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Gentlewash
Pranje z vodo, seveda!
®

Gentlewash® je
profesionalni sistem kjer
voda zamenja perkloretilen
pri čiščenju tkanin. Pravilno
doziranje in koncentracija
detergentov med pranjem,
ter okolju prijazni detergenti
dovoljujejo vračanje
originalne mehkobe,
strukture in svežine tkanin
po sušenju v sušilnem stroju.

H2O

Koordinacija več
stopenj procesa in
profesionalizma čistilca.

Obdelava tekstila z vodo.
Zakaj deluje, kako deluje in kako
jo uporabljati:
Oprema in detergenti.

Začetek procesa
Oblačila obdelamo

RAZLIKA MED PRANJEM IN
GENTLEWASH®
Obsežne raziskave, izvedene v Evropi
in ZDA, so pokazale, da vodna obdelava občutljivih oblačil v gospodinjstvu
za 50 % povečuje zaplete, povezane s
kakovostjo tkanine, kot sta na primer
polstenje in krčenje. Ti zapleti se lahko
hitro in pogosto pojavijo med pranjem
in sušenjem, dvema postopkoma, ki sta
med seboj tesno povezana.
Svet gospodinjskih naprav postaja
vedno bolj konkurenčen svetu industrijskih naprav, ki so narejene tako, da zagotavljajo profesionalno čistočo. Vedno
več je gospodinjskih pralnih strojev, ki
se ponašajo z visoko učinkovitostjo in
hkrati zagotavljajo zanesljive rezultate
ter široko paleto funkcij.
Sistem Gentlewash® ponuja metodo
čiščenja na vodni osnovi, ki predstavlja
uspešno alternativo tradicionalnemu
kemičnemu čiščenju. Poleg tega strokovnjakom s področja čiščenja omogoča, da izpolnjujejo zahteve po visoki
kakovosti, ki se običajno pojavljajo na
trgu gospodinjskih naprav, saj ustrezno
poskrbi za blago med celotnim postopkom čiščenja. Z omenjenim sistemom
dosežemo optimalno učinkovitost in
pri tem bistveno zmanjšamo negativni
vpliv na okolje, ki ga običajno povzroča

Voda

zastarela tehnologija suhega čiščenja
na kemični osnovi.
Vse to lahko dosežemo, ne da bi pri
tem poškodovali občutljive tkanine.

PRANJE TEKSTILA V VODI
MORA BITI PROFESIONALNO KONTROLIRANO
V gospodinjstvu lahko dokaj spodobno raven čistoče dosežemo tudi s
čiščenjem na vodni osnovi, a vam naša
ponudba profesionalnih pralnih strojev Gentlewash® ponuja široko paleto prednosti, ki jih z uporabo pralnih
strojev za gospodinjstvo ni enostavno
doseči:
•
Zmanjšana obremenitev na
vlakna
•
Višja raven higiene
•
Vlaknom prijazni detergenti
•
Stabilizatorji barv
•
Skrb za tkanino
•
Antistatična obdelava
Drugi pomembni dejavniki, ki igrajo ključno vlogo pri končnih rezultatih, vključujejo oblikovanje in apreturo
oblačil. Ti zadnji dve stopnji postopka
zahtevata profesionalnost s strani delavca in opreme. Če želimo doseči ta
cilj, mora imeti
oprema posebne parametre,
poleg tega pa je
treba poskrbeti
za ustrezne aditive v ustrezni
količini. Zato je
treba čiščenje
na vodni osnovi razlikovati od
profesionalne
obdelave
tekstila na vodni
osnovi.
Svet tekstila se

nenehno razvija z navadami trga, njegovimi potrebami in zahtevami. Zato
smo tudi sistem Gentlewash® zasnovali tako, da se spreminja z njimi! O sistemu Gentlewash® ne smemo razmišljati
kot o nečem statičnem, ker to preprosto ni v njegovi naravi. Spreminjajočih
se zahtev namreč ne moremo izpolniti
le z eno vnaprej določeno funkcijo.

