Řada Precious

Elegantní sofistikované aroma pro pocit luxusu v každém interiéru

Úchvatné vůně řady Precious byly vyvinuty pro nový rozměr interiérového provonění. Každá z vůní nabízí bohaté,
distingované aroma z vybraných esencí nejvyšší kvality. V interiéru se dominantně rozvine a drží po celý den,
aby probouzela smyslovou pozornost příchozích. Vůně jsou komponovány s vysokým podílem esencí, které
řadě Precious garantují jak potřebnou intensitu, tak i sofistikovaný charakter. Vyrobeno na základě rozsáhlých
zkušeností a znalostí výrobce.

Precious - charakterizační mapa
Produkt

Klíč
Aplikace

Neutrální prostředí

Kategorie

Sub kategorie

Intensita

Ruby

Floral

Green - zeleň

5

Sapphire

Citrus

Citrus

5

Amethyst

Floral

Sweet - sladká

5

Amber

Floral

Oriental

5

Gastro

Emerald

Herbal

Fougere - kapradí

5

Sportovní zařízení

Dámské prostředí
Pánské prostředí
Kancelář + Recepce

Umývárny, toalety
Hotely
Zdravotnická zařízení
Prodejny, řetězce

Ruby

Kód výrobku: W501
Osvěžující směs zeleného
jablka a vodního melounu
ozvláštněná svěžím tónem,
rozevírá nad srdcem z růží

Green
apple,
water melon
+ cucumber

a nevšedním základem

Heart of rose

okurky v hlavě této vůně se

tvořeným tóny santalového
dřeva a svěžího moře
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Vůně
řady
Precious

Sandalwood + fresh
marine notes

Sapphire

Kód výrobku: W502
Čerstvý závan citrusu
a kolínské s extraktem
z bergamotu, citronu,
pomeranče a mandarínu
zjemněným o tóny
levandule a tymiánu v

Lemon,
orange +
mandarin
Lavender + thyme

srdci vůně nad smyslným
základem z mechu, pižma

Musk, moss + precious woods

a vzácných dřevin.

Amethyst

Kód výrobku: W503
Ovocně- květinový
charakter hlavy vůně
vyzařuje pomocí
směsi plodů černého
rybízu a malin se
závanem jasmínů, lilií a
fialek, ukrytých v srdci
nad základem tvořeným

Roses,
peonies, +
freesias
Raspberry leaves +
blackcurrant buds
Woody, musky, amber base

dřevitými tóny
ambry a pižma.

Amber

Kód výrobku: W504
Teplá, hýčkavá orientální
vůně, jejíž hlavu tvoří
svěží kombinace manga
a citrusů, srdce
charakterizuje
jemná květinová směs,
obohacená o hedvábné,
tóny pižma nad základem
z ambry a závanu vanilky.

Emerald

Mango
+ citrus
Soft florals,
enveloped by silky
musks
Gentle amber + vanilla

Kód výrobku: W505
Svěžest grapefruitu a
zelených jablek jiskří nad
srdcem z čisté
nefalšované vůně jasmínu
a kapradin tepajícím nad
základem tvořeným

Grapefruit
+ green apple
Heart of jasmine

směsí santalového
dřeva, pižma

Amber, musk + sandalwood

a ambry.

Vůně
Řady
Precious
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Řada Concept 								
Luxusní pocitově výrazná řada vůní

Tvořená pěti luxusními vůněmi, nabízí perfektně koncipované vyvážené vůně s vysokým obsahem olejů, vhodná
pro běžně obývané interiéry, sportovní a relaxační provozovny i pro luxusní toalety

