
...Butikkinnredning & tilbehør...

69 25 38 88 www.supersellers.no

hurtig
Rask levering fra  

våres sentrallager.

lett
Bestilling over telefonen 

 og på webshoppen.

billig
Standard inventar og - tilbehør 

til en god pris.
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kleSdamper - klargjør klÆrNe hurtig og lett
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E8 håndholdt steamer
kapasitet:  250 ml.
Watt:  500W
klar på:  2 min.
Hastigheter:  1
Steaming:  Opp til 10 min.
Høyde:  27,5 cm.
materiale:  plast
Vekt: 1,04 kg.
ledning:  180 cm.

Varenr.: 80060-00

850,-

Slik velger du en klessteamer.

Vær opppmerksom på ditt behov. Skal du bruke steameren en gang iblant eller hver dag?
Skal du steame i kort- eller lang tid. mange ganger i løpet av dagen i kort eller i lang tid i et strekk?
Ønsker du en solid modell, som krever mindre vedlikehold eller ? 
 
Vi har håndholdte steamere til det lille behovet, gulvmodeller, som er gode til mange små oppgaver og 
store steamere med vanntank som varmes opp til store oppgaver.
Se spesifikasjonene ved hver steamer og spør gjerne, hvis du er i tvil.

Style400
Funksjoner:
–  kan steame tynne stoffer som kraftige 

materialer
– metallplate på munnstykket
–  Beskyttelseshåndtak.
–  Synlig vannbeholder

Vannbeholderen er på 400 ml. og er lett å fylle på. 
en handy steamer til bruk i butikksvinduet, messer 
og utstillinger. 

spesifikasjoner:
klar på:  40 sek.
kapasitet:  400 ml.
Hastigheter:  2
Steaming:  Opp til 25 min.
materiale:  kobber/ plast 
Watt:  2000W
Vekt:  1,1 kg.
ledning:  3 m.

Varenr.: 80087-00

1.900,-

Til messer  
og reiser
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K9 lettvektssteamer
Funktsjoner:
–  kan steame tynnere stoffer
–  avtagbar børste til steaming av fløyel
–   Synlig vanntank
  lett å se vanninnholdet

Vannet varmes opp i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vannet hurtigt  
varmes opp. dette betyr at kalk blir avsatt i et 
rør og bør avkalkes regelmessig.

spesifikasjoner:
klar på: 1 min.
kapasitet: 3,5 liter
Hastigheter: 1
Steaming: Opp til 2 timer
materiale: aluminium
Watt: 1400W
Vekt: 7,5 kg.
Slange: 130 cm.
ledning: 170 cm.

Varenr.: 80061-00

3.230,-

Til det lille 
behov

Quick Steam II
Funksjoner:
–  kan steame tynnere stoffer
–  avtagbar børste til steaming av fløyel
–   Synlig vanntank
  lett å se vanninndholdet

Vannet varmes opp i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vannet hurtig  
varmes opp. dette betyr at kalk blir  
avsatt i et rør og bør avkalkes regelmessig.

spesifikasjoner:
klar på:  1 min.
kapasitet:  1,9 liter
Hastigheter:  2
Steaming:  Opp til 1 time.
materiale:  plast
Watt:  1300-1600W
Vekt:  4,9 kg.
Slange:  150 cm.
ledning:  2 m.

Varenr.: 80055-00

2.850,-

Til det lille 
behov

3.896,-

Steamer B-MT 1750 W
Funktsjoner:
–  leveres med oppheng og teleskopstang
–  metallplate på munnstykket
–   Synlig vanntank
  lett å se vanninnholdet

Vannet varmes opp i en kanal i seg selv
damperen, derfor kan vannet raskt
er oppvarmet. det betyr at kalk avsettes i et rør og 
må avkalkes jevnlig.

specifikationer:
klar på:  1 min.
kapasitet:  3 liter
Hastigheter:  1
Steaming:  Op til 1 time.
materiale:  plast, metal og kobber
Watt:  1750W
Vekt:  9 kg.
Slange:  140 cm.
ledning:  2 m.

Varenr.: B098-224150
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med våres profesjonelle steamers 
er det effektivt og hurtig å dampe 
tøyet. Det fjerner lett krøller og 
folder.