VSESTRANSKE
NAPRAVE
KOMBINIRANE Z KVALIFICIRANIMI IN USPOSOBLJENIMI ČISTILCI SO BISTVENI ZA
PRANJE TEKSTILA V VODI
Zato smo pri podjetju Grandimpianti
I.L.E. s svojim sistemom Gentlewash®
vedno pozorni na to, da izpolnjujemo
zahteve spreminjajočega se trga, hkrati
pa se zanašamo tudi na strokovnjake
znotraj tega področja.
Zato smo pri podjetju Grandimpianti
I.L.E. s svojim sistemom Gentlewash®
vedno pozorni na to, da izpolnjujemo
zahteve spreminjajočega se trga, hkrati
pa se zanašamo tudi na strokovnjake
znotraj tega področja.
Timsko delo je nujno za delovanje
tega sistema in je občutljivo sorazmerje
med delavcem, fleksibilnostjo opreme
in pravilno izbiro detergentov, ki popolnoma zmanjšujejo negativni efekt na
tekstil .
Če na kratko povzamemo osnovne
značilnosti tega sistema:
•
Simulira ročno pranje;
•
Uporablja majhno količino
vode, saj je postopek izpiranja krajši;
•
V povprečju so temperature
zelo nizke, kar se kaže v očitnih prihrankih energije;
•
Potrebna je učinkovita centrifuga, da po pranju odstranimo čim več
vode;
•
Na stopnji sušenja je treba vla-

žnost oblačil in mehansko delovanje
natančno nadzorovati;
•
Preprečiti je treba vse pojave
prekomernega sušenja.

NALEPKA NA OBLAČILIH JE
LAHKO ZAVAJUJOČA
Poleg tega igra pomembno vlogo tudi
izbira detergentov, saj trg neprestano
ponuja in proizvaja vrhunske izdelke, ki
so primerni tudi za odstranjevanje neorganske umazanije in ki oblačilom in
njihovim tkaninam povrnejo mehkobo
in oživijo strukturo blaga, medtem ko
ga pripravijo na apreturo.
Strokovno usposobljen delavec z
apreturo in likanjem oblačil zaključi celoten postopek.
Postopek se začne z izbiro oblačil za
pranje, ki jih razdelimo glede na vrsto
tkanine in umazanije, da lahko začnemo s pranjem v pralnem stroju WFMG4.
V pralni stroj se poleg oblačil dovaja
tudi voda, potrebna za pranje in izpiranje. Nato programator stroja G400 ob
pravem času in v pravi količini dozira
odmerke vseh detergentov in aditivov,
potrebnih za določen program čiščenja,
ki ga je izbral delavec.
Za delavca, ki uporablja sistem Gentlewash®, je pomembno tudi to, kar
pralni stroj odvaja: ni več topil ali umazanije, ampak le odpadna voda, ki odteče v kanalizacijo.
Poznejša stopnja sušenja je ena izmed
najobčutljivejših stopenj postopka, saj
je treba med njenim potekom pozorno
spremljati vlažnost oblačil in mehansko
delovanje, povezano z vrtenjem bobna,
a za vse to poskrbi nadzor G400.
Pri zadnji stopnji postopka pride v igro
profesionalnost delavca, ki s svojimi izkušnjami poskrbi za končni pečat in ka-

kovost oblačila.

Detergenti

Gentlewash®
pranje v stroju.

POTEK DELA V PRALNICI
Oblačilo je sedaj pripravljeno za obdelavo, pranje v vodi, sušenje s toplim
zrakom in profesionalno likanje.
Postopka Gentlewash® ni težko razumeti, saj predstavlja le moderno orodje, ki nam omogoča, da na spoštljiv in
učinkovit način izkoristimo tradicionalni
element, ki ga človek že od nekdaj uporablja za čiščenje – to je voda.

Parni
generator,
če je na
voljo v
pralnici

Izpust
-) Vode
-) Detergentov
-) Delcev nečistoč

Gentlewash® sušenje
v sušilniku.

Zaključna obdelava
tkanin.