Concept – charakterizační mapa
Produkt

Klíč
Neutrální prostředí

Hotely

4

Dámské prostředí

Zdravotnická zařízení

Oriental

4

Pánské prostředí

Butiky+ řetězce

Kategorie

Sub kategorie

Intensita

Herbal

Lavender

Refreshing

Relaxing Gourmand/Sweet

Aplikace

Revitalizing

Herbal

Green

4

Kanceláře+ recepce

Bliss

Fruity

Fruity

4

Gastro

Finesse

Floral

Oriental

4

Sportovní zařízení

Elegance

Floral

Fruity

4

Umývárny, koupelny

Refreshing

Kód výrobku: W301

Relaxing

Kód výrobku: W302

Delikátní osvěžující vůně s eukalyptem

Uklidňující směs bylin pro relax a

a směsí peprmintu grapefruitů a citrusů.

ochlazení v kombinaci s tradičním

směs je ideální pro použití

heřmánkem a levandulí,

v koupelnách recepcích atd …

na bázi santalového dřeva pro recepce,
vstupní sály a koupelny

4

Vůně
řady
Concept

Revitalizing

Kód výrobku: W303
Na bázi rozmarýnu
tymiánu a koriandru
koncipovaná směs
zdůrazněná
sladkým jasmínem
vytváří úchvatně
osvěžující vůni
bylinného
charakteru.

Bliss

Kód výrobku: W304
Svěží sladká vůně
na ovocné bázi
obohacená
směsí tropických
a citrusových plodů
Závan tropických
vstupní haly
butiky apod.

Finesse

Kód výrobku: W305
Svěží dámská
vůně připomínající
vůni čistého prádla
Delikátní směs
pro pocit jara
a osvěžení.
Pro elegantní
prostory.

Elegance

Kód výrobku: W306
Nádherná
směs ovoce a květin
osvěžená tóny mandarinky a
bergamotu,
v srdci doladěná vůní
jasmínu a ostružin.

Vůně
řady
Concept

5

Řada Classic 							
Kompletní řada inspirativních vůní

Kompletní řada oblíbených vůní nabízejících řadu inspirativních aroma vhodných do každého prostředí. Od
ryze ovocných vůní, přes květinové směsi, až po vůni kávy nebo dětského pudru. Vůně řady Classic jsou určeny
pro interiéry mnoha typů, hodí se pro každou příležitost.

Classic – charakterizační
Produkt

6

Key
Sub Kategorie

Intensita

Floral Bouquet

Floral

Fruity

3

Lemon Fresh

Citrus

Citrus

4

Green Apple

Fruity

Fruity

4

Baby Powder

Floral

Pudrová

4

Gastro

Classic Vanilla

Sladká/Sweet

Sladká/Sweet

4

Sportovní zařízení

Island Mango

Fruity

Sladká/Sweet

3

Umývárny, koupelny

Classic Cherry

Fruity

Fruity

3

Hotely

Nirvana

Floral

Pudrová

3

Zdravotnická zařízení

Wild Lily

Floral

Floral

3

Prodejny + řetězce

Freshly Cut Grass

Floral

Green/zeleň

4

Clementine

Citrus

Fruity

4

Mint Fusion

Herbal

Herbal

4

Forest Pine

Herbal

Herbal

4

Cafe Latte

Sladká/Sweet

Sladká/Sweet

3

Fresh Linen

Floral

Ozón

4

Adrenalin

Herbal

Kapradinová

4

Vůně
řady
Classic

Aplikace

Neutrální prostředí

Kategorie

Dámské prostředí
Pánské prostředí
Kanceláře + recepce

Floral Bouquet

Kód výrobku: W201

Nádherná vyvážená
vůně, její kompozice
evokuje závan
svěžesti čerstvých,
květin, ideální pro
dámská prostředí.

Lemon Fresh

Kód výrobku: W202
Klasická svěžest citrónu
Intensivní směs
zralých citronů a
citronové šťávy a kůry
evokuje pocit čistoty

Green Apple

Kód výrobku: W203
Delikátní vůně
křupavých, zelených,
zralých jablek,
intenzivní a
velmi vhodná
pro pachově
problematické prostory

Baby Powder

Kód výrobku: W204
Jedna z nejzajímavějších
vůní řady Classic,
připomínající dětský pudr,
vůni miminek,
která evokuje
pocity lehkosti
a čistoty…

Vůně
řady
Classic
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Classic Vanilla

Kód výrobku: W205

Delikátní vůně,
klasické vanilky
a vanilkových lusků,
konejšivě sladká
a smetanově
bohatá.