Pro 2000 steamer
Funksjoner:
–  kan stilles inn for å steame fine som kraftige 

materialer
– metallplate på munnstykket og med børste 
–  Henger oppheng til 10 hengere.
–  Sterk konstruksjon
–  anti kalk system, skal ikke avkalkes.

Varmeelementet konstruksjon og plassering gjør 
at kalken faller ned i bunnen av beholderen.  
Beholderen skal gjennomskylles med vann 
(lunket) min. 1 gang i måneden. 
Husholdnings afkalker kan benyttes ved denne 
steamer. 

spesifikasjoner:
klar på:  1 min.
kapasitet:  2 ,5 liter
Hastigheter: 1 
Steaming:  Opp til 1 time.
materiale:  kobber / plast 
Watt:  2200W
Vekt:  8,9 kg.
Slange:  ekstra isoleret 1 ,25 m.
ledning:  5 m.

Varenr.: 80086-00
 
5.700,-

Pro 1900
Funksjoner:
–  med skjulte hjul.
– metallplate på munnstykket
–  Beskyttelseshåndtak.
–  anti kalk system, skal ikke avkalkes.

Varmeelementenes konstruksjon og plassering 
gjør at kalken faller ned i bunnen av beholderen.  
Beholderen skal gjennomskylles med vann 
(lunket) min. 1 gang i måneden. 
Husholdnings afkalker kan benyttes ved denne 
steamer. 
kompakt steamer i kube design.

spesifikasjoner:
klar på:  1 min.
kapasitet:  1,8 liter
Hastigheter:  1
Steaming:  Opp til 45 min.
materiale:  aluminium / plast 
Watt:  1900W
Vekt:  7,3 kg.
Slange:  ekstra isolert 1,25 m. 
ledning:  2,5 m.

Varenr.: 80085-00

4.750,-

Til det 
professionelle 

behov

Til det 
professionelle 

behov
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K12 Klesamper
Funksjoner:
–  kan steame tynne og kraftige 

materialer
– metallplate på munnstykket
  gir bedre resultat
–   Synlig vanntank
  lett å se vanninnholdet

Vannet varmes opp i en kanal i selve  
steameren, derfor kan vannet hurtig 
varmes opp. dette betyr at kalk blir avsatt i et rør 
og bør avkalkes regelmessig.

 
spesifikasjoner: 
klar på:  1 min.
kapasitet:  2,5 liter
Hastigheter:  2
Steaming:  Opp til 1,5 time
materiale:  aluminium / plast
Watt:  1800W
Vekt:  8,6 kg.
Slange:  130 cm.
ledning:  140 cm.

Varenr.: 80058-00

4.245,-

kleSdam
peR

Til det 
professjonelle 

behov

Supersteam klesdamper
Funksjoner:
–  kan steame tynne og kraftige 

materialer
– Hele munnstykket er i metall.
  gir hurtigere og bedre resultat
–  Beskyttelse håndtake.
–  Sterk konstruksjon

Vannbeholderen er bygget inn og alt vannet i
vannbeholderen varmes opp.
derfor lengere oppvarmningstid.
med varmeelementet bygget inn i
vannbeholderen er den mindre følsom for kalk.
 
spesifikasjoner:
klar på:  8-10 min.
kapasitet:  3 liter
Hastigheter:   1
Steaming:  Opp til 1 time
materiale:  aluminium / plast
Watt:  1500W
Vekt:  4,6 kg.
Slange:  158 cm.
ledning:  163 cm.

Varenr.: 80059-00

7.600,-

T2000 klesdamper
Funksjoner:
–  kan dampe både delikate og sterke materialer
– metallplate på munnstykket. 
  gir raskere og bedre resultater
– Beskyttende håndtak..
–  avtagbar børste for dampende fløyel.

konstruksjonen og plasseringen av varmeelemen-
tet gjør at kalken faller til bunnen av beholderen.
Beholderen må skylles med rent vann (lunkent) 
min. noen ganger i måneden.
Husholdningsavkalkingsmidler kan brukes med 
denne damperen.
 
spesifikasjoner:
klar på:  1 min.
kapasitet:  3,2 liter
Hastigheter:   2
Steaming:  Op til 70min.
materiale:  mat sort plast
Watt:  2000W
Vekt:  8 kg.
Slange:  135 cm. ekstra isoleret
ledning:  200 cm.

Varenr.: 80065-00

5.700,-

Til det 
professjonelle 

behov
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Last ned veiledning 
til avkalkning  

av steamers på 
 www.supersellers.no

DET vIKTIgE!

