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Northmace Hotel Safety
Steam Iron - Avantgarde 
The ultimate Hotel Safety Iron for guest use.

• Guest friendly controls
• Integral Hotel Auto-Off timer safety 

feature – 30 seconds horizontal and 
8 minutes vertical

• Non-stick “easy glide” stainless 
steel sole plate

• Auto-off indicator light

• Burst of steam and spray facilities
• Self-Clean feature
• Drip-stop function
• Anti-calc system
• Hotel specific rubber power cord to 

help prevent cord damage
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Hotelové 
žehličky
Jako společnost, jejíž žehličky jsou  v hotelových pokojích po celém 
světě, jsme se zavázali k výrobě prvotřídních bezpečných žehliček.    
Hosté si všímají a oceňují duch dokonalosti. Obě naše žehličky 
nabízí hostům vynikající zkušenost se žehlením a zároveň poskytují 
hoteliérům bezpečné, spolehlivé a atraktivní řešení.
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Northmace Hotel Safety
Dry Iron - Elegance
The safe and easy choice for guests.
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Northmace Hotelová napařovací
žehlička - Avantgarde 
Konečně bezpečná žehlička pro hosty.

• Uživatelsky přátelská kontrola
• Integrovaný bezpečnostní časovač s funkcí 
   automatického vypnutí:
   30 sekund v horizontální  poloze
    8 minut ve vertikální poloze
• Žehlicí nepřilnavá deska “easy glide” 
   z nerezové oceli 
• Ukazatel automatického vypnutí

• Napařovací a stříkací
• Samočistící funkce
• Funkce STOP odkapávání
• Odvápňovací systém
• Specifická hotelová guma napájecího
kabelu, aby nedošlo k jeho poškození
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   automatického vypnutí:
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Záruka:Barva: Kód produktu: ASI 4 RO
KYČerná

Záruka:Barva: Kód produktu: EDI 3 RO
KY
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Hotel Bedroom
Safety Irons
As a company whose irons are found in hotel bedrooms
throughout the world, we are committed to manufacturing 
first-class Hotel Bedroom Safety Irons. It is this spirit of
excellence that is noticed and appreciated by the guest. Both our
Steam and Dry Irons offer the guest a superior ironing
experience, and at the same time provide the hotelier with a safe,
reliable and attractive solution.

1Zastoupení v ČR: BONO-HS,s.r.o., www.vybavhotel.cz

Northmace Hotelová
žehlička - Elegance
Bezpečný a snadný výběr pro hosty.


