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Levering fra eget lager  

i Vejle.

let
Bestilling over telefonen 

 og på webshoppen.

billigt
Standard inventar og - tilbehør 

til en god pris.

SteamerS
tøjdamper – Klargør og friSKer tøjet hurtigt og let.
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E8 håndholdt steamer
Kapacitet:  250 ml.
Watt:  500W
Klar på:  2 min.
Hastigheder:  1
Steaming:  Op til 10 min.
Højde:  27,5 cm.
materiale:  plast
Vægt: 1,04 kg.
Ledning:  180 cm.

Varenr.: 80060-00

445,-

Sådan vælger du en tøjsteamer.

Vær opmærksom på dit behov. Skal du bruge steameren en gang imellem eller hver dag?
Skal du steame i kort- eller lang tid. mange gange i løbet af dagen i kort tid eller i lang tid i et stræk?
ønsker du en solid model, der kræver mindre vedligehold eller ?

Vi har håndholdte steamere til det lille behov, gulvmodeller, der er gode til de mange små opgaver og 
store steamere med vandtank der opvarmes til de store opgaver.
Se specifikationerne ved hver steamer og spørg gerne, hvis du er i tvivl.

Style400
Funktioner:
–  Kan steame såvel sarte som kraftige 

materialer
– metalplade på mundstykket
–  Beskyttelseshåndtag.
–  Synlig vandbeholder

Vandbeholderen er på 400 ml. og er let at påfylde. 
en handy steamer til brug i butiksvinduet, på 
messer og udstillinger og der hjemme. 

specifikationer:
Klar på:  40 sek.
Kapacitet:  400 ml.
Hastigheder:  2
Steaming:  Op til 25 min.
materiale:  Kobber/ plast 
Watt:  2000W
Vægt:  1,1 kg.
Ledning:  3 m.

Varenr.: 80087-00

995,-

til messer  
og rejser
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K9 letvægtssteamer
Funktioner:
–  Kan steame tyndere stoffer
–  aftagelig børste til steaming af fløjl
–   Synlig vandtank
  Let at se vandindholdet

Vandet opvarmes i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vandet hurtigt  
opvarmes. det betyder at kalk aflejres i et rør 
og skal afkalkes jævntligt.

specifikationer:
Klar på: 1 min.
Kapacitet: 3,5 liter
Hastigheder: 1
Steaming: Op til 2 timer
materiale: aluminium
Watt: 1400W
Vægt: 7,5 kg.
Slange: 130 cm.
Ledning: 170 cm.

Varenr.: 80061-00

1.695,-

til det  
større behov

Quick Steam II
Funktioner:
–  Kan steame tyndere stoffer
–  aftagelig børste til steaming af fløjl
–   Synlig vandtank
  Let at se vandindholdet

Vandet opvarmes i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vandet hurtigt  
opvarmes. det betyder at kalk aflejres i et rør og 
skal afkalkes jævntligt.

specifikationer:
Klar på:  1 min.
Kapacitet:  1,9 liter
Hastigheder:  2
Steaming:  Op til 1 time.
materiale:  plast
Watt:  1300-1600W
Vægt:  4,9 kg.
Slange:  150 cm.
Ledning:  2 m.

Varenr.: 80055-00

til det lille 
behov

1.495,-

Quick Steam II
Funktioner:
–  Kan steame tyndere stoffer
–  aftagelig børste til steaming af fløjl
–   Synlig vandtank
  Let at se vandindholdet

Vandet opvarmes i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vandet hurtigt  
opvarmes. det betyder at kalk aflejres i et rør og 
skal afkalkes jævntligt.

specifikationer:
Klar på:  1 min.
Kapacitet:  1,9 liter
Hastigheder:  2
Steaming:  Op til 1 time.
materiale:  plast
Watt:  1300-1600W
Vægt:  4,9 kg.
Slange:  150 cm.
Ledning:  2 m.

Varenr.: 80055-00

til det lille 
behov

1.948,-

Steamer B-MT 1750 W
Funktioner:
–  Leveres med bøjle og teleskopstang
–  metalplade på mundstykke
–   Synlig vandtank
  Let at se vandindholdet

Vandet opvarmes i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vandet hurtigt  
opvarmes. det betyder at kalk aflejres i et rør og 
skal afkalkes jævntligt.

specifikationer:
Klar på:  1 min.
Kapacitet:  3 liter
Hastigheder:  1
Steaming:  Op til 1 time.
materiale:  plast, metal og kobber
Watt:  1750W
Vægt:  9 kg.
Slange:  140 cm.
Ledning:  2 m.