Ønsker du å ha glede av din steamer i mange år, skal den vedlikeholdes med avkalkning.  

alle våres steamere kan avkalkes med hvit eddik eller alm. avkalker fra dagligvarehandlen.
Husk å gjennomskylle steameren med rent vann gjentagene ganger og tøm 

alle kalkrester ut. 
 

du kan finne avkalker veiledninger og gode råd under FaQ - tøydamper på 
www.supersellers.dk og du kan se våres video  

på SuperSellerS YouTube kanal.

Slik avkalker du en steamer.  - 4 lette trinn
1.

Tøm maskinen for vann. 
er det en steamer med kalkoppsamling skal denne også tømmes. 

2.
Bruk allminnelig husholdnings avkalker ca. 1/2 desiliter og 0,5l. vann. 

Ha blandingen i steameren.
3.

Trykk på on knappen på maskinen og la den dampe i 5 min. 
Slå av  maskinen og la blandingen stå natten over. 

4. 
vIKTIg Tøm maskinen og beholderen helt for vann, etterskyld med rent vann minst 2 ganger. 

du vil kunne se små stykker kalk ved gjennomskylningen. 
Har maskinen en bunnpropp, skal denne benyttes for en bedre gjennomskylning. 

er du i tvil om gjennomskylningen har vært god
kan du teste ved å dampe på et håndkle.

mindre kalk og lengre holdbarhet 

Nå kan steameren benyttes igjen.  
 

er du i tvil om gjennomskylningen har vært god.  
kan du teste ved å dampe på et håndkle.



 
17.7www.supersellers.no69 25 38 88

TØjdam
peR

steamers
Hvilken steamer skal jeg velge?

det avhenger mye av behovet. Skal du regelmessig dampe en stor mengde tøy anbefaler vi en av våres store modeller, mens en av de 
mindre størrelser vil være opplagt ved et mindre behov.
Størrelsen på vanntanken er også relevant. Skal du dampe i lengere tid vil en steamer med en stor vanntank være å foretrekke, da den 
ikke skal fylles opp hele tiden. 

de håndholdte steamers, er velegnet til bruk på reiser, utstillinger og moteshows, når det kun er lite tøy som skal dampes eller friskes 
opp.
SuperSellerS har et utvalg av steamers fra de billige håndholdte steamers til de store profesjonelle steamers til tøy.

Våre gulv steamere varierer fra de små økonomiske modeller til butikken med det lille behovet, til våre store profesjonelle steamers til 
butikken, hvor det skal dampes mye tøy. 
En steamer er et must i enhver klesforretning eller gjenbruksforretning.

En steamer er ikke noe rense-apparat, men stoffet blir behandlet med damp, vil de fleste skrukker forsvinne, da den varme dampen sørger for 
å drepe støvmidlene og fjerne de fleste ubehagelige lukter.

Hvordan virker en steamer?
en steamer fungerer anderledes enn et strykejern. den fjerner folder og krøller uten å røre tekstilene, f.eks. når tøyet henger 
påkleshenger.
en steamer varmer opp vannet til det kan dampe. den varme dampen sørger for å gjenoprette fibrene så de retter seg ut uten å skade 
tøyet. det gjør en steamer velegnet for å bruke på fine materialer som f.eks. silke og satin.
en tøydamper sørger dessuten for å drepe bakterier og fjerne lukt fra tøyet. 
 
Hvordan steamer man tøy?
en steamer er lett å bruke.
Start med å tenne den og i løpet av få minutter er den klar til bruk.  
Heng det tøyet som skal steames på en henger og start dampningen nederst  
på tøyet, dermed får du full utnyttelse av dampen, som stiger opp.
press steamerhodet mot tøyet og hold tøyet utspendt for det beste resultatet.
Skal du dampe krager, skal du legge tøyet på en rett overflate, og dampe vannrett,  
for det beste resultatet. er det tykkere materialer, som f.eks. ullfrakker og  
prøveromsforheng som skal dampes, skal du bruke tilbehørsbørsten. 
 
er uhellet ute og mangler du en reservedel til din steamer?
Vi fører et utvalg av reservedeler til våres forskjellige steamers, blandt annet  
har vi ekstra vanntank, komplette slanger,  steamer-hoder og mye mer.


