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GŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

TAPÉTA LEVÁLASZTÁS – GYORSAN ÉS
KÉNYELMESEN 
A WAGNER cég kézreálló, könny-
en kezelhetŒ készülékei ezt
lehetŒvé teszik: Töltsön be vizet,
csatlakoztassa a hálózatot és már
hozzá is láthat. Önnek csak annyit
kell tennie, hogy a gŒztalpat
rátartja a tapétára. A hosszú
munkatömlŒ és a pehelykönnyı
gŒztalp kényelmes munkavégzést 
biztosít. 

POWER-STEAM-CONTROL
(GŒZSZABÁLYOZÁS):
Az integrált lekapcsoló automati-
ka megvédi a WAGNER gŒzölŒt a
túlmelegedés ellen, és hosszú
élettartamot biztosít. Átgondolt
biztonság, ami meggyŒzŒen hat.
Természetes, hogy egy WAGNER
márkás termék.

Még a problémás helyeken is, mint
pl. mennyezet, sarkok és szegletek
esetén a WAGNER cég nagy teljesít-
ményı készülékei könnyedén
elvégzik az eltávolítást.

Vegyszermente-
sen és tisztán
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W 14 gŒzzel mıködŒ 
tapéta leválasztó – a
kezdŒknek való modell

A megbízható segítség az alkal-
mankénti használat esetére.

W14 GÃZZEL MÙKÖDÃ
TAPÉTA LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒmax. 70 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartály térfogat 3,5 l
• TömlŒ hossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 250 g 

Cikk-sz.: 0339 002

W 15 gŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

A MINDEN TEKINTETBEN HASZ-
NÁLHATÓ MODELL
A három fokozatban állítható
szélesség lehetŒvé teszi mind
széles, mind keskeny tapé-
tacsíkok problémamentes
leválasztását. A „Power-
Steam-Control“ védi a készü-
léket a túlmelegedés ellen.

Fáradságmentes munka-
végzés

Ideális régi tapéták gyors
és egyszerı leválasztására
vízgŒzzel vegyszerek nél-
kül. Egyszerıen vizet kell
betölteni, a hálózatra kell
csatlakozni és rajta!

A CSÚCSMODELL
A változtatható megoldás a
tapéták leválasztásához vegyi
anyagok nélkül. A három foko-
zatban állítható gŒzölŒ kar és a
kiegészítŒ gŒztalp segítségével
egész tapétacsíkokat lehet levá-
lasztani, valamint le lehet
választani a tapétát kisméretı
és keskeny felületekrŒl is. A
hosszú és rugalmas gŒztömlŒ
kényelmes, nem fárasztó és biz-
tonságos munkavégzést bizto-
sít. Mindenki örül, hogy a régi
tapéták végre lekerülnek a
falakról.

W 16 gŒzzel mıködŒ tapéta
leválasztó

W 16 GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA
LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 80 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 4 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒzölŒ kar súlya 145/190/240 g
• A gŒztalp súlya 220 g

Cikkszám: 0339 050W 15 GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA
LEVÁLASZTÓ
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 80 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 4 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 145/190/240 g

Cikkszám: 0339 015
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KÜLÖN TARTOZÉK MINDEN WAGNER 

10 darabos gŒztisztító készlet Cikkszám: 0339 700

A készlet különbözŒ fúvókákból, 
hosszabbítókból áll, beleszámítva 
a padlótörlŒ kendŒt és az 
ablaktörlŒt is. Kemény burkolatok, 
kárpitozás, nehezen hozzáférhetŒ 
helyek tisztítására. A legmakacsabb 
szennyezŒdéseket is leoldja.

6 darabos padlótisztító készlet Cikkszám: 0339 701

PadlószŒnyegek és kemény 
burkolatok alapos tisztítására 
mérgezŒ anyagok használata nélkül.

Perforált henger – praktikus Cikkszám: 0338 702

és idŒtakarékos.

Ezzel egy munkamenetben lehet 
a behasítást és a leválasztást elvégezni.

DTS 5800 gŒzzel mıködŒ
tapéta leválasztó, 
„Dual-Tank-System“ 

A PROFI MODELL
A DTS 5800 gŒzzel mıködŒ új
tapéta leválasztó gondoskodik
róla, hogy különösen gyorsan
és egyszerıen megszabadul-
hasson régi tapétáitól. A két-
kamrás rendszer révén a készü-
léknek épp három percre van
szüksége ahhoz, hogy üzem-
kész legyen – a különösen
nagy, 5,8 literes tartálytérfogat
ellenére (1). Egy szelepen
keresztül a víz egyenletesen jut
egy kisméretı fıtŒkamrába (2),
amelyben a víz gyorsan felhe-
vül, és a készülék így állandó
mennyiségı vízgŒzt képes
elŒállítani. A vízgŒz felfelé
emelkedik, és a tartályból a
tömlŒnyíláson (3) lép ki. A 3,5
méter hosszú tömlŒ nagy
mozgásteret biztosít. Az inte-
grált szigetelŒlemez (4) haté-

kony gŒzfejlŒdést biztosít.
Biztonsági szelep (5) véd az
ellen, hogy a tartályban
túlnyomás alakuljon ki.
De ez a készülék még többet is
tud: A különleges tartozékok
készletével egy szempillantás
alatt gŒztisztítóvá lehet átalakí-
tani. Így egész otthona, és nem
csupán a falak fognak ragyogni
a tisztaságtól!

GŒZZEL MıKÖDŒ TAPÉTA 
LEVÁLASZTÓ DTS 5800
• Teljesítmény 2000 W
• GŒzölési idŒ legfeljebb 120 perc
• GŒzteljesítmény 50 g/perc
• Tartálytérfogat 5,8 l
• TömlŒhossz 3,5 m
• A gŒztalp súlya 300 g

Cikkszám: 0419 001

ÚJ: A kétkamrás rendszer
rövid melegítési idŒt biz-
tosít, a készülék üzemkész
három perc alatt!

G ZÖL HÖZÓ́ Ó́


