NARAVNA MOČ PARE.

LIKALNE POSTAJE
LIKALNI SISTEMI

Polti je podjetje, ki je stavilo na paro in jo prineslo v domove po
celem svetu. Podjetje je sposobno združiti inovacije, kvaliteto in
varstvo okolja – za enostavno in čisto vizijo prihodnosti. Polti je
podjetje, ki je ustvarilo nove trge – na primer za likalnik s kotlom za
segrevanje pare, za naprave za čiščenje s paro in za sesalce z vodnim
filtrom. Inovativno moč vodilnega in uspešnega podjetja lahko
združimo v besedni zvezi naravna inovativnost. Polti verjame v
naravo in jo spoštuje.

Že leta 1997 je podjetje Polti prejelo certifikat ISO
9002. Kvaliteta različnih stopenj v produkcijskem
procesu je bila leta 2003 ponovno potrjena s certifikatom ISO 9001: VISION 2000.

Polti je eno redkih podjetij, ki gospodinjske aparate proizvaja neposredno v Italiji. To omogoča
boljšo kvaliteto, saj lahko nadziramo celoten proces proizvodnje.

Vsak produkt skrbo spremljamo od osnutka do končne izdelave. Vsaka naprava je testirana, preden
zapusti podjetje – s tem zagotavljamo maksimalno
zanesljivost.

Vaporella
Novost podjetja Polti.
Vaporella se že 30 let razvija iz genialne ideje – uporaba profesionalne
likalne tehnike v gospodinjstvu. Ideja je prepričala mnoge gospodinje
po celem svetu zaradi lahkotnega likanja s profofesionalnimi rezultati.

Skrivnost leži v kvaliteti
parnega kotla.

VAPORELLA:
profesionalna
tehnika likanja
Z Vaporello boste nosili
brezhibna oblačila –
kot da bi jih ravnokar
prinesli iz kemične
čistilnice. Vaporella ne
poškoduje blaga, ampak
ga zaščiti pred porabo.

Skrivnost profesional-

Rezultati, ki so
sprejemljivi tudi
profesionalcem –
z lahkoto
in v kratkem času.

nega likanja v
gospodinjstvu je v
perfektni in takojšnji
zgladitvi blaga zaradi
uporabe vodne pare.
Pri tem ključno vlogo
igra kvaliteta pare, na
katero se lahko zanesete.

Zaradi naše tehnologije lahko dandanes vsakdo lika s pomočjo
vodne pare in tako doseže najboljšo možno kvaliteto likanja z lahkoto in v zelo kratkem času.
Temperatura VODNE PARE je ravno pravšnja – ni ne preveč suha (to bi poškodovalo blago) in ne preveč vlažna (tako bi bilo blago preveč vlažno).
VODNA PARA je pod pritiskom in zaradi tega hitro prodre v blago in tako omogoča optimalen rezultat že po enem potegu.
VODNA PARA je pod takšnim pritiskom, da omogoča likanje več plasti blaga naenkrat.
Zato poteka likanje posteljnine, brisač, hlač idr. veliko hitreje.
Konstantna VODNA PARA garantira konstantno optimalen rezultat likanja.
Skoncentrirana VODNA PARA na konici likalnika prodre hitro skozi blago. Zadnji del likalnika blago posuši in učvrsti.
VODNO PARO je mogoče regulirati – od 0 do 150 g/min. To pomeni,
da lahko curek pare kontroliramo glede na debelino blaga. Tako lahko
likamo zelo različno blago: jeans, najlon, sintetično blago, svilo idr.
VODNO PARO je mogoče likati tudi navpično – s tem je olajšano likanje suknjičev, plaščev, zaves idr. Vodna para tudi osveži barvo blaga
in odstrani neprijetne vonjave (na primer vonj po cigaretih).
Neprekinjen curek VODNE PARE zaradi avtomatičnega napolnjevanja kotla omogoča neomejeno in avtonomno delovanje likalnika.

Vaporella Forever Intelligent
Inteligentna naravna moč pare.
S preprostim pritiskom na gumb izberete vrsto blaga, ki ga likate,
in Vaporella Forever Inteligent naredi vse ostalo – avtomatično izbere
temperaturo likalnika in pritisk pare.

NOVOST

Vse na svojem mestu
Udobno navijanje
električnega kabla.

Zanesljiva podlaga
Stojalo za likalnik s
silikonsko podlago
za preprečevanje
zdrsa.

Neomejena avtonomija
Stalno
avtomatično
napolnjevanje kotla.

M

TO
U
N

SB
E

P
•

•

3

M
I

T
EI
R

PR

MINUT
IN 3
EN

MINUTES

•

IN

O
S

ÊTE EN
PR
3
I • ONTA EM 3

S
LI

T

A IN 3 M
NT
IN
O
R TA EN 3 MINUT U

Inteligentna elektronika
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Sistem proti vodnemu
kamnu

Izberete vrsto blaga
in naprava avtomatično
izbere temperaturo
likalnika in pritisk pare.

Kotel je opremljen
z mehanizmom za
preprečevanje
vodnega kamna.
Pritisk 4,5
bara za super
močno paro.