Konec procesa

Kaj pa sušenje?
Sušilni stroj Gentlewash® poskrbi za
oblačila in odstrani vodo iz tkanin, tako
da posnema in izboljša najbolj tradicionalno in naravno metodo, ki jo poznamo: sončno toploto in delovanje vetra.
Tudi stopnja sušenja ne vsebuje zapletenih postopkov: sušilni stroj EB je samo
še ena sodobna naprava, ki omogoča
uporabo tradicionalnih elementov, kot
sta toplota in zrak.

Profesionalizem
operaterja
raven in strankam zagotovila brezhibno
in strokovno obdelavo, ki bo oblačilom
povrnila prvotni videz.

Segreti zrak, ki se dovaja v notranjost
sušilnega stroja, in samodejno uravnavanje vrtenja bobna vlaknom povrneta
prvotni volumen.
Nošenje oblačil, posušenih s sušilnim strojem Gentlewash®, pomeni
ponovno odkritje njihove mehkobe in
vseh drugih lastnosti, kot sta toplina in
zračnost, ki so nas prepričale v nakup
oblačila.
Spretnost delavca se pokaže na končni stopnji, tj. na stopnji apreture in likanja oblačil, kjer se tkanini povrne
gladkost, tako da je površina oblačila
izredno mehka in prijetna na dotik in
božanje.
K temu pripomore oprema Gentlewash® za apreturo, ki bo delavčeve strokovne spretnosti povzdignila na višjo

Pranje in sušenje
Pranje in sušenje sta dve zelo povezani fazi.

Osnovno pranje Osnovno pranje na Osnovno pranje na Osnovno pranje na
30°C
50°C
40°C

GRANDIMPIANTI I.L.E.

Ročno pranje

Prepovedano
pranje

Profesionalno
pranje

Profesionalno
pranje samo z
hydrokarbonom

Profesionalno
pranje samo z
hydrokarbonom.
Občutljivo pranje

Profesionalno
pranje samo z
hydrokarbonom.
Zelo občutljivo

Profesionalno
pranje samo z
perkloretilenom.

Profesionalno
Profesionalno
Prepovedano
pranje samo z
kemično čiščenje
pranje samo z
perkloretilenom. perkloretilenom. Zelo
Občutljivo pranje občutljivo pranje

Profesionalno
pranje z vodo
Gentlewash®

Profesionalno
Profesionalno
pranje z vodo
pranje z vodo
Gentlewash®. Gentlewash®. Zelo
Občutljivo pranje občutljivo pranje

Prepovedano
profesionalno
pranje z vodo

Beljenje

GRANDIMPIANTI I.L.E.

Beljenje z klorom

Gentlewash® sistem od
Grandimpianti I.L.E., seveda
deluje!

Gentlewash®,
občutite
zadovoljstvo
ob čistih
in opranih
oblačilih.

KAJ JE INOVATIVNEGA V VODI,
SONCU IN ZRAKU?
Čeprav je bila profesionalna
obdelava z vodo predstavljena
že pred nekaj desetletji, sta zmedenost in nezaupanje še vedno
prevladujoča občutka, ko se
stranke seznanijo z novim sistemom. Če pa je ta sistem povrh
vsega še inovativen, so dvomi še
toliko večji.

pranja: na primer, obdelava s sistemom Gentlewash ® je lahko
sestavljena iz samo treh različnih stopenj – pranja, izpiranja in
končnega ožemanja pri največji
hitrosti – v primerjavi s šestimi
oziroma osmimi stopnjami tradicionalnega programa za obdelavo bombaža.

Ko na splošno primerjamo tradicionalne sisteme kemičnega
pranja s sistemom Gentlewash®
na vodni osnovi, marsikdo podvomi v dejanski prihranek vode
in zmanjšan vpliv na okolje.

Gentlewash® porabi do 50 %
manj vode kot tradicionalni sistem pranja!

