








GAZZELLA AKSESUARLAR

Gazzella SY STX 3285 S

� Extra Keçeli Ütü Masası Kılıfı

• 50x135 ebatlar›yla her tip ütü masas›na
uyar

• 3 mm kal›nl›¤›nda, keçeli, özel dokuma,
230º ›s›ya dayan›kl› logolu kumafl (Turkuaz)

• Dokuma özelli¤i nedeniyle maksimum
seviyede buhar geçirgenli¤i

• Zor afl›nan, uzun ömürlü kumafl

• H›zl› ütülemeyi ve süzülerek gitmeyi
sa¤layan kaygan yüzey

• Kilitli ip sistemiyle k›l›f› istenilen gerginlikte
tutma ve kaymay› önleme

• % 100 polyester

Dikkat: Termostat ya da rezistans ar›zas› olan
ütülerden kaynaklanan 230ºC üzerindeki yüksek
›s›larda bez yanabilir.

Gazzella SY EASY 36

� Yanmaz Altlık

• Yanmaz silikon hammadde

• 4 farkl› renk

• 280 derece ›s›ya dayan›kl›

• Ütü taban›n› temiz tutar

• Unutkanl›ktan do¤an yanma tehlikesini
önler v.b.

Gazzella SY MGCL 04

� Extra Tabanlık

• Kumafllar› nemli bezle ütülemekten
kurtaran özellik

• PTFE hammadde 280 derece ›s›ya
dayan›kl› hammadde

• Buhar› tüm yüzeye yayabilme özelli¤i

• Ütü taban›na ilk günkü gibi koruma
sa¤lama

Gazzella Squad SM/GZM 100 K
� Küçük Kol Aparatı
• Açılabilir�/�kapanabilir ergonomik dizayn.
• Açık halde 14 cm. Katlandığında 6 cm yükseklikle dar boşluklara

yerleştirilebilme kolaylığı.
• Özel fırın boyası ile paslanmaya karşı dirençli.
• Özel delikli termoplastik zemini ile buhar geçirgenliğini en üst

düzeyde sağlama özelliği.
• 52x13 cm ebedında kullanışlı ütüleme yüzeyi.
• 3,5 mm keçe destekli, yüksek kalitede ütüleme imkanı sağlayan,

230º ısıya dayanıklı, özel logolu dokuma kumaş (Turkuaz).
• Kol, kemer, paça, yaka kısımlarının kolay ve etkili ütülenmesini

sağlar.

Dikkat: Termostat ya da rezistans ar›zas› olan ütülerden kaynaklanan 230ºC üzerindeki yüksek ›s›larda bez yanabilir.

Gazzella Squad SM/GZM 100 B
� Büyük Kol Aparatı
• Açılabilir�/�kapanabilir ergonomik dizayn.
• Açık halde 16 cm. Katlandığında 7 cm yükseklikle dar boşluklara

yerleştirilebilme kolaylığı.
• Özel fırın boyası ile paslanmaya karşı dirençli.
• Özel delikli termoplastik zemini ile buhar geçirgenliğini en üst

düzeyde sağlama özelliği.
• 52x19 cm ebedında kullanışlı ütüleme yüzeyi.
• 3,5 mm keçe destekli, yüksek kalitede ütüleme imkanı sağlayan,

230º ısıya dayanıklı, özel logolu dokuma kumaş (Turkuaz).
• Kol, omuz, göğüs, kemer, basen, yaka kısımlarının kolay ve

etkili ütülenmesini sağlar.

Gazzella Squad SM/GZM 900 L
� Luxe Ütü Masası
• Ergonomik özelliği ile oturarak dahi ütü yapabilme imkanı.
• Çocuk emniyet kilidi.
• Çift profilli denge çubuğu ile, maksimum denge imkanı ve kolay yükseklik ayarlama tertibatı.
• Katlandığında 8 cm yükseklikle dar boşluklara yerleştirebilme kolaylığı.
• Özel fırın boya özelliği ile paslanmaya karşı dirençli.
• 42x120 ebedında geniş kullanışlı ütüleme yüzeyi.
• Tek ütü veya Buhar jeneratörlü ütü konulabilen, sürgülü ve kapanabilir, estetik ve  fonksiyonel arka ütü yerleştirme platformu.
• 3,5 mm keçe ve 5 mm sünger destekli, yüksek kalitede ütüleme imkanı sağlayan, 230º ısıya dayanıklı, özel logolu dokuma kumaş (Turkuaz).
• Açılabilir�/�kapanabilir, askılık ve çamaşır sepeti.
• Portatif kol ve omuz ütüleme aparatı.
• 280 derece ısıya dayanıklı yanmaz silikon altlık.



