
חידוש מדהים
ליעילות מקסימלית בגיהוץ

מערכת הגיהוץ המתקדמת. שיטת חימום מהירה. 

לא עוד המתנה. טיפול מיוחד בכל סוגי האריגים.



לאורה סטאר. מומחיות עולמית לשירותך

חברת לאורה סטאר השוויצרית המציאה את מערכת הגיהוץ המקצועית מתוצרתה 
בשנת 1986. מאז, קרוב ל-2 מילין משתמשים ביותר מ-40 מדינות ברחבי העולם נהנים 

ממוצריה מדי יום ביומו.

שני עשורים מאוחר יותר, לאורה סטאר הפכה לאמת המידה ומובילת דרך בתחום 
האיכות והחדשנות של מערכות גיהוץ לצד תכונות ויתרונות יוצאי דופן מול כל מוצר אחר. 

לאורה סטאר מתייחסת למובילות זו כמחויבות קבועה המבטיחה לכם הלקוחות באופן 
קבוע מוצרים באיכות עילית ובאחריות לאורך זמן.

מהנדסי לאורה סטאר, המעצבים וכל עובדי החברה פועלים כל העת לשיפור המוצרים 
ושירותי החברה ובכך לדאוג על בסיס קבוע, בתחום הפעילות שלנו, לשיפור איכות החיים 

של לקוחות החברה בפעילות חיוניות ויומיומית.



את ההישגים האלה אנו משיגים בסיוע הדוק של מעבדות המחקר והפיתוח בחברה 
המתמחות במערכות גיהוץ מתקדמות לצד מומחי השירות והתמיכה המציעים ייעוץ 

מקצועי המותאם לכל צורך ואתגר.

לאורה סטאר הוא שם המחייב אותנו, כמובילים עולמיים, לעמוד תמיד בחזית 
החידושים העולמית לצד עמידה בתקני האיכות השווייצריים  המחמירים.

המוצר הנמכר לכם מלווה בגיבוי המלא של לאורה סטאר. הדפים הבאים ילמדו אתכם 
על התכונות והיתרונות הייחודיים של המערכת המעמידים אותה בליגה נפרדת מכל 

מערכת אחרת.

אז אם אתם מתכוונים לגהץ באמת ולא 'למרוח' לאורה סטאר היא התשובה והדרך...

עקב ברנר, י

א. וולף בע"מ
נציגי לאורה סטאר בישראל



החיים יפים יותר
עם

מרעננים את הבגד בשניות.

רענון הקיטור ’ מבטיח 
מראה מושלם לבגד

סופט פרסינג  
מבטיח גיהוץ מושלם 

גם פריטים מאריג עדין 
ורגיש במיוחד

מערכת חימום מהיר  
אין צורך בהמתנה 
לחימום המערכת



מערכת הקיטור המקצועית )מוגנת פטנט(.

הקיטור משתחרר בלחץ גבוה וקבוע המייצר 200 ליטרים 
של קיטור לדקה, כפי שמומלץ על ידי מומחים לגיהוץ.
הקיטור מתחמם פעמיים. התוצאה הינה טכנולוגיית’

כפל קיטור’ הייחודית ללאורה סטאר.

שני יתרונות בולטים של לאורה סטאר
לגיהוץ מקצועי מושלם

טכנולוגיית 'המעבר הרציף' הייחודית.

על פי שיטה זו הייחודית, האופיינית למערכות מקצועיות, 
מבוצע תהליך משולש במעבר יחיד של גוף המערכת - 

)1( חימום בקיטור )2( החלקה )3( קירור. התוצאה - הבד 
מתייצב והופך חלק ומגוהץ ברמה גבוהה ביותר.



בדים עדינים
תחתית טפלון מונעת נזק 

והחלקה המאפשרת גיהוץ 
בדים עדינים ללא חשש 

מחימום יתר ונזקים.

לחץ קיטור קבוע
 Bar 3.5 לחץ קיטור קבוע של

המייצר נפח של 200 ליטר 
קיטור לדקה. התוצאה - 

איכות גיהוץ מושלמת.

עוצמה כפולה
עוצמה כפולה של לחץ קיטור 
להשגת החלקה מושלמת של 

הבד המגוהץ.

חיישן מים
חדש - חיישן המציג את רמת 
המים במיכל - ומאפשר מילוי 
ללא צורך בכיבוי מערכת הגיהוץ 
והפסקת הגיהוץ.

גיהוץ ללא הפסקה
מיכל רזרבי של 1 ליטר )ניתן 
להסרה( המאפשר גיהוץ ללא 
הפסקה גם בעת מילויו.

מערכת חימום מהיר
חימום מהיר המאפשר חימום 
המערכת למצב הפעלה מלא 
בתוך 3 דקות.



EVOLUTION G4

Steam pressure 

Steam droplets 

Ironing time 

Heating time

Water tank capacity

Iron rest position

Electric cable

3.5 bars (double volume)

extra fine

unlimited

approx. 3 minutes

removable, 1 litre

tilted

approx. 3 m

EVOLUTION G4

www.laurastar.com

DOUBLE VOLUME
Double volume of extra fine 
steam, for a lasting result 
leaving no damp traces.

CONSTANT PRESSURE
A constant pressure of 3.5 bars 
produces 200 litres of steam 
volume per minute – the result is 
professional ironing quality. 

PERMANENT IRONING
Removable 1-litre reservoir – 
uninterrupted ironing without 
waiting.

FAST HEATING TIME
Super fast heating time in three 
minutes for immediate use.

WATER DETECTION
NEW – Automatic water level 
detection system, to fill the res-
ervoir continuously without 
switching off the iron.
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DELICATE FABRICS 
Anti-slip protective sole for 
ironing delicate fabrics that are 
never shiny without worrying 
about temperature settings.

Dimensions (L x W x H) 

Power appliance

Total weight

Storage of iron

Technology

Accessories included

24 x 41 x 28 cm

 2200 W

approx. 6.6 kg

iron holder

Switzerland

SOFTPRESSING soleplate

HOLDER G-LINE cable holder

Your agent:

the fast-heating system, 
                 for wait-free ironing

 Extend the service life of your 
equipment by using the exclusive AQUA filter and demi-
neralisation granules.

swiss technology
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מפרט טכני 
3.5 בר  לחץ קיטור  
מיקרופיין רסס קיטור  
ברצף. ללא הגבלה זמן הפעלה  
כ-3 דקות זמן חימום  
1 ליטר. ניתן להסרה נפח מיכל מים  
סינון מים  מומלץ מסנן מיםמקורי )מלחים ומינרלים(
כ-3 מ' כבל חשמל  

  LAURASTAR AQUA-המלצה*
שימרו ושפרו את חיי המערכת וביצועיה באמצעות שימוש בסנן המים 

הייחודי של לאורה סטאר ושימוש במים מטופלים.

מידות )גXרXא(     ס"מ
W 2200 הספק חשמלי   
כ-6.6 ק"ג משקל כולל 
איחסון מגהץ                                                   תפס ייחודי
לאורה סטאר, שווייץ תוצרת   
 SOFT PRESSING                                   )אביזרים )סטנדרט

28x41x24

HOLDER G-LINE מחזיק כבל 

פלטת   



האם אתם מתכוונים לגהץ ברצינות או סתם 'למרוח'?

א.וולף בע"מ
האיכות סטאר. השרות יותר. www.laurastar.co.il1-700-555-025