Zato je treba na te trditve odgovoriti s sledečimi pojasnili:
Količino vode, ki jo naprave
uporabljajo za pranje s sistemom
Gentlewash ®, ne moremo primerjati s količino vode v standardni konfiguraciji, saj skoraj
vedno govorimo o programih
pranja, ki so strukturirani na
drug način in uporabljajo manj
sredstev od običajnih programov

GENTLEWASH SISTEM JE TRENUTNO V UPORABI V VEČIH LOKACIJAH PO SVETU
Čeprav se pralni stroji uporabljajo z razmerjem obremenitve
1:20 (polovico manj v primerjavi
s tradicionalnim 1:10 za pranje
bolj odpornih in manj občutljivih vlaken), to ne ogroža porabe
vode. To je tudi posledica uporabe najmodernejših detergentov,
ki omogočajo manjšo porabo
vode celo pri pralnih programih

za izjemno občutljivo perilo. Varčevanje z vodo je torej še enkrat
zagotovljeno.
BREZHIBNA OBLAČILA NE SAMO
NA POGLED AMPAK TUDI NA
DOTIK IN VONJ

odmerjajo izdelke. Na željo se
lahko število črpalk za odmerjanje izdelkov zviša na devet.
Z inteligentno uporabo upo-

časnjenih programov pranja, ki
so sicer daljši od tradicionalnega
programa pranja, sistem Gentlewash® omogoča občutno

zmanjšanje drugih pralnih sredstev, ki imajo kljub zmanjšani
količini dovolj časa, da reagirajo.
Tako lahko tudi manj agresivni
kemični izdelki delujejo pri nizkih temperaturah in skoraj brez
mehanskega delovanja.
Ker se pri postopku posledično
uporablja manj kemikalij, je eno
izpiranje več kot dovolj, da se
odstranijo vse kemikalije.

Za ta sistem se uporabljajo specializirani in biološko razgradljivi
detergenti, ki so pogosto narejeni na osnovi encimov, aktivnih
že pri temperaturah, nižjih od
40°C.

Čas, potreben za pranje, je
tako krajši, saj postopek potrebuje manj izpiranja.

Zaradi tega pranje pri nizkih
temperaturah z manjšo porabo vode očitno zahteva
manj energije kot tradicionalni postopki.

Enostaven program izpiranja pa olajša likanje in hkrati odpravlja možne dejavnike draženja kože.

Kako torej deluje sistem
Gentlewash®, ki za pranje uporablja vodo?

Če detergenta v celoti
ne izperemo, povzroči
rdečico in draženje, kar
je posledica neposrednega in dolgotrajnega
kemičnega delovanja na
kožo.

Tako da po najboljših
močeh izkoristi čas in
hkrati poskrbi za druge
tri bistvene komponente
postopka pranja, in sicer
temperaturo ter mehansko in kemično delovanje!

Gentlewash® omogoča, da na koži občutimo
užitek oblačil, očiščenih in
opranih z vodo. Oblačil, ki
ne bodo brezhibna le na pogled, temveč tudi na dotik in
vonj: občutiti vonj po čistoči je
skoraj tako, kot občutiti svežino
vode, zaradi katere je oblačilo
znova tako čisto.

Da bi čim bolje upravljali zadnjo komponento, je pralni stroj,
ki je namenjen uporabi
sistema Gentlewash®,
opremljen z nadzornim sistemom petih
črpalk, ki samodejno

Sinner diagram delovanja Gentlewash® sistema
Gentlewash® porazdeli sestavne dejavnike pranja z pozornostjo na čas pranja.
Mala količina mehaničnega delovanja, termične energije je lahko zelo učinkovitapri odstranjevanju madežev in varovanju okolja.

GRANDIMPIANTI I.L.E.

GRANDIMPIANTI I.L.E.

KAJ JE POTREBNO VEDETI?

Priprava vlaken na likanje
in fazo končne obdelave:
vlakna so osvežena!

Sušenje z elektronsko
kontrolo? Gentlewash®
gre naprej

WFMG4

8

Kapaciteta* (kg)

3.6 - 7.2

Vol. bobna (litrov)

72

95

Hitrost centr. (rpm)

20 - 1000

20 - 1000

Programator

WFMG4

POMEMBNA IN OBČUTLJIVA FAZA:
PROFESIONALNO SUŠENJE

11
4.7 - 9.5

G400M

18

22

33

Kapaciteta* (kg)

8.2 - 16.5

11 - 22

33.5

Vol. bobna (litrov)

165

220

335

Hitrost centr. (rpm)

20 - 1000

25 - 915

25 - 830

Programator

G400M

* Avtomatska zaznava z G400 programator z patentiranim DWS
sistemom.

Pranje tkanine in odstranjevanje madežev ter slabih
vonjav je le del čiščenja s
sistemom Gentlewash®, za
katerega je tudi sušenje zelo
občutljiv postopek.
Ko je oblačilo v sušilnem
stroju, blažilno funkcijo vode
med vlakni nadomesti vroč in
suh zrak z vso svojo zmogljivostjo sušenja.
Meja med suhim in zelo suhim je izredno tanka in ko jo
enkrat presežemo, so posle-

dice za oblačila pogosto nepopravljive.Kot ni več vode,
ki bi med vlakni opravljala
blažilno funkcijo, se lahko hitro zgodi, da presežemo vrednost trenja med vlakni, kar
lahko pripelje do pojavov, kot
sta polstenje in krčenje oblačil.Obstaja torej nekaj potencialno nevarnih dejavnikov za
vlakna, za katere samodejno
poskrbijo nadzor G400DRY
in sušilniki EB in tako preprečujejo neželene učinke.

Pravilna priprava na sušenje v sušilnem stroju se začne
pred izbiro programa sušenja; aditivi, uporabljeni med
različnimi stopnjami pranja,
so tisti, ki tkanino optimalno
pripravijo na sušenjem v sušilnem stroju.

FAZA SUŠENJA JE OSNOVA
Ne smemo pa zamenjevati sušenja v tradicionalnem
sušilnem stroju (z enostav-

nim odštevanjem pri določeni temperaturi) s strokovnim
sušenjem – postopkom, ki
med odstranjevanjem vode iz
tkanine poskrbi za tekstilna
vlakna.
Preprost nadzor temperature, čas in vrtenje bobna niso
več dovolj, četudi jih izvajajo
elektronske naprave. Z drugimi besedami: ne smemo
se omejiti na pasiven nadzor
parametrov, tako da tkanino
prepustimo na milost in nemilost vročim zračnim tokovom,
ki delujejo nanjo. Pri upravljanju parametrov sušenja sta
potrebni sinergija in korelacija. In za to ekipno delo poskrbi nadzor G400DRY.

TRADICIONALNA
ELEKTRONSKA KONTROLA
NI VEČ DOVOLJ USPEŠNA
ZA SUŠENJE OBČUTLJIVIH
TKANIN
Končni rezultat postopka
Gentlewash ® so zaščitena
in obnovljena vlakna, ki imajo svoj prvotni volumen in
mehkobo. In tukaj lahko igra
sušilni stroj EB pomembno
vlogo.

Diagram sušenje razvit v podjetju Grandimpianti in predstavljen tržišču v letu 2008
Sistem vgrajen v programator G400DRY kontrolira vlažnost, ki je ostala v tkaninah medtem ko sušimo in nastavljamo parameter sušenja. Sistem nam
pomaga preprečiti fazo štiri: tkanine poškodovane zaradi prevelike temperature, krčenje tkanin ter nepotrebno potrošnjo dragocene energije.

Beljenje z klorinom
OK

Brez beljenja

Brez beljenja

GRANDIMPIANTI I.L.E.

Dovoljeno sušenje Dovoljeno sušenje, Dovoljeno sušenje,
normalno, nizka visoka temperatura
temperatura

Sušenje

Podjetje Grandimpianti je
bilo prvo, ki je leta 2008 na
trg poslalo sušilni stroj s pravimi diagrami sušenja. Konec
je z odštevanjem. Na vrsti so
stopnje postopka, ki samodejno urejajo svojo intenzivnost in trajanje sušenja glede na vlažnost tkanin, ki jih
čistimo.