5 cm

SM UPM 244

� Up ’n Up 4 Basamaklı Merdiven

• Kusursuz dizayn

• Paslanmaya dayan›kl›

• 5 kg hafifli¤inde, kolay tafl›nabilir

• 127 x 41 x 5 cm ebatlar›nda

• Kapal› halde 5 cm geniflli¤inde

• 26 cm kullan›fll› basamak aral›¤›

• Mükemmel denge ve a¤›rl›k merkezi

• 150 kg tafl›ma kapasiteli

SM UPM 243

� Up ’n Up 3 Basamaklı Merdiven

• Kusursuz dizayn

• Paslanmaya dayan›kl›

• 3.6 kg hafifli¤inde, kolay tafl›nabilir

• 98 x 41 x 5 cm ebatlar›nda

• Kapal› halde 5 cm geniflli¤inde

• 26 cm kullan›fll› basamak aral›¤›

• Mükemmel denge ve a¤›rl›k merkezi

• 150 kg tafl›ma kapasiteli

GAZZELLA ÜTÜ MASALARI

Gazzella DUTY Ütü Masas› - SM GZM 800 DS

DİKKAT!
Termostat yada rezistans ar›zas› olan ütülerden kaynaklanan 230°C üzerindeki yüksek ›s›larda bez eriyebilir.
Ütü ›s›nd›ktan sonraki ilk buhar ç›k›fl›n› masa bezi üzerine uygulamay›n›z. (Ütü içerisindeki tortu ve pislikler
ilk buhar ile beraber yüksek ›s›da d›flar› at›laca¤›ndan, kumafl›n kirlenmesine ve erimesine sebep olabilir)

• Katland›¤›nda 7 cm yükseklikle dar boflluklara yerlefltirebilme kolayl›¤›.

• Çift profilli denge çubu¤u ile, maksimum denge imkan› ve kolay yükseklik
ayarlama tertibat›.

• 3,5 mm keçe ve 3 mm sünger destekli, yüksek kalitede ütüleme imkan›
sa¤layan ›s›ya dayan›kl›, özel logolu dokuma kumafl (Buz mavisi).

• Tek ütü veya buhar jeneratörlü ütü konulabilen, estetik ve fonksiyonel arka
ütü yerlefltirme platformu.

• Elektrostatik toz boyal› özelli¤i ile paslanmaya karfl› dirençli.

• 41 x 115 ebad›nda genifl kullan›fll› ütüleme yüzeyi.

7 cm

Gazzella SY STX 3285 D

� Gazzella Duty Extra Keçeli Ütü Masası Kılıfı

• 50x135 ebatlar›yla her tip ütü masas›na uyar

• 3 mm kal›nl›¤›nda, keçeli, özel dokuma, 230º
›s›ya dayan›kl› logolu kumafl (Buz mavisi))

• Dokuma özelli¤i nedeniyle maksimum seviyede
buhar geçirgenli¤i

• Zor afl›nan, uzun ömürlü kumafl

• H›zl› ütülemeyi ve süzülerek gitmeyi sa¤layan
kaygan yüzey

• Kilitli ip sistemiyle k›l›f› istenilen gerginlikte
tutma ve kaymay› önleme

• % 100 polyester

Dikkat: Termostat ya da rezistans ar›zas› olan
ütülerden kaynaklanan 230ºC üzerindeki yüksek ›s›larda
bez yanabilir.



GAZZELLA ÇAMAfiIRLIK ve MERD‹VENLER

SM HND 153 - SM HND 252 - SM HND 253

� Hang ’n Dry Çamaşırlık

• Özel çekme eloksall› alüminyum.
• Günefl ›fl›nlar›na dayan›kl› termoplastik aksamlar.
• Kusursuz dizayn, mükemmel denge ve a¤›rl›k merkezi.

SM/HND 153

• 136 cm gövde uzunlu¤u ve 1.9 kg hafifli¤inde, kolay tafl›nabilir.
SM/HND 252

• 145 cm gövde uzunlu¤u ve 2.7 kg hafifli¤inde, kolay tafl›nabilir.
SM/HND 253

• Aç›ld›¤›nda 300 cm’ye ulaflan gövde uzunlu¤u ve 4.3 kg
hafifli¤inde, kolay tafl›nabilir.

• Her iki kanattan 30’ar cm uzayabilen teleskopik ek kanatlar.
• Çorap ve küçük parça çamafl›rlar için özel ask›l›k.

SM HND 253

SM HND 252

1 Islak zeminde kaymay› önleyen ayaklar (SM HND 153-252-253)
2 Çorap ve küçük parça çamafl›r ask›l›¤› (SM HND 153-253)
3 Teleskopik aç›l›r - kapan›r kanat ilavesi (SM HND 253)
4 Katland›¤›nda 145x57x10 cm ekonomik yer kaplama (SM HND 252-253)
5 Katland›¤›nda 11x59x100 cm ekonomik yer kaplama (SM HND 153)

SM HND 153
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Gazzella Harmony 2101 AE

� Ütü Masası

• Her noktada eflit ›s› yay›l›m› ve
hava ak›m› düzenleyen rezistansl›
delikli metal ütüleme zemini

• Ütülemeyi kolaylaflt›ran özel
dokuma, 230º ›s›ya dayan›kl› bez
ve 3 mm keçe  katman

• Kumafl›n so¤urken kendini
b›rakmas›na izin vermeyen buhar
vakumlamay› sa¤layabilen sessiz
hava emiflli fan

• Özel amortisörüyle emsalsiz kolay
kurulum ve katlanabilme

• Tafl›ma kolayl›¤› sa¤layan
tekerlekler

� Ütü

• Paslanmaz sac gövdeli, elektrostatik
f›r›n boyal› 1 lt buhar kazan›

• Inox çelik tabanl› ütü

• Su takviyesiz yaklafl›k 1,5 saat aral›ks›z
ütüleme kolayl›¤›

• Özel kelepçe emniyetli su tahliye
vanas›

• Sürekli ve güçlü buhar bas›nc›

• Dikey buhar temini ve ütüleme

• 6 farkl› emniyet sistemi

• Elektrik tasarrufu

• Kireçlenmeye karfl› paslanmaz kazan