Varenr.: B098-224150
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Pro 2000 steamer
Funktioner:
–  Kan indstilles til at steame såvel sarte som 

kraftige materialer
– metalplade på mundstykket og med børste 
–  Bøjleophæng til 10 bøjler.
–  Stærk konstruktion
–  Kalkbeholder til opsamling af kalk

Varmelegemes konstruktion og placering gør at 
kalken falder ned i bunden af beholderen.  
Beholderen skal gennemskylles med almindeligt 
vand (lunken) min. et par gange om måneden. 
Husholdnings afkalker kan benyttes ved denne 
steamer. 

specifikationer:
Klar på:  1 min.
Kapacitet:  2 ,5 liter
Hastigheder: 1 
Steaming:  Op til 1 time.
materiale:  Kobber / plast 
Watt:  2200W
Vægt:  8,9 kg.
Slange:  ekstra isoleret 1 ,25 m.
Ledning:  5 m.

Varenr.: 80086-00
 
2.995,-

Pro 1900
Funktioner:
–  med skjulte hjul.
– metalplade på mundstykket
–  Beskyttelseshåndtag.
–  Kalkbeholder til opsamling af kalk

Varmelegemes konstruktion og placering gør at 
kalken falder ned i bunden af beholderen.  
Beholderen skal gennemskylles med almindeligt 
vand (lunken) min. et par gange om måneden. 
Husholdnings afkalker kan benyttes ved denne 
steamer. 
Kompakt steamer i Kube design. 

specifikationer:
Klar på:  1 min.
Kapacitet:  1,8 liter
Hastigheder:  1
Steaming:  Op til 45 min.
materiale:  aluminium / plast 
Watt:  1900W
Vægt:  7,3 kg.
Slange:  ekstra isoleret 1,25 m. 
Ledning:  2,5 m.

Varenr.: 80085-00

2.495,-

til det 
professionelle 

behov

til det 
professionelle 

behov

med vores professionelle steamers er det  
effektivt og hurtigt at dampe tøjet.  

Fjerner let krøller og folder.
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K12 Tøjdamper
Funktioner:
–	 	Kan	steame	såvel	sarte	som	kraftige	

materialer
–	 metalplade	på	mundstykket
	 	giver	bedre	resultat
–			Synlig	vandtank
	 	Let	at	se	vandindholdet

Vandet	opvarmes	i	en	kanal	i	selve		
steameren,	derfor	kan	vandet	hurtigt		
opvarmes.	det	betyder	at	kalk	aflejres	i	et	rør	og	
skal	afkalkes	jævnligt.

	
specifikationer:
Klar	på:		 1	min.
Kapacitet:		 2,5	liter
Hastigheder:		2
Steaming:		 Op	til	1,5	time
materiale:		 aluminium	/	plast
Watt:		 1800W
Vægt:		 8,6	kg.
Slange:		 130	cm.
Ledning:		 140	cm.

Varenr.:	80058-00

til	det	
professionelle	

behov

2.495,-

til	det	
professionelle	

behov

T2000 tøjdamper
Funktioner:
–	 	Kan	steame	såvel	sarte	som	kraftige	materialer
–	 metalplade	på	mundstykket.
	 	giver	hurtigere	og	bedre	resultat
–	 	Beskyttelseshåndtag.
–		aftagelig	børste	til	steaming	af	fløjl.

Varmelegemes	konstruktion	og	placering	gør	at	
kalken	falder	ned	i	bunden	af	beholderen.
Beholderen	skal	gennemskylles	med	almindeligt	
vand	(lunken)	min.	et	par	gange	om	måneden.
Husholdnings	afkalker	kan	benyttes	ved	denne	
steamer.
	
specifikationer:
Klar	på:		 1	min.
Kapacitet:		 3,2	liter
Hastigheder:			2
Steaming:		 Op	til	70min.
materiale:		 mat	sort	plast
Watt:		 2000W
Vægt:		 8	kg.
Slange:		 135	cm.	ekstra	isoleret
Ledning:		 200	cm.

Varenr.:	80065-00

2.999,-

til	det	
professionelle	

behov

Supersteam tøjdamper
Funktioner:
–	 	Kan	steame	såvel	sarte	som	kraftige	materialer
–	 Hele	mundstykket	er	i	metal.
	 	giver	hurtigere	og	bedre	resultat
–	 	Beskyttelseshåndtag.
–		Stærk	konstruktion

Vandbeholderen	er	indbygget	og	alt	vandet	i	
vandbeholderen	opvarmes.	
derfor	den	længere	opvarmningstid.	
med	varmeelementet	indbygget	i		
vandbeholderen	er	den	mindre	følsom	for	kalk.
	
specifikationer:
Klar	på:		 8-10	min.
Kapacitet:		 3	liter
Hastigheder:			1
Steaming:		 Op	til	1	time
materiale:		 aluminium	/	plast
Watt:		 1500W
Vægt:		 4,6	kg.
Slange:		 158	cm.
Ledning:		 163	cm.