Island Mango

Kód výrobku: W206
Lákavá vůně
zralých tropických
plodů a šťavnatého manga
připomínající
léto, romantiku
vzdálených ostrovů,
doporučena pro cestovní
agentury a kanceláře,
navozuje pocity volnosti.

Classic Cherry

Kód výrobku: W207

Vůně přímo evokující
chuť zralých
červených třešní
ideální pro
vstupní haly
a jiné prostory.

Nirvana

Kód výrobku: W208
Jemná komfortní
vůně vyznačující se
květinovým nádechem
směsi frézií
růží, vzácných
dřevin a
letního ovoce.
.
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Vůně
řady
Classic

Wild Lily

Kód výrobku: W209
Bohatá květinová
vůně s tóny
exotických bílých lilií,
jasminu,
ylang-ylang a růží.

Freshly Cut Grass

Kód výrobku: W210

Evokativní vůně,
vyvolávající vzpomínky
na čerstvě posečenou
trávu a horké letní dny.
Tato intensivní vůně
vytváří efekt příjemné
atmosféry, ideální pro
vstupní haly, recepce
salony…

Clementine

Kód výrobku: W211
Delikátní kompaktní
vyvážená vůně plná
hřejivých tónů zralých
mandarinek,
jemně sladká,
svěží a intensivní.

Mint Fusion

Kód výrobku: W212
Silně povzbuzující,
vůně máty peprné
přináší pocity
síly a svěžesti.
Hodí se pro interiéry
přírodního ladění
vstupní haly, čekárny, ..

Vůně
řady
Classic
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Forest Pine

Product Code: W213
Vůně přinášející čistotu
a svěžest lesních borovic
evokuje pocity volnosti
připomíná přírodu,
jehličí a hodí se
pro zimní zahrady,
luxusní toalety apod..

Cafe Latte

Product Code: W214
Bohatá vůně
kávy se smetanou
s nádechem karamelizovaných
ořechů. Luxusní relaxace.
Osloví milovníky kávy Latte
vhodná pro luxuní prostory
kavárny, cukrárny atd...

Fresh Linen

Product Code: W215
Nádherná čistá
kompozice navozující
vůni čerstvého lnu,
horkého léta a svěžesti
sluncem usušeného
prádla.
Ideální pro prostory,
které chtějí zdůraznit
svou čistotu.

Adrenalin

Product Code: W216
Intenzivní vůně
ideální pro pánské
prostředí,
sportovní zařízení,
koupelny, šatny atd..
Přináší posilující pocity
příliv energie a pozitivní
nálady.
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Vůně
Řady
Classic

Řada Micro Classic 					
Malé, ale výrazné vůně

Malé, ale výrazné vůně řady Classic v „mikro“ provedení – kompaktní balení po 100ml.
Zmenšený design se hodí pro diskrétní použití ve všech typech prostor.
Široký výběr přírodních vůní evokujících lákavé ovocné plody, květiny, zážitky…pro pozitivní naladění a příjemnou
atmosféru v každém interiéru.

Citrus

Kód výrobku: W401
Povzbuzující svěžest
a intensivní čistota,
zralých citrusových plodů
Vhodné pro toalety a koupelny.

Green Apple

Kód výrobku: W402

Delikátní vůně
křupavých, zelených
zralých jablek,
intenzivní a
velmi vhodná pro pachově
problematické prostory.

