
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 
БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

TV/SG1F 
Вакуумный гладильный стол с электрическим 
нагревом, установлен терморегулятор для 
регулировки температуры нагрева доски. Гладильная 
поверхность размером 1150x250x390 мм. 
Встроенный полностью автоматический парогенератор 
с объёмом бойлера 8 литров, водяным насосом для 
подачи воды в бойлер, электронный контроль уровня 
воды и предохранительный клапан. 
Металлический корпус стола имеет прочное 
антикоррозийное покрытие. 
Перфорированная гладильная поверхность 
обеспечивает безупречное вакуумное действие по всей 
гладильной поверхности.

TV/SG1F 
Вакуумний прасувальний стіл з електричним нагрівом, 
встановлений терморегулятор для регулювання 
температури нагріву дошки. Прасувальна поверхня 
розміром 1150x250x390 мм. 
Вбудований повністю автоматичний парогенератор з 
об'ємом бойлера 8 літрів, водяним насосом для подачі 
води в бойлер, електронний контроль рівня води і 
запобіжний клапан. 
Металевий корпус стола має міцне антикорозійне 
покриття. 
Перфорована прасувальна поверхня забезпечує 
бездоганне вакуумну дію по всій прасувальної 
поверхні.

TV/SAV 
Вакуумный, парящий гладильный стол с поддувом. 
Терморегулятор для регулировки температуры 
электрического нагрева доски.  
Встроенный парогенератор с объёмом бойлера 8 
литров, нагревательным элементом мощностью 7 кВт и 
водяным насосом. 
Три педали для активации необходимых функций. На 
столе установлено два мотора – один для вакуума, 
второй - для обеспечения поддува.  Пропаривание 
осуществляется через медный змеевик. 
Металлический корпус стола имеет прочное 
антикоррозийное покрытие. 
Перфорированная гладильная поверхность 
обеспечивает безупречное вакуумное действие и 
поддув по всей гладильной поверхности.

TV/SAV 
Вакуумний, з функцією пропарювання та з піддувом 
прасувальний стіл. Терморегулятор для регулювання 
температури електричного нагрівання дошки. 
Вбудований парогенератор з об'ємом бойлера 8 літрів, 
нагрівним елементом потужністю 7 кВт і водяним 
насосом. 
Три педалі для активації необхідних функцій. На столі 
встановлено два мотори - один для вакууму, другий - 
для забезпечення піддува. Пропарювання здійснюється 
через мідний змійовик. 
Металевий корпус столу має міцне антикорозійне 
покриття. 
Перфорована прасувальна поверхня забезпечує 
бездоганну вакуумну дію і піддув по всій прасувальної 
поверхні.

TV/G2F 
Два электропаровых утюга подключены к полностью 
автоматическому парогенератору. Объём бойлера 8 
литров, водяной насос подаёт воду в бойлер. 
Производитель установил электронный контроль 
уровня воды и предохранительный клапан. 
Металлический корпус с прочным антикоррозийным 
покрытием. 

TV/G2F 
Дві електропарові праски підключені до повністю 
автоматичного парогенератора. Об’єм бойлера 8 
літрів, водяний насос подає воду в бойлер. Виробник 
встановив електронний контроль рівня води і 
запобіжний клапан. Металевий корпус має міцне 
антикорозійне покриття. 

характеристики TV/SG1F TV/SAV TV/G2F характеристики 
электропитание 380В/3ф+N+G/50Гц 380В/3ф+N+G/50Гц 380В/3ф+N+G/50Гц електроживлення 
объём бойлера 8 л 8 л 8 л об’єм бойлера 

мощность нагрева 5 кВт 7 кВт 5 кВт потужність нагріву 
мотор водяного насоса 0,375 кВт 0,375 кВт 0,375 кВт мотор водяного насоса 

вакуумный мотор 0,45 кВт 0,45 кВт - вакуумний мотор 
мотор поддува - 0,45 кВт - мотор піддуву 

подвод воды 3/4" 3/4" 3/4" підвід води 
диаметр слива 1/2" 1/2" 1/2" діаметр зливу 
давление пара до 3 бар до 3 бар до 3 бар тиск пари 

нагрев доски 0,8 кВт 1,3 кВт - нагрів дошки 
размер доски 250x1150x390 мм 250x1150x390 мм - розмір дошки 

габариты стола 420x1520x900 мм 420x1520x900 мм 390x400x900 мм габарити стола 
вес 125 кг 160 кг 55 кг Вага 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ 
форма для рукава + + - форма для рукава 
паровой пистолет + + + паровий пістолет 

паровая щётка + + + парова щітка 
тефлоновая подошва + + + тефлонова підошва 
бак на 25л для воды + + + бак на 25л для води 
тэн бойлера 3,5 кВт + - + тен бойлера 3,5 кВт 

тэн бойлера 7 кВт + стандарт + тен бойлера 7 кВт 
подвеска для утюга + + - підвіска для праски 
лампа для подвески + + - лампа для підвіски 

два утюга + - стандарт дві праски 
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