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MODEL CURĂŢĂTORIE CHIMICĂ 30 m² – 50 m²
Număr Personal: cca 2 persoane

1 buc. Maşină de Curaţat Chimic 12 – 15 kg

1 buc. Masa de calcat, cu absorbţie şi suflat,
cu fier de călcat

1 buc. Generator cu aburi, ca. 3 KW,
(necesar numai daca incalziţi electric)

1 buc. Pistol pentru scos pete
1 buc. Compresor de aer, mărime mică

2 buc. Cuier haine deplasabil pe roţi

1 buc. Chit de pornire pentru ca 1 – 2 luni,
 cu soluţii de scos pete,
 4 role de folie
 etichete, cleste de heftuit şi cleme(agrafe)
 2 plase de spălare
 2 cutii pline cu umeraşe
 2 role pentru scame
 2 perii pentru scos pete, moale/tare
 diverse

Fără soluţia de Percloretilenă, (se necesită ca 300 l la prima umplere)
Preţ informativ complet:
Dacă încalzirea maşinii de curăţat se face electric
Dacă încălzirea se face cu aburi
(se necesită separat un cazan)
Pentru punerea în funcţiune se necesită:
Racordarea la reţeaua electrică
1 când se încălzeşte electric
2 când se încălzeşte cu aburi
Legare la reţeaua de apă, ½ ţoll,
Presiune apă
3 – 4 bari,
Canalizarea
Ø 50 mm

13.460* €
11.480* €

25 KW, 35 A/380 V
18 KW, 25 A/380 V

Dacă încălzirea maşinii de curăţat se face cu aburi, se necesită un cazan separat, care nu este în ofertă.
Dar putem să vă facem o ofertă şi pentru el. El poate fi încălzit cu combustibil lichid, gaz, sau electric.
Cu stimă,
Ing. Arthur Mayer
* Informatiile si datele tehnice sunt informative si fara obligatii.
* Produsele raman libere pentru vanzare pana la incheierea contractului. E posibila vanzarea intre timp.
* Preturile sunt fara TVA si transport, la pretul de depozit al furnizorului extern.
* Daca sunteti platitor de TVA, fiind factura externa vi se va factura la pretul fara TVA

