БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
БЕЗДОГАННА ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ

DeLuxe 21 B

DeLuxe 21 B

Вакуумный гладильный стол: подача пара и
воздуха с гладильной поверхности, которая
нагревается паром. DELUXE 21 – самое
многофункциональное решение для глажения
изделий любого типа на современном рынке.
Позволяет гладить обычные хлопковые/смесовые
ткани, а также изделия из плотного текстиля - при
подаче пара с гладильной поверхности. При
глажении лёгких тканей используют функцию
подачи воздуха с гладильной доски. Такой стол
незаменим в химчистке, прачечной.

Вакуумний прасувальний стіл: подача пари і
повітря з прасувальної поверхні, яка нагрівається
парою. DELUXE 21 - багатофункціональне рішення
для прасування виробів будь-якого типу на
сучасному ринку. Дозволяє гладити звичайні
бавовняні / сумішеві тканини, а також вироби з
щільного текстилю - при подачі пара з
прасувальної поверхні. При прасуванні легких
тканин використовують функцію подачі повітря з
прасувальної дошки. Такий стіл незамінний у
хімчистці, пральні.

Модели DELUXE 21 поставляются с двумя
размерами бойлера или с возможностью
подключения к внешнему источнику пара. Стол с
бойлером большего размера даёт возможность
подавать пар к гладильной технике в цеху
(паровые манекены, другие столы и др.).
Пневматические педали облегчают управление
всеми функциями стола – вакуумным отсосом,
подачей воздуха и пара. Стол необходимо
подсоединить к внешнему источнику сжатого
воздуха.
Модели DELUXE 21:

Моделі DELUXE 21 поставляються з двома
розмірами бойлера або з можливістю
підключення до зовнішнього джерела пари. Стіл
з бойлером більшого розміру дає можливість
подавати пару до прасувальної техніки в цеху
(парові манекени, інші столи та ін.).
Пневматичні педалі полегшують керування всіма
функціями столу - вакуумним відсмоктуванням,
подачею повітря і пари. Стіл необхідно під'єднати
до зовнішнього джерела стисненого повітря.

DeLuxe 21B и 21C - со встроенным паровым генератором, с утюгом;
DeLuxe 21D - без парогенератора, подключаются к внешнему
источнику пара, с утюгом и паровым клапаном;
DeLuxe 21DC - без парового генератора и вакуумного мотора,
подключаются к внешнему источнику пара и к централизованной
вакуумной системе, с утюгом и паровым клапаном.
Уникальная технология обеспечивает сильную и равномерную подачу
пара по всей площади доски.
Компания CAMPTEL использует только высококачественные
компоненты для механических, пневматических и электрических
узлов своего оборудования. Функциональность и простота в
эксплуатации, европейские стандарты безопасности – основа
высокого качества техники и безупречной репутации в отрасли.

характеристики

DeLuxe 21 B

электропитание
380В/3ф+N+G/50Гц
объём бойлера
14 л
мощность нагрева
7,5 кВт
мотор водяного насоса
0,5 кВт
вакуумный мотор
0,45 кВт
потребление пара
производительность пара
9 кг/ч
давление пара
5 бар
сжатый воздух
6 бар
размер доски
240x1270x450 мм
габариты стола
600x1700x990 мм
вес
200 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
форма для рукава
+
паровой пистолет
+
педальное управление
+
воздушно-паровой пистолет
+
паровая щётка
+
тефлоновая подошва
+
доска 220x1275x500 мм
+
ТЭН 10 или 12 кВт
+
ТЭН 6+6 или 7,5+7,5 кВт
подвеска для утюга
+
лампа для подвески
+
два утюга
+
пятновыводной рукав из н/ж
стали
подставка для утюга

DeLuxe 21 C

Моделі DELUXE 21:

• DeLuxe 21B і 21C - з вбудованим паровим генератором, з праскою;
• DeLuxe 21D - без парогенератора, підключаються до зовнішнього
джерела пари, з праскою і паровим клапаном;
• DeLuxe 21DC - без парового генератора і вакуумного мотора,
підключаються до зовнішнього джерела пари і до централізованої
вакуумної системи, з праскою і паровим клапаном.
Унікальна технологія забезпечує сильну і рівномірну подачу пари по
всій площі дошки.
Компанія CAMPTEL використовує тільки високоякісні компоненти
для механічних, пневматичних і електричних вузлів свого
обладнання. Функціональність і простота в експлуатації, європейські
стандарти безпеки - основа високої якості техніки і бездоганної
репутації в галузі.

DeLuxe 21 D

DeLuxe 21 DC

380В/3ф+N+G/50Гц
0,45 кВт
15 кг/ч
5 бар
6 бар
240x1270x450 мм
600x1700x990 мм
160 кг
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группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД
ул. Николая Лебедева, 4/39-А, офис 384
Киев, 02094, УКРАИНА
Тел. +38(044) 2239063
e-mail: info@stirka.in.ua Интернет: www.stirka.in.ua

характеристики

220В/50Гц
електроживлення
об’єм бойлера
потужність нагріву
мотор водяного насоса
вакуумний мотор
15 кг/ч
5 бар
тиск пари
6 бар
стиснуте повітря
240x1270x450 мм
розмір дошки
600x1700x990 мм
габарити стола
150 кг
вага
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ ТА АКСЕСУАРИ
форма для рукава
+
паровий пістолет
+
педальне управління
+
повітряно-паровий пістолет
+
парова щітка
+
тефлонова підошва
+
дошка 220x1275x500 мм
+
ТЕН 10 або 12 кВт
ТЕН 6+6 або 7,5+7,5 кВт
підвіска для праски
+
лампа для підвіски
+
дві праски
+

380В/3ф+N+G/50Гц
23 л
10 кВт (5кВт+5кВт)
0,5 кВт
0,45 кВт
11,5 кг/ч
5 бар
6 бар
240x1270x450 мм
600x1700x990 мм
200 кг

група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД
вул. Миколи Лебедєва, 4/39-А, офіс 384
КиЇв, 02094, УКРАЇНА
Тел. +38(044) 2239063
e-mail: info@stirka.in.ua Інтернет: www.stirka.in.ua

плямовивідний рукав з н/ж
сталі
підставка для праски

