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VAPORELLA  
2 H Professional 

Vaporella 2H Professional 

Stoomgenerator strijkijzer met boiler en  veiligheidsdop: vintage ontwerp en 

professioneel strijken 

Sinds 1978 heeft de Vaporella 2H Professional gezorgd voor de Italiaanse kleding.. Het 

is een stoomgenerator strijkijzer met boiler met veiligheidsdop en een echt 

professioneel ijzer. Vintage ontwerp, kurken handvat, hoogwaardige aluminium 

zoolplaat met gaten geconcentreerd aan de tip en met de laterale stoomknop 

onderscheidt hij zich van andere strijksystemen op de markt.. Het praktische 

draaghandvat maakt het makkelijk om op te bergen na gebruik.  Dankzij de ruime boiler 

binnenin, kan je met de Vaporella 2H Professional tot 2 uren strijken zonder 

onderbreking.   

Een tijdloze klassieker. 

•Stoomgenerator strijkijzer met boiler met veiligheidsdop 

•Stoomdruk tot  3 bar 

•Strijkijzer met aluminium zoolplaat 

•Kurken handvat isoleert en blijft koel 

•Verwijderbare strijkmat in antislip silicone 

•droogstrijkknop 

•Made in Italy 



VAPORELLA  
SUPER PRO 

Vaporella Super Pro 

Stoomgenerator strijkijzer met boiler en veiligheidsdop: professioneel strijkijzer 

makkelijk te gebruiken en op te bergen 

De Vaporella Super Pro is een stoomgenerator strijkijzer met boiler, veiligheidsdop en 

praktisch glijdende   beschermhoes die u toelaat om op te bergen, volledig beschermd 

tegen vallen en stof . Zoals professionele strijkijzers die worden gebruikt in wassalons, 

heeft dit strijkijzer een  hoogwaardige aluminium zoolplaat met gaten geconcentreerd  in 

de tip en en kurken handvat, voor onberispelijk resultaat elke keer. Het solide 

draaghandvat maakt de Vaporella makkelijk om te transporteren. De temperatuur en de 

hoeveelheid stoom van het strijkijzer kunnen aangepast worden tot de perfecte 

combinatie op eender welke stof. 

•Stoomgenerator strijkijzer met boiler met veiligheidsdop 

•Stoomdruk tot 3 bar 

•Strijkijzer met aluminium strijkzool 

•Kurken handvat dat isoleert en koel blijft 

•Glijdende beschermhoes voor gemakkelijk opbergen 

•Verwijderbare strijkmat in anti-slip silicone 

•Droogstrijkknop 

•Stoom aanpassing 

•Made in Italy 



VAPORELLA  

Vaporella strijkplank 

De ideale strijkplank voor stoomstrijken 

Vaporella is de ideale strijkplank om te strijken met een stoomgenerator strijkijzer met 

boiler. Terwijl  u strijkt zal alles netjes en binnen handbereik zijn: de boiler op zijn 

rustplaats, gestreken kleding op de kledingrooster  of opgehangen  aan de ijzeren 

hanger en de stoomkabel op de kabelhouder voor meer bewegingsvrijheid. De 

Vaporella strijkplank is gemakkelijk op te bergen: neemt weinig ruimte in wanneer 

opgeplooid en dankzij de transportwielen kan ze moeiteloos verplaatst worden. 

•"Professionele" strijkplank met versterkt frame 

•Boiler rustplaats 

• Kledingrooster 

•Wielen voor transport 

• Kabelhouder 

• Katoenen beschermhoes 

• Veiligheidssysteem om te openen en te sluiten 



VAPORELLA TOP 

Vaporella Essential strijkplank 

Strijkplank om te strijken met stoom 

Vaporella Essential is de ideale strijkplank als het uw eerste keer is in de wereld van de 

stoomgeneratoren strijkijzers met boiler. Licht en stabiel dankzij het versterkte frame, de 

boiler op zijn rustplaats geeft uw strijkijzer een veilige standplaats. Het  kader in 

metalen draadwerk en de katoenen beschermhoes laten de passage van stoom toe en 

voorkomen dat uw kledij nat wordt. Wanneer u klaar bent met strijken zal u zien dat de 

Vaporella Essential extreem compact is om op te bergen en het veiligheidssysteem 

voorkomt onvoorziene opening. 

•"Professionele" strijkplank 

•Versterkt frame 

•Boiler rustplaats 

• Katoenen beschermhoes 

• Veiligheidssysteem voor openen en sluiten 



VAPORELLA ESSENTIAL  

Vaporella Top strijkplank 

Professionele strijkplank voor strijken met stoom 

Vaporella Top is de ideale strijkplank voor snel en gemakkelijk strijken. Het extra grote 

werkoppervlak laat u toe sneller te strijken en het metalen  draadwerk onder de 

katoenen beschermhoes laat de stoom door zonder de kledij nat te maken. Zelfs het 

strijken van hemdsmouwen zal gemakkelijk zijn dankzij het voorziene 

mouwenstrijkplankje, Het verstevigde frame met 4 benen geeft een grote stabiliteit wat 

het strijken comfortabel en veilig maakt, Volledig met geïntegreerde boiler rustplaats, 

kledingrooster, kabelhouder en twee handige wielen voor transport. 

•"Professionele" strijkplank met versterkt frame 

•Inclusief mouwenstrijkplankje  

•Extra groot werkoppervlak 

•Geïntegreerde boiler rustplaats en kledingrooster 

•Wielen voor transport 

•Kabelhouder 

•Katoenen beschermhoes 

•Veiligheidssysteem voor openen en sluiten 



Vaporella Vertikale Styler GSM20 

Vaporella Vertikale Styler GSM20 is de draagbare, 

lichtgewicht en compacte  kledingstomer, klaar om te 

gebruiken in minder dan één minuut, ideaal om uw kledij 

netjes te maken in een paar minuten.. 

De verwarmde plaat met keramische coating laat u toe kleine 

plooitjes te elimineren in een enkele beweging, voor optimaal 

resultaat zelfs op resistante stoffen zoals katoen of linnen. De 

roterende kop maakt strijken comfortabel zowel horizontaal als 

vertikaal. 

Met de Touch Screenlets selecteert u tot 3 verschillende stadia 

van temperatuur en stoom met een enkele aanraking, terwijl de 

innovatieve SMART SENSOR TECHNOLOGY het contact 

herkent, activeert de stoom enkel wanneer het produkt in gebruik 

is. 

De praktische reistas maakt van de Vaporella Vertical Styler de 

onmisbare reismetgezel, voor een onberispelijke look voor elke 

gelegenheid. 

  

•Digitale temperatuur– en stoomregeling 

•SMART SENSOR TECHNOLOGY: stoomactivatie in een 

aanraking 

•Roterende kop voor vertikaal en horizontaal strijken 

•Verwarmde plaat met keramische coating 

•Klaar om te gebruiken in 45 seconden 

•Automatisch bijvulbare tank voor ongelimiteerde 

stoomautonomie 

•5 accessoires meegeleverd 
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