
6110 Prancha p/ colar papel termocolante. Medidas da placa: 750 x 150
mm, ligação 220 V, potencia 2000 W, peso ca. de 4,5 kg.
Sola em alumínio especial. Aquecimento rápido, duas resistencias de
alta potencia. Regulação exacta a partir de 60 até 2300 °C, controlada
por lâmpada piloto. Modelo ligeiro sendo assim de fácil manejo. Cabo
eléctrico c/ protecção contra dobra. Manipúlo isolante. A montagem ou
troca das resistências ou termostato é fácil e rápido.

6110/1 Prancha de termocolagem, como 6110 mas com 3000 W de
potência.

6110/2 Termostato p/ prancha 6110/1.

6110/3 Resistencia 1000 W p/ 6110 e 6110/1.

6110/4 Termostato p/ prancha 6110.

6156 Ferro a vapor para ligação a uma caldeira. Sola c/filtro anti-calcário.
Resistência montada na sola. Circuitos eléctricos completamente prote-
gidos contra vapor e calor. Velocidade de vapor controlada. Manutenção
simples.

Dados Técnicos: Aquecimento: 800 W, Peso: 1,5 Kg.

Engomar com

6110/6110/1

6156

6103 6106

6103 Descanso para ferro de engomar, vermelho, revestido a teflon.
tamanho 230 x 140 mm.

6106 Stick de limpeza, rápido e seguro para limpeza de todos os tipos
de bases de ferros. Aplicar uma fina camada na superficie ainda quente,
deixar actuar alguns segundos e seguidamente limpar com um pano
seco áspero. Repetir o procedimento em caso de forte incrustação.
Embalagem de 10 unidades.

6107

6114 3499

6107 Pasta de limpeza, rápida e segura p/ limpeza de todos os tipos de
bases de ferros e superficies metálicas em prensas. Deita-se uma
pequena porção num pano macio e esfrega-se em movimentos circula-
res nas superficies ainda quentes exercendo-se uma leve pressão.
Limpa-se em seguida com um pano limpo. Bisnagas com cerca de 148
gr.

6114 Almofadinha de limpeza, em lã de aço, para a eliminação de fortes
incrustações nas bases de ferros de engomar.

3499 Luva de passar a ferro, formato oval, com interior em espuma e
PVC.
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6092-6094

6092 Fitas de medição de temperatura, para o controlo fácil e preciso da
temperatura entre o tecido exterior e a entretela durante o processo de
fixação. Área de medição entre 104-143 graus centigrados. Unidade de
embalagem 40 fitas.

6093 Fitas de medição, como 6092, mas área de medição entre 143-182
graus centígrados.

6094 Fitas de medição, como 6092, mas área de medição entre graus
centígrados.

6096 9094

6096 Pistola borrifadora de precisão para humedecer peças de roupa,
forros, etc. para os passar a ferro. Inoxidável pulveriração leve e unifor-
me. Pouco consumo de água, não pinga durante o uso, formato anatómi-
co, ligação a qualquer rede de água. Diâmetro do bico: 0.5 mm, sem
bocal para mangueira.

9094 Pulverizador de material sintético, recipiente 530 cm³.

6157/1

9084/1

6157 Conjunto de borrifador p/ humedecimento de peças de vestuário.
Construído particularmente p/ humedecer forros. A pistola está ligada á
rede de ar comprimido. Com esta combinação água/ar comprimido, a
peça não fica tão molhada. O conjunto é composto de pistola, depósito
de água, ligação de ar comprimido c/ manómetro e suporte.

6157/1 Pistola borrifadora p/ 6157.

9084/1 Solvente de limpeza de silicone, marca BAYSILON, em latas de
300 gr.

9099

9099 JOMRO Slide-Spray, em latas com 520 g de conteúdo. Spray
deslizante de boa qualidade, desliza sem engordurar, protege contra
sujidade e ferrugem, não deixa nódoas, não agride as cores.

4205 4208

4205 Material «Streckfix», perfurado, sem ponte, evita o desenrolamento
lateral de artigos de malha. Usado em mesas de vaporização, manequins
ou em instalações p/ fixação.

4208 Cobertura de cerda, p/ passar a ferro veludo e tecidos plumosos.

Equipem os postos de engomagen c/

A lata de JOMRO Slide-Spray pode ser fornecida com uma etiqueta
neutra.

6157
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4210 Cobertura superior de Nylon, p/ mesas de engomar, castanho, 150
cm de largura.

4210

4211 Cobertura de tecido metálico-poliester, largura 150 cm, como tem
entretela por baixo da cobertura superior, evita o adiamento do material
estofador.

6091/1-9

Coberturas p/

todas as marcas

4212 Material p/ estofar, feltro de poliester, 6 mm de espessura, 140 cm
de largura.

4213 Esponja de silicone, antracite, duro, como estofo, espessura de 6
mm, largura de 130 cm.

Sola de teflon p/ferros, c/ armação de alumínio, sola reforçada, c/mola
de fixação, evita lustro e queimaduras, também em tecidos sensíveis.
N.° de artigo ver tabela n.° 37.

9271 ROLLAX pó, produto de limpeza à base de silicone, em latas com
250 gr. p/ eliminação de resíduos de colas da termocolagem. Rollax
contém silicone de alta viscosidade permitindo assim a total eliminação
de resíduos de colas.

9272 Produto de limpeza à base de silicone, como 9271 mas em spray,
latas com 420 gr.

9271/9272 9243

9243 Escova de lustro, com pelo de cavalo e fios de latão. Medidas 350
x 84 x 28 x 20 mm.

Molde p/solas a médida

Artigo-N.° adaptável para Artigo-N.° adaptável para

6091/1 Aqua-Steam 6091/5 Cissel

6091/2 Veit Hd 2000 6091/9 Hoffmam EDM 2

6091/4 Bishomatic 6091/12 Iron Master

Tabela 37

4209 Conjunto de  apoio a passagem a ferro, contém varios apoios
para uma passagem perfeita. O conjunto é composto pelos seguintes
artigos:
- Aerofit, para evitar marcações na peça a passar. Cortado a medida é
colocado entre a base do ferro e a sapata. O vapor terá uma melhor
distribuição. Artigo vendido a metro, branco, 101 cm largura.
- Prefit fino, é utilizado na passagem intermédia como apoio a passagem
de palas e vistas. Marcações são evitadas. Artigo vendido a metro, 105
cm largura.
- Tecido agulha, é colocado com as agulhas por cima de veludos ou
materiais de velour, evita marcações. Artigo vendido a metro, 150 cm
largura.
- Malha agulha, igual o tecido de agulha evita a formação de lustro nos
casos em que as agulhas do tecido deixam marcações.
Artigo vendido a metro, 150 cm largura.
- Conjunto de spray anti-lustro É vaporizada a peça a passar, e poste-
riormente passa-se vapor seco pela peça.
O conjunto é composto por: - 2 Sprays a 250 ml e uma garrafa pulveriza-
dora de 100 ml.

Especial atenção
ao n/ conjunto de
apoio a passagem a
ferro
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