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7 geweldige oplossingen voor eenvoudig strijken
Met AquaBlock anti-lekhoes

De Easy7-strijkplank biedt 7 geweldige oplossingen die strijken gemakkelijk maken. De unieke AquaBlock anti-

lekhoes en innovatieve functies laten u snel en effectief strijken en maken de Easy7 ideaal voor

stoomgeneratoren.

Betere strijkervaring

Geen waterdruppels op de vloer: AquaBlock-hoestechnologie

Ideaal voor stoomgeneratoren: XL-strijkplank en plateau

Comfortabel strijken: instelbare hoogte (70 - 94 cm)

Ontworpen voor kwaliteit en snelheid

Vast en stabiel: constructie met dubbele poten en antislipvoetjes

Meer in één keer strijken: XL-strijkplank (120 x 45 cm)

Kledingstukken direct na het strijken ophangen: handig ophangrek

Ontworpen voor veilig strijken: kinder- en transportbeveiliging
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Kenmerken

AquaBlock-hoestechnologie

AquaBlock is een unieke

strijkplankhoestechnologie die is ontworpen

om te voorkomen dat gecondenseerde stoom

op de vloer druppelt. Het apparaat heeft een

meerlaagse constructie die ook zorgt voor een

stevig en glad oppervlak waarmee u de ideale

strijkresultaten bereikt.

Verstelbare hoogte

De hoogte van de strijkplank is eenvoudig aan

uw lengte aan te passen met de hendel onder

de strijkplank. De hoogte kan worden ingesteld

van 70 tot 94 cm.

Constructie met dubbele poten

De strijkplank wordt ondersteund door een

constructie met dubbele poten en

antislipkapjes aan de uiteinden voor extra

stabiliteit.

Handig ophangrek

U hoeft niet te zoeken naar een plek om uw net

gestreken shirts aan op te hangen. Hang de

kledingstukken direct na het strijken aan het

handige ophangrek.

Kinder- en transportbeveiliging

De kinder- en transportbeveiliging voorkomt

dat de strijkplank per ongeluk inklapt terwijl u

aan het strijken bent en houdt de strijkplank

gesloten tijdens het opbergen.

XL-strijkplank en plateau

Deze XL-strijkplank wordt geleverd met een

stabiel, extra groot strijkijzerplateau waardoor

de plank ideaal is voor stoomgeneratoren. Het

plateau is hittebestendig en kan ook veilig

worden gebruikt met stoomstrijkijzers.

XL-strijkplank en plateau

Deze XL-strijkplank wordt geleverd met een

stabiel, extra groot strijkijzerplateau waardoor

de plank ideaal is voor stoomgeneratoren. Het

plateau is hittebestendig en kan ook veilig

worden gebruikt met stoomstrijkijzers.
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Specificaties

Accessoires meegeleverd

Eenvoudige kleerhanger

Warmtebestendige hoes

Hoes voor strijkplank

Vierde laag: Bedekt met een gevoerde laag

Tweede laag: Schuim

Derde laag: 3D-textiel, Vilt

Bovenlaag: 100% katoen

Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Afmetingen en gewicht

Strijkoppervlak: 120 x 45 cm

Productafmetingen (b x h x d): 50 x 10,8 x

158,7 cm

Gewicht van de plank: 8,2 kg

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en

veiligheid
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