
Mimořádná stabilita pro pohodlné žehlení

KOMFORT DÍKY DESIGNU
Elegantní a robustní design pro pohodlné žehlení

PRO COMFORT
Žehlicí prkno Tefal Pro Comfort IB5100E0

IB5100E0

 

 

 Žehlicí prkno Tefal Pro Comfort přináší zážitek vysoce pohodlného žehlení s maximální stabilitou. Má velmi
stabilní a širokou pracovní desku, nastavitelnou výšku a silnou bavlněnou vrstvu. Navrženo z odolných materiálů
s robustními nohami, ošetřeno proti korozi.  
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Další obrázky produktu

VÝHODY PRODUKTU

Vysoká stabilita
Široká stabilní pracovní plocha odolá vůči zatížení až 40 kg díky robustním kovovým nohám.
Stabilita byla testována a certifikována nezávislou laboratoří, která představuje světovou
jedničku (TÜV SÜD Německo).

Vysoká kvalita a trvanlivost
Kovová síťka ošetřená proti korozi a odolné materiály poskytují vlastnosti trvanlivého vysoce
kvalitního žehlicího prkna.

Pohodlné žehlení
Široká pracovní plocha pro rychlé a snadné žehlení (130 cm x 47 cm). Velká napařovací
žehlička z nerezové oceli a generátor se odkládají na místo s teplu odolnými ochrannými pásky,
aby nedošlo k poškození žehlicí plochy. Ramínko na šaty k zavěšení oděvů.

Efektivní žehlení
Silná bavlněná vrstva usnadňuje žehlení a nabízí dokonalé výsledky žehlení, aniž by byly na
látce zanechány otisky.

Snadné použití
Nastavitelná výška (od 70 do 93 cm) se snadným přístupem k jejímu ovládání . Integrovaná
kolečka pro snadný přesun. Napařovací žehlička či generátor se odkládají na místo vhodné pro
praváky i leváky.

Záruka 5 let
Mezinárodní záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady (netýká se potahu žehlicího prkna či
poškození plynoucího z nesprávného použití).

 

FOTKY PRODUKTU
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Žehlicí plocha [130 cm]

Materiál základny [Metallic mesh]

Materiál nožiček [Metal]

Nastavení výšky [93 cm]

Ošetření proti korozi ANO

Odkladové místo ANO

Odkladové místo upravené pro parní generátory ANO

Kola ANO

Věšák na prádlo ANO

Definice krytu [Thick cotton & foam]

Barva krytu [Beige]

Certifikát o stabilitě ANO

Záruka 10 LET

[tech.char.country.origin] Portugal

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 1110030485

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 4210101922538
EAN UC :

1 24 1 24
C20 :

C40 : 704
HQ4 :

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 1 725 x 470 x 95 (MM) 1 725 x 470 x 95 (MM) 1 200 x 800 x 1 880 (MM)

Hmotnost 8,75 (KG) 8,75 (KG) 210 (KG)
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