Vůně
Řady
Micro Classic
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Country Garden

Kód výrobku: W403

Garden
Vůně údolí lilií, čajových růží
a ylang-ylang
smíchaných delikátním
nádechem
vůně venkovských
zahrad

Summer Fresh

Kód výrobku: W404

Lehký osvěžující
ovocný akord
s příměsí pomerančů,
grapefruitů
citronové kůry a letních plodů.
Velmi příjemná vůně.

Baby Powder

Kód výrobku: W405

Jedna z nejzajímavějších
vůní řady Classic ,
připomínající dětský pudr,
vůni miminek,
která evokuje pocity
lehkosti a čistoty.

Fresh Linen
Nádherná čistá
kompozice navozující
vůni čerstvého lnu,
horkého léta a svěžesti
sluncem usušeného
prádla.
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Vůně
Řady
Micro Classic

Kód výrobku: W406

Classic Vanilla

Kód výrobku: W407

Delikátní vůně klasické
vanilky a vanilkových lusků,
konejšivě sladká a
smetanově bohatá.

Floral Bouquet

Kód výrobku: W408

Nádherná vyvážená vůně.
Její kompozice evokuje
závan svěžesti čerstvých
řezaných květin,
ideální pro dámská prostředí.

Clementine

Kód výrobku: W409

Delikátní kompaktní
vyvážená vůně plná
hřejivých tónů zralých
mandarinek,
jemně sladká,
svěží a intenzivní.

Adrenalin

Kód výrobku: W410
Intenzivní vůně ideální
pro pánské prostředí,
sportovní zařízení, koupelny,
šatny, přinášející příliv energie
a pozitivní nálady.

Vůně
Řady
Micro Classic
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Řada Fruits + Flavours 				
Ideální pro pachově problematické interiéry

Řada poskytuje moderní provonění za nižší náklady, vhodné pro koupelny i jiné problémové místnosti.
I při nízké ceně si její vůně ovocného a květinového charakteru zachovají nadstandardní kvalitu.

Fruits + Flavours . charakterizační mapa
Produkty

Klíč

Sub Kategorie

Intensita

Lavender

Herbal

Lavender

3

Mango

Fruity

Sweet

3

Gourmand

3

Citrus

3

Gastro

Spicy

3

Sportovní zařízení

Vanilla Gourmand/Sweet
Citrus

Citrus

Cinnamon Gourmand/Sweet

Aplikace

Neutrální prostředí

Kategorie

Dámské prostředí
Pánské prostředí
Kanceláře+ Recepce

Toalety, koupelny
Hotely
Zdravotnická zařízení
Butiky, řetězce

Lavender

Kód výrobku: W106
Povzbuzující směs
bylinného charakteru
pro pocit svěžesti
a čistoty
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Vůně
řady
Fruits + Flavours

Mango

Kód výrobku: W101
Velmi intensivní vůně
čerstvého manga
a tropických
šťavnatých ovocných
plodů.

Vanilla

Kód výrobku: W103
Delikátní bohatá vůně
sladké vanilky se
smetanovým
nádechem.

Citrus

Kód výrobku: W104
Ostřejší kompozice,
citrusových plodů
velmi osvěžující
a vhodná především
pro toalety a koupelny.

Cinnamon

Kód výrobku: W105
Intensivní vůně
skořice, navozuje
dobrou náladu.
Vhodná pro problematické
prostory.
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Dávkovače aerosolových vůní 			
Programovatelné dávkovače vůní

Umožňují flexibilní dávkování, kompletní kontrolu správné funkce, možnost uzpůsobení dávkování zcela podle
vlastních potřeb. Velmi snadné programování, dávkovače s LCD displayem nabízejí volbu dní provozu, pracovní
dobu provozu a flexibilní interval dávkování. Díky rozsáhlým možnostem programování lze využít náplň na
maximum.
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Programovatelné
dávkovače
vůní

Dávkovač LCD 270ml - stříbrný

Kód výrobku: ADMP270C
•

Moderní stříbrné provedení

•

Jednoduchá výměna náplně

•

Skrytý on/off spínač

•

Vůči chemikáliím odolné chromování plastových povrchů

•

Indikátor slabé baterie - červená LED dioda

•

Indikátor spotřebované náplně - zelená LED dioda

•

Výrobní nastavení provozu: 24 hodin, interval15 minut,
7 dní

•

Kompletní ﬂexibilita start/stop provozu

•

Flexibilní nastavení intervalu dávkování 1 – 60 min.

