


















https://www.youtube.com/watch?v=fe-hn_Iuzow




דגם

220 וולט, חד-פאזי

1300 וואט

ארה"ב

2.8 ליטר

3 שנים

3.8 ליטר

שנה אחת

מתח עבודה

הספק חשמלי

תקופת אחריות

תוצרת

גודל מיכל מים
 (ניתן להוסיף מים בכל שלב)

J2M
לשימוש בעסקים

J2000M
לשימוש ביתי

סטימר - הלהיט שכבש את עולם האופנה!
הפתרון המהיר, המתקדם והבטוח ביותר לחנויות אופנה, בתי מלון ולכל בית

את הסטימר של א.וולף בטח פגשתם יותר מפעם אחת, במיטב חנויות האופנה ברחבי הארץ. הוא מהיר עד פי 5 
ממגהץ, מיוצר בארה"ב, עשוי אלומיניום יצוק ומאריך לשנים רבות. לסטימר ראש מתכת (ולא פלסטיק) המגהץ את 

הבד עם הנגיעה הראשונה בו. ראש המתכת מתחמם על ידי האדים, ובניגוד למגהץ, אינו חורך את הבד, גם לא את 
העדין ביותר.   

לסטימר שלנו 2 יתרונות בולטים:
» תפעול קל ונוח: המתקן מוכן לעבודה תוך 2 דקות. כל שצריך לעשות הוא להחליק את ידית הגיהוץ לאורך הבגד 

(מבפנים, כשהחורים כלפי מעלה) והבגד מתיישר במהירות.
» תחזוקה בסיסית: 2 דקות, אחת לחודשיים. יש להפוך את המתקן ולרוקנו לגמרי, לשטוף ולבצע את הפעולה 

שוב. חובה להשתמש במים מזוקקים בלבד (ניתן להשתמש במים המתנקזים ממזגני האוויר).

הסטימר בשירות האופנה: הבגדים המיובאים לישראל עוברים גיהוץ בחו"ל, שוהים במרכז הלוגיסטי ומגיעים 
לחנויות כשהם מקופלים. הסטימר מיישר את סימני הקיפול ומרענן את הבגד בשניות! 

זו הסיבה שאת הסטימר שלנו תוכלו לפגוש במבחר רשתות האופנה בישראל: קסטרו, H&M, אמריקן איגל, עונות, 
סטודיו פאשה, מנגו, גאפ, גאנט, רנואר, סליו, סאקס, גולברי, גולף אנד קו, Forever 21, Factory 54, S-Wear ועוד.

הסטימר בשירות אורחי המלון: מלונות רבים בוחרים להעניק ללקוחותיהם חוויית גיהוץ יוקרתית 
ונעימה יותר בסטימר. הסטימר נוח מאוד וקל לשימוש, ונחשב לבטיחותי ביותר לגיהוץ.

הסטימר - מוצר בסיסי בכל בית: 3 שנות אחריות!
רבים סולדים ובצדק מגיהוץ ושולחים את הבגדים לגיהוץ במכבסה, או לובשים בגדים לא מגוהצים. 

הסטימר מאפשר לגהץ במהירות ובקלות, ולקבל תוצאה מעולה תוך שניות!

J2000MJ2M

https://www.youtube.com/watch?v=JywwvxvMZHM


סימוני כביסהלהטבעתמכבשים 

מוסדות ובתי מלון, פתרונות מתקדמים למכבסות

מובילים בשוק העולמי בזכות היותם חזקים ואמינים  וולף.אי "המכבשים המשווקים ע

הם קלים ונוחים. לאורך זמן

התראה בגמר העבודה ואיפוס אוטומטי  , הסופר לאחור, בעלי טיימר דיגיטלי, לתפעול

.בסיום כל פעולה

כפולפניאומטיפניאומטי       דגם 

פניאומטי כפולפניאומטיידניהיקסידני דגם

15* 15.8/9.515(מ"ס)גודל פלטה 

1291425(ג"ק)משקל 

מתח עבודה  

הספק חשמלי
220V 430W220V 900W

יש צורך במדחס אווירהערות

סיןב"ארהתוצרת

:היתרונות בפלטת חימום קטנה

ללא , פתיחת מכבש בצורה קלה יותר/סגירת» נמוך יותר בזכות גודל הפלטה מחיר •

בכוחשימוש 
יותרתופס שטח רצפה קטן » מינימום נגיעה בבד » אחריות לשנה •

:מספר דגמים, לבחירתכם

המכבשסגירה רגילה של /פתיחה: ידני•

יותרקל ומהיר -י מדחס אוויר "סגירה ע/פתיחה: פניאומטי•

.מכינים את הפריט הבא, בזמן ההטבעה: מכבש כפול•

דגם ידני



https://www.youtube.com/watch?v=AXBJS5JNsfk

	מצגת של PowerPoint