Varenr.:	80059-00

3.995,-
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DET vIgTIgE!

ønsker du at have glæde af din steamer i mange år, skal den vedligeholdes med afkalkning.  

alle vores steamere kan afkalkes med hvid eddike eller alm. afkalker fra dagligvarehandlen.
Husk at gennemskylle steameren med rent vand gentagne gange og at tømme 

alle kalkrester ud. 
 

du kan finde afkalker vejledninger og gode råd under FaQ - tøjdamper på 
www.supersellers.dk og du kan se vores video  

på SuperSellerS Youtube kanal.

Sådan afkalker du en steamer.  - 4 lette trin
1.

tøm maskinen for vand. 
er det en steamer med kalkopsamling skal denne også tømmes. 

2.
Brug almindelig husholdnings afkalker ca. 1/2 deciliter og 0,5L. vand. 

Hæld blandingen i steameren.
3.

tænd maskinen og lad den dampe i 5 min. 
Sluk maskinen og blandingen stå natten over. 

4. 
vIgTIgT tøm maskinen og beholderen helt for vand, efterskyld med rent vand mindst 2 gange. 

du vil kunne se små stykker kalk ved gennemskylning. 
Har maskinen en bundprop, skal denne benyttes for en bedre gennemskylning. 

mindre kalk og længere holdbarhed 

Nu kan steameren benyttes igen.  
 

er du i tvivl om at gennemskylningen har været god.  
Kan du teste ved at dampe på et håndklæde eller viskestykke først.

Bemærk!  
Du kan benytte postevand i alle 

vores steamere
download vejledning til afkalkning af steamers på 

www.supersellers.dk
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Hvilken steamer skal jeg vælge?

det afhænger meget af behovet. Skal du regelmæssigt dampe en stor mængde tøj anbefaler vi en af vores store modeller, mens en af de 
mindre størrelser vil være oplagt ved et mindre behov.
Størrelsen på vandtanken er også relevant. Skal du dampe i længere tid vil en steamer med en stor vandtank være at foretrække, da den 
ikke skal fyldes op hele tiden. 

de håndholdte steamers, er velegnet til brug på rejser, udstillinger og modeshows eller når der kun er få stykker tøj der skal dampes eller 
friskes op.
SuperSellerS har et udvalg af steamers fra de billige håndholdte steamers til de store professionelle steamers til tøj.

SuperSellerS har et bredt udvalg af steamers fra de billige håndholdte- til de store professionelle.  
En steamer er et must i enhver tøjforretning eller genbrugsforretning.

En steamer er ikke et rense-apparat, men da stoffet bliver behandlet med damp, vil de fleste lugtgener forsvinde, da den varme damp dræber 
støvmider og fjerner de fleste ubehagelige lugte.

Hvordan virker en steamer?
en steamer fungerer anderledes end et strygejern. den fjerner folder og krøller uden at røre tekstilerne, f.eks. når tøjet hænger på bøjler.
en steamer opvarmer vandet til det kan dampe. den varme damp sørger for at genoprette fibrene så de retter sig ud uden at skade tøjet. 
det gør en steamer velegnet til at bruge på især sarte materialer som f.eks. silke og satin.
en tøjdamper sørger desuden for at dræbe bakterier og fjerne lugtgener fra tøjet. 
 
Hvordan steamer man tøj?
en steamer er nem at bruge.
Start med at tænde den og i løbet af få minutter er den klar til brug.  
Hæng det tøj der skal steames på en bøjle og start dampningen nederst på tøjet,  
derved får du fuld udnyttelse af dampen, der stiger op.
pres steamerhovedet mod tøjet og hold tøjet udspændt for det bedste resultat.
Skal du dampe kraver, skal du lægge tøjet på en plan overflade, og dampe vandret,  
for det bedste resultat. er det tykkere materialer, som f.eks. uldfrakker og  
prøverumsforhæng der skal dampes, skal du bruge tilbehørsbørsten. 
 
Er uheldet ude og mangler du en reservedel til din steamer?
Vi fører et udvalg af reservedele til vores forskellige steamers, blandt andet  
har vi ekstra vandtanke, komplette slanger,  steamer-hoveder og meget mere.