•

Indikátor zbývajících dnů do spotřeby náplně

•

Vestavěné hodiny - režim 24 hodin

•

Možnost vysazení jednotlivých dnů z provozu

•

Skrytý spínač pro rychlý test provozu

•

Uzamykatelný kryt pomocí systémového klíče

•

Provoz na 2 C alkalické baterie

•

5 let záruka

Dávkovač LCD 270ml - bílý

Kód výrobku: ADMP270W
•

Vyrobeno z vůči chemikáliím odolného polypropylenu

•

Indikátor slabé baterie - červená LED dioda

•

Indikátor spotřebované náplně - zelená LED dioda

•

Výrobní nastavení provozu: 24 hodin, interval15 minut,
7 dní

•

Kompletní ﬂexibilita start/stop provozu

•

Flexibilní nastavení intervalu dávkování 1 – 60 min.

•

Indikátor zbývajících dnů do spotřeby náplně

•

Vestavěné hodiny - režim 24 hodin

•

Možnost vyřazení jednotlivých dnů z provozu

•

Skrytý spínač pro rychlý test provozu

•

Uzamykatelný kryt pomocí systémového klíče

•

Provoz na 2 C alkalické baterie

•

5 let záruka

Programovatelné
dávkovače
vůní
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Value dávkovač aerosolových vůní
Dávkovač vůně jednoduchého provedení

Dávkovače aerosolových vůní 			
Programovatelné dávkovače vůní
Umožňují flexibilní dávkování, kompletní kontrolu správné funkce, možnost uzpůsobení dávkování zcela podle
vlastních potřeb.

Value LED 270 ml dávkovač vůně
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Programovatelné
dávkovače
vůní

Kód výrobku: ADVA270W

•

Odolný kryt z polypropylenu

•

Diskrétní bílé provedení

•

Jednoduchá výměna náplně

•

Volba intervalu dávkování 7.5, 15 nebo 30 minut

•

Provoz na 2 x C alkalické baterie

•

5 let záruka

Dávkovače aerosolových vůní				
Kompaktní a diskrétní dávkovač vůně v malém provedení

Perfektní řešení pro místnosti malých rozměrů nebo všude tam, kde je třeba diskrétního umístění.
Dávkovač pro náplň 100ml nabízí plně programovatelné řešení, vychází vstříc speciálním potřebám dodavatelů.
Jednoduše a plně programovatelný, umožňuje nastavení provozu pouze ve vybraných dnech týdne,
ve zvoleném operačním čase a volitelném intervalu dle potřeby uživatele.
Kompaktní dávkovač je designován ve shodě s ostatními dávkovači vůně značky P+L Systems Washroom.

Dávkovač LCD 100ml bílý

Kód výrobku: ADMP100W

•

Vyrobeno z vůči chemikáliím odolného polypropylenu

•

Diskrétní bílé provedení

•

Jednoduchá výměna náplně

•

Skrytý on/off spínač

•

Indikátor slabé baterie - červená LED dioda

•

Indikátor spotřebované náplně - zelená LED dioda

•

Výrobní nastavení provozu: 24 hodin, interval15 minut, 7
dní

•

Kompletní ﬂexibilita start/stop provozu

•

Indikátor počtu dnů zbývajících do spotřeby náplně

•

Vestavěné hodiny - režim 24 hodin

•

Možnost vyřazení jednotlivých dnů z provozu

•

Skrytý spínač pro rychlý test provozu

•

Uzamykatelný kryt pomocí systémového klíče

•

Provoz na 2 x C alkalické baterie

•

5 let záruka

Programovatelné
dávkovače
vůní
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Sušiče rukou Premium

				

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba energie

Zvýšená účinnost, snížená spotřeba energie
Vysokorychlostní sušení s efektivním přísunem energie, úsporné použití, eco-dry řešení
Vynikající pro frekventované provozy, garantuje rychlé osušení rukou, robustní design, zpracování v odolném
česaném nerezu,
vhodné pro moderní toalety a koupelny.