Vaporella
Forever 980.
Neomejena avtonomija

Perfektna ergonomija

Neprekinjeno
napolnjevanje
kotla z vodo
zagotavlja
neomejeno
avtonomijo.

Ročaj iz plute, ki preprečuje
potenje roke. Gumb za paro
primeren za levičarje in
desničarje.
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Odlični rezultati po
enem potegu

Konstantna, optimalna
in učinkovita para
Kotel za paro izspecialne zlitine
Extra AIP, ki preprečuje korozijo
in odvrača vodni kamen.

Vaporella

Profesionalen likalnik ima
na konici skoncentriranih
več odprtin za paro.
Z Vaporello blago ne pridobi
mastnega sijaja.

Sistem proti
vodnemu
kamnu
Kotel je opremljen
z mehanizmom za
preprečevanje
vodnega kamna.

Forever 980 INOX.
Likalnik Inox Super Slide
je namenjen za posebej
gladko blago.

Pritisk 4,5
bara za super
močno paro.

Tehnologija in garancija
Vodilnega podjetja na trgu gospodinjskih aparatov na paro.

LIKALNA POVRŠINA ACTIVA - VISOK
TEHNOLOŠKI NIVO

Odprtine za paro, ki se nahajajo na konici
likalnika, optimizirajo curek pare. Zadnji
del likalnika potem blago posuši in fiksira.

Maksimalna temperatura 160 °C (pri običajnih likalnikih 220 °C) preprečuje tveganje
nastajanja nezaželjenega sijaja.

ENAKOMERNA IN KONSTANTNA PARA

Likalnik Vaporella ima posebno likalno površino, ki je na notranji strani narejena v
obliki labirinta, kar omogoča ohranjanje
konstantnega pritiska in temperaturo pare.
To omogoča optimalno razporeditev toplote
in preprečuje ustvarjanje kondenza, saj tako
iz likalne površine ne izhajajo kapljice.

Likalne mize z integriranimi likalniki
Profesionalnost na najvišji ravni.
Podjetje Polti je v sektorju proizvodnje likalnikov združilo izkušnje in
tehnologijo in naredilo novo integrirano likalno mizo z likalno površino, (se lahko ogreva, s funkcijo sesanja in napihovanja) skupaj z likalnikom Vaporella.

Funkcija sesanja:
Likalna miza posesa blago, kar
preprečuje nastanek gub.

Segrevanje likalne mize:
Segrevana površina likalne mize
omogoča hitrejše sušenje blaga, kar
pomeni bolj enostavno, hitrejše in
bolj kakovostno likanje.

Funkcija napihovanja:
Z uporabo te funkcije se blago rahlo
dvigne od površine likalne mize, kar
omogoči likanje samo s paro in brez
pritiska likalnika.

Vaporella
Power System.

min. 66 cm
max. 94 cm

 Nov izgled likalne mize z ogrevano površino
in funkcijo sesanja in napihovanja.

Likalnik Vaporella z jeklenim kotlom.
Likalna miza je nastavljiva po višina na 8
različnih stopenj.
46 cm

V primeru čiščenja ali vzdrževanja likalne

30 cm

mize je mogoče kotel likalnika odstraniti.

Z varnostnim ventilom.

140 cm

Kotel za likalnik lahko v
primeru čiščenja ali
vzdrževanja odstranimo.

Kolesa za premikanje.

Nekaj namigov za vzdrževanje
Vodni kamen.
Nekaj namigov, ki Vam bodo omogočili dolgotrajno zadvoljstvo
z Vaporello.

Redno uporabljajte naše sredstvo proti vodnemu kamnu Kalkstop FP
2003, ki ga lahko kupite pri pooblaščenih prodajalcih ali v centrih za
stranke.
Sredstvo Kalkstop odpravi vsakršen problem z vodnim kamnom.
 Pri modelih z varnostnim ventilom izpraznite kotel vsaka dva meseca
in ga splaknite z navadno vodo.
 V kotel nikoli ne dodajajte kemična sredstva, kis ali druge tekočine!

Nekaj namigov za odstranjevanje madežev
Sredstvo HP007 za odstranjevanje madežev.

HP007 je novo, okolju prijazno in univerzalno sredstvo za odstranjevanje mastnih madežev.
HP007 deluje temeljito – odstrani madež in ne pusti nikakršnih posledic, saj deluje na madež na ravni molekul.
Sredstvo HP007 lahko uporabite tudi pri barvnem blagu, ker sredstvo
deluje neposredno na madež in pri tem ne vpliva na blago. Lahko ga
uporabite za odstranitev posameznih madežev (tudi na oblazinjenem
pohištvu in preprogah) ali pa ga nanesete na blago pred pranjem v
pralnem stroju (naneseta ga, na primer, na ovratnik ali rokave). Kljub
temu priporočamo, da najprej obstojnost barve preverite na majhnem
in skritem mestu blaga.
Sredstvo HP007 še bolj učinkovito odstranja madeže, če ga uporabimo
skupaj s paro.

PMES0250

Oskar ŠTERN s.p.

Ogljenšak 9a, Zg. Polskava, Slovenija
Tel.: 02 84 52 414, Fax: 02 84 52 415
www.likalniki.si, sternatik@siol.net
Zastopnik:

