and built-in vacuum unit. Table
adjustable to three basic positions. Suitable
mainly for takedown ironing, schools,
hotels, hospitals, etc. Voltage 23O V.

Ironing table with
vaccum function and
heating, 340x1250 mm working area.
Bulit-in vacuum function 1x230 V
(motor 0,375 kW). Supplied
with arm form.

COMPACT
Žehlicí stůl s vyhříváním a odsáváním,
pracovní plocha 650x1250 mm.
Zabudované odsávání 1x230 V (motor 0,375
kW). Dodává se s rukávovou tvarovkou.
Ironing table with vaccum function and
heating, 650x1250 mm working area.
Bulit-in vacuum function 1x230 V
(motor 0,375 kW). Supplied with arm form.

Žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem
Vacuum - blowing ironing tables
PRAKTIK B

COMPACT B

Žehlicí prkno s
odsáváním a ofukem, pracovní
plocha 340x1250 mm.
Zabudované odsáváni a ofuk
1x230 V (motor 0,55 kW).

Žehlicí stůl s odsáváním
a ofukem, pracovní plocha
650x1250 mm. Zabudované
odsáváni a ofuk 1x230 V
(motor 0,55 kW).

Ironing table with vacuum and
blowing function, 340x1250
mm working area. Built-in
vacuum and blowing function
1x230 V (motor 0,55 kW).

Ironing table with
vacuum and blowing
function, 650x1250
mm working area. Built-in
vacuum and blowing function
1x230 V (motor 0,55 kW).

Speciální žehlicí prkna a stoly s odsáváním a ofukem
Special vacuum - blowing ironing tables
COMPACT SH

PRAKTIK SPECIAL 1

Speciální žehlicí stůl s nakloněnou pracovní
plochou pro žehlení triček, odsáváním
a ofukem, pracovní plocha 950x1050 mm.
Zabudované odsáváni a ofuk 1x230 V (motor
0,55 kW).

Žehlicí prkno s odsáváním a ofukem, pracovní plocha
280x1140 mm. Zabudované odsáváni a ofuk 1x230 V
(motor 0,55 kW).
Ironing table with vacuum and blowing function,
280x1140 mm big buck pad working area. Built-in
vacuum and blowing function 1x230 V (motor 0,55 kW).

Special ironing table for T-shirts with vacuum
and blowing function. 950x1050 mm working
area. Built-in vacuum and blowing
function 1x230
V (motor 0,55 kW).

PRAKTIK SPECIAL 2
Žehlicí prkno se dvěma prohnutými tvarovkami
s odsáváním a ofukem, pracovní plocha
2x100x770 mm. Zabudované odsáváni a ofuk
1x230 V (motor 0,55 kW).
Double
sleeves
seams opening ironing
table with vacuum and blowing
function.
2x100x770 mm working area. Built-in
vacuum and blowing function 1x230 V
(motor 0,55 kW).

PRAKTIK SPECIAL SLIM
Žehlicí prkno na rozžehlování
kalhotových švů s odsáváním
a ofukem, pracovní plocha 80x1250
mm. Zabudované odsáváni a ofuk
1x230 V (motor 0,55 kW).
Trouser-legs finishing ironing table
with vacuum and blowing function.
80x1250 mm
working area. Builtin vaccum and
blowing function 1x230
V (motor 0,55 kW).
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