
– ease your day

       



l i t e  lät t a r e
l i t e  r ol i g a r e

mycke t  pr akt i skt

IronMaid – ditt nya strykcenter.
Ett kabinett med strykbräda,
färdigkopplat eluttag med on-
off-funktion och med plats för
alla tillbehör.

BARNSLIGT ENKEL ANVÄND-
NING – VUXEN GENOMTÄNKT
FUNKTION

Öppna skåpet, fäll ut strykbrä-
dan och med ett klick är den
redo.Tryck på ON-knappen och
strykjärnet är i gång.

STÄLL IN HÖJDEN PÅ
MILLIMETERN

Med ett enkelt handgrepp ställer
du in exakt arbetshöjd. Med
IronMaid skonar du både ryggen
och tålamodet. Det ska vara
bekvämt att stryka.

EN DRÖM FÖR VÄNSTER- OCH
HÖGERHÄNTA

Utfälld kan strykbrädan roteras
efter behov. Det betyder slut på
steppandet runt brädan
och konflikterna
om placeringen.
Väl infälld är ut-
gångsläget neu-
tralt igen.

Nu kan du äntligen ägna dig åt
strykningen i stället för att leta
efter strykbrädan. IronMaid finns
alltid på plats, alltid redo, alltid lika
enkel att använda. IronMaid är ett
strykcenter som samlar hela stryk-
ningen på en plats.

FUNKTIONELLA FINESSER

Eluttaget är utrustat med säker
on-off-funktion så du behöver
inte dra ut sladden efter avslu-
tad strykning. Strykjärnet hängs

sedan upp i hållaren.Tillbehör
som vatten- och spray-
flaskor placeras i de tre
trådbackarna på dörren.

ELEGANT DESIGN

Den trendigt eleganta dör-
ren är tillverkad av strängspru-
tad aluminium. Fronten är svagt
profilerad och
randningen ger
ett sofistikerat
utseende.
Kabinettet är
tillverkat i pul-
verlackerad
stålplåt. Det
bästa material-
valet satte vi som standard.

VÄLJ EN EGEN FÄRG

För att möta din personliga 
smak finns designade 

utbytbara fronter till
IronMaid strykcenter. I trä
finns ek och i glas finns
svart och grönt (dörren
levereras alltid i spårad
aluminium som standard).
Se IronMaid i olika färger
på nästa sida..

Hela strykningen i ett skåp!

IronMaid utmanar skjort berget !
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PRODUKTFAKTA

Dörrblad: Strängsprutad aluminium

Kabinett och strykbräda: Pulverlackerad stålplåt

Storlek (b x h x d): 345 x 1310 x 280 mm

Tillval: Dörrfronter i trä och glas enligt ovan

EK SVART GLAS GRÖNT GLAS

   