Sušenje na ravni
površini

Sušenje obešeno

Sušenje v senci

Pri modelih z diferencialnimi
sondami za merjenje vlažnosti in vseh modelih Gentlewash® je možno spremljati
preostalo vlago, prisotno v
tekstilnih vlaknih. Glede na
odčitano vrednost nadzor
G400DRY avtonomno uskladi vse druge parametre.

HARMONIJA IN SKLADNOST
MED PARAMETRI SUŠENJA
ZAGOTAVLJAJO IZREDNE
REZULTATE
Na prvi stopnji sušilnega
programa sta količina vlage
in teža oblačil na primer visoki. Po drugi strani pa je izpustna temperatura zelo nizka,
vendar se z dovajanjem toplote hitro povečuje. Na drugi stopnji (vmesni, ki jo lahko
dejansko opredelimo kot sušenje) vsa toplotna energija,
ki jo zagotavlja vroč zrak, poskrbi za izhlapevanje vode iz
tkanin. Tako je temperatura
odvajanja bolj ali manj stalna. Teža oblačil se zdaj vidno
zmanjša, medtem ko se njihov volumen postopoma povrne na prvotno vrednost.

in izstopna temperatura zraka, hitrost bobna in trajanje
različnih stopenj programa
sušenja.
Diagram sušenja (levo) prikazuje rdečo črto, ki označuje potek oz. vrednost temperature odvajanja – gre za
zanesljivi pokazatelj, ki pokaže, kako v realnem času
poteka celoten postopek.
Nadzor G400DRY samodejno
poskrbi, da sušilni stroj deluje znotraj prednastavljenih
vrednosti. Preveč ali premalo
suha oblačila so namreč problematična pri končni obdelavi, zato je rezultat celotnega postopka lahko ogrožen.
Z drugimi besedami, meja
med doseganjem dobrega
rezultata in ogrožanjem celotnega postopka in kakovosti
obleke je zelo tanka. Ta meja

med preveč vlažnim in preveč
suhim je cilj profesionalnega
postopka sušenja s sušilnim
strojem. Včasih pa tudi najbolj zanesljiva oprema zahteva izkušnje delavca, ki z njo
upravlja.

Vol. bobna (litrov)

200

300

20 - 80

20 - 80

25

33

Kapaciteta** (kg)

Up to 25

Up to 33

Vol. bobna (litrov)

500

665

Hitrost bobna (rpm)

20 - 60

Programator

Površinsko
likanje

021

5

Vakum

OK

OK

Strokovno likanje

OK

OK

2130

1624

Hlačnik in parna
lutka

Kombinirano
likanje

24

14

Programator

Likanje

Miza za
odstranjevanje
madežev

5

Volumen kotlička
(litri)

Ni dovoljeno
sušenje v sušilniku

030

Likalne mize

Volumen kotlička
(litri)

Opis

Ravno sušenje v
senci

20 - 60
G400DRY

** Prepolnjenje je avtomatsko kontrolirano z G400DRY programatorjem

Oblikovno
likanje

V tem zaporedju dogodkov
nadzor G400DRY usklajuje
več funkcij, kot sta vstopna

Up to 15

G400DRY

EB

Opis

Tu imamo zelo tanko linijo med dobrimi rezultati in uničenjem celotnega procesa kateri naj bi
nam zagotovil odlične rezultate. Ta tanka linija med vlažnostjo in preveč suhim je smisel profesionalnega procesa sušenja.

15

Up to 10

Programator

To je tanka linija med pravilno vlažnostjo in preveč suhim

Ravno sušenje

10

Kapaciteta** (kg)
Hitrost bobna (rpm)

Nadzor G400DRY delavcu
torej omogoča, da sodeluje pri programu sušenja. Na
zaslonu lahko spremlja vrsto podatkov, povezanih s
programom sušenja v teku.
Na tej stopnji lahko izkušeni
delavec v realnem času prilagodi delovanje stroja, da pri
sušenju oblačila doseže želen
rezultat. Ta preprosta in harmonična interakcija spretnosti s pravo opremo je bistvena
pri zagotavljanju najboljših
rezultatov.

