
LIKALNA MIZA 
NOVIH DIMENZIJ

Vakum, izpih in rokavnik z močnimi ven�latorji zagotavljajo 
popolno profesionalno likanje. Ravno odsekan sprednji del 
Vam omogoča idealno likanje  zgornjih oblačil(srajce, bluze). 
Mere likalne površine 230/420/1150 mm.

Parna postaja 2.5 ali 3.8 lit ne�o z  konstantnim 
pri�skom 3 bara omogoča 2,5-4 ure likanja. Grelec je  
mon�ran neposredno v vodi kotlička zaradi 100% 
izkoristka energije. Varovanje kotlička pro� pregrevanju 
je izvedeno s pe�mi varovalnimi elemen�. Uporaba 
vode iz vodovoda. An�kalk nerjaveč parni kotliček. 
Profesionalni parni likalnik s plutovinas�m ročajem pro� 
potenju in PTFE podlogo.

Ravno odsekan sprednji del nam omogoča idealno likanje 
zgornjih oblačil-srajc bluz, suknjičev-saj ravno ravni del 
omogoča popolno likanje ramenskega dela. Profesionalni  
vakum in ispih-balon pa dodatno učinkujeta na hitro in 
kvalitetno likanje.
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KOMPAKT PLUS z integrirano likalno postajo z 3L 
ali 5L, ki je mon�rana v zato pripravljenem držalu 
v is� ravnini in nam služi za nemoteno odlaganje 
likalnika.
Vklop vakuma, izpiha  in vakuma  rokavnika 
uravnavamo  z nožnima loputama-s�kali. 
Poseben pomen izpihovanja nam daje pri likanju 
zelo občutljivih in dragih oblačil, pri likanju 
zmečkanih oblačil, pri likanju džinsa-mehak o�p. 
Z rokavnikom, ki je ogrevan in ima  vakum za 
odstranjevanje  pare likamo vse od medfaznega 
do končnega likanja.  

1150

450

1150

420 240

Likalna oblika likalne plošče je lahko pravokotne oblike.

Za likanje prtov, posteljnine ali zaves ali pa je lahko ožji 

del Polokrogle oblike.

Likalna miza kakor parna postaja sta Slovenski  izdelek, izdelana  na osnovi dolgoletnih izkušenj, vgrajeni so 
najboljši materiali brez plas�ke in elektronskih sklopov, konstanten pri�sk pare 2,8-3 bar je dokazano 
najprimernejši, in najprijaznejši  do teks�lnih vlaken in tkanja posebej še v današnjih časih, ko dosegajo 
oblačila vrednost nekaj sto ali celo �soč Eur. Likalna miza kot parna postaja je med  poplavo likalne tehnike 
izdelek, ki je tehnološko dovršen z inova�vnimi vložki, ki zagotovo koris�jo napredku parnega likanja in 
omogočajo lastnikom naše likalne enote nemoteno in  kvalitetno delo. Zadovoljna  stranka je to bu�čna 
šivalnica, konfekcijska delavnica, kem. čis�lnica, pralnica, hotel najvišje kategorije, šola, bolnišnica, vrtec, 
gos�nski obrat, kmečki turizem, ali pri Vas doma, ker mora vaša srajca ali obleka jutri izgleda� kot iz škatlice, 
to in še veliko več  omogoča  nova likalna enota Šternma�k.
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Obleka naredi človeka, 

likalnik Šternma�k pa obleko.
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Likalna miza kakor parna postaja sta Slovenski  izdelek



Nekaj primerov likanja oblačil vakum izpih hitro - enostavno - kvalitetno.



Zastopanje tujih proizvajalcev opreme za 
parno likanje, 
parno čiščenje 

in vzdrževanje - rezervni deli.

Parni čis�lni apara� za čiščenje in dezinfekcijo objektov, 
opreme v industrijskih zgradbah in gospodinjstvih.              

Likanje oblačil na obešalniku hotelskim 
gostom, trgovinah z oblačili, na terenu v 
gledališčih hitro in učinkovito.

Parni likalniki raznih proizvajalcev 
PTFE podloge za likalnike.

Elektro magnetni ven�li od 1/8 do 3 col G tekočina, zrak, para.

Čis�la za čiščenje opreme,                                                                                                             
objektov v gospodinjstvih.

www.likalniki.si