Takoj ko je tkanina skoraj
suha, se začne tretja (končna)
stopnja, na kateri se temperatura odvajanja nenadoma
poviša in vsa vlakna se hitro
posušijo: teža in volumen
oblačil sta idealna za likanje
in program sušenja se samodejno zaključi.

Sušenje na ravni Sušenje obešeno v
površini v senci
senci

EB

Likanje max 110°C Likanje max 150°C Likanje max 200°C

GRANDIMPIANTI I.L.E.

Elektronski

Ni dovoljeno
likanje

®
Valjčni likalni stroji so najbolj idealni in učinkoviti za likanje ravnega
perila. Pri drugem perilu je potreben drugačen in poseben pristop,
ki mora še vedno zagotavljati visoko raven profesionalnosti.
Podjetje Grandimpianti I.L.E. priporoča celoten nabor dodatkov za
apreturo perila: posebej oblikovane likalne mize s številnimi dodatki, mize za odstranjevanje madežev, pripomočke za likanje hlač in
srajc ter posebno opremo za likanje sedežnih prevlek.
Kombinirani stroj za likanje jaken in hlač s 24-litrski kotlom, ki
oskrbuje celoten sistem. Delavec
upravlja avtomatsko ali ročno pozicioniranje z vrtenjem »lutke«
ali »hlačnika«. Pnevmatski in avtomatski dodatki za napenjanje
zgornjega dela hlač in hlačnic ter
nadzorna enota, opremljena s tre-

mi posameznimi števci. Naprava za zbiranje pare in nastavljiv
izpih zraka z ventilatorjem sta
del standardne opreme. Sistem
je narejen za povezavo z osrednjim virom pare in stisnjenega
zraka.
Ne glede na to, kakšni so vaši
izzivi, povezani z likanjem, podjetje Grandimpianti I.L.E. vedno
priporoča, da temeljito premislite o pravilni izbiri profesionalne opreme, ki bo kos vsem vašim
nalogam in bo povečala standard
končnega izdelka. Profesionalnost
se danes kaže v novih oblikah in
poskuša izpolniti tudi najbolj zahtevne želje, kot je na primer likanje
srajc, ki predstavlja osnovno zahtevo, do katere je treba v pralnicah
perila pristopiti na profesionalen
način, če želimo svojemu podjetju
zagotoviti uspešno poslovanje.

Z pravo opremo, likanje
oblačil ni problem.

Nova, inovativna in učinkovita
ponudba. Več funkcijska naprava,
ki predstavlja odlično kombinacijo
za strokovno likanje srajc, jaken,
puloverjev in plaščev ter seveda
drugih
kosov oblačil. To je samostojna
naprava, opremljena z lastnim proizvajalcem pare, ki oskrbuje vse tri
komponente sistema: ogrevano
mizo z izsesavanjem in izpihom,
opremljeno z likalnikom in desko
za likanje rokavov; ročno prešo za
likanje manšet in ovratnikov; lutko
s posebno zgradbo. Poleg tega ne
potrebuje stisnjenega zraka in je
opremljena z vgrajeno napravo za
razsvetljavo!

Kombinirani stroj za likanje jaken in hlač s 24-litrski kotlom, ki
oskrbuje celoten sistem. Delavec
upravlja avtomatsko ali ročno pozicioniranje z vrtenjem »lutke«
ali »hlačnika«. Pnevmatski in avtomatski dodatki za napenjanje
zgornjega dela hlač in hlačnic ter
nadzorna enota, opremljena s tremi posameznimi števci. Naprava
za zbiranje pare in nastavljiv izpih
zraka z ventilatorjem sta del standardne opreme. Sistem je narejen
za povezavo z osrednjim virom
pare in stisnjenega zraka.

Likalna miza z vakumom in parjenjem dimenzij 125x45x30 cm.
Kompletna z likalnikom in pripravljena za priklop na centralni system
pare in komprimiranega zraka.
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