Úspora 70%

Provozních nákladů na osoušení rukou!
Kalkulováno ve srovnání s běžnými sušiči rukou při průměrném 150 osušení denně.
(v cenových podmínkách anglického trhu)

Úspora 97.5%

Provozních nákladů na osoušení rukou!
Kalkulováno ve srovnání se sušením pomocí běžného zásobníku na skládané ručníky při 150 osušeních denně.
(v cenových podmínkách anglického trhu)
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Roční provozní náklady

Roční provozní náklady

Roční provozní náklady

£1,095

£101.60

£27.22

Premium
Sušiče
rukou

*Kalkulace: provedena firmou P+L Systems – v anglických provozovnách a za cenových podmínek na anglickém trhu
150 užití denně, 365 dní v roce, 15 sekund sušení DP1000S, 35 sekund sušení tradiční 1600W sušič, 1vrstvý papírový ručník, 2 dva ručníky na 1 osušení rukou.

1600w Sušič česaný S/S

Product Code: DP1600S

•

Průměrná návratnost investice 35 měsíců

•

Moderní design

•

Snížený příkon 1,600w

NAPĚTÍ

AC 110 - 240v / 50-60Hz
ROZMĚRY (mm)

231 x 294 x 184

•

Vysokootáčkový motor 18,000 RPM

MATERIÁL

•

Robustní design, česaný nerez

HMOTNOST

•

Uzamykatelný kryt

•

Diskrétní jednoduché řešení
elektroinstalace

nerez
5.8 kg
OTÁČKY

18,000 rpm
PŘÍKON

1600w

•

Doba sušení 12 – 15 sekund

•

Modrý LED indikátor pro zónu sušení

•

Snadná očista

HLUČNOST

78db

Průměrná roční spotřeba: kw
1200

Kilowatty

1000
800

Průměrná
návratnost
investice
35 měsíců!

600
400
200
0
2400W Běžný sušič

1000w Sušič česaný S/S

DP1600S

Product Code: DP1000S

•

Průměrná návratnost investice 34 měsíců

•

Moderní design

•

Snížený příkon 1,000w

NAPĚTÍ

AC 110 - 240v / 50-60Hz
ROZMĚRY (mm)

256 x 174 x 149

•

Vysokootáčkový motor 29,000 RPM

MATERIÁL

•

Robustní design, česaný nerez

HMOTNOST

•

Uzamykatelný kryt

•

Diskrétní, jednoduché řešení
elektroinstalace
Doba sušení 14 – 17 sekund

•

Snadná očista

•

3 roky záruka

3.8 kg
OTÁČKY

29,000 rpm
PŘÍKON

1000w
HLUČNOST

75db

Průměrná roční spotřeba: kw
1200
1000
Kilowatts

•

nerez

800

Průměrná
návratnost
investice
34 měsíců!

600
400
200
0
1600W Běžný sušič

DP1600S

Premium
Sušiče
rukou
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Sušiče rukou Mid

Moderní automatické sušiče rukou s vysokootáčkovým motorem a horkovzdušným
sušením
Řada vysoce výkonných 2300W a 2400W automatických sušičů rukou v klasickém bílém nebo moderním
provedení v česaném nerezu, ideální pro vysoce frekventované provozy.

Vynikající sušič robustní konstrukce vysoké kvality, prodávaný s tříletou zárukou,
vyrobený a doporučený pro vysoce frekventované provozy.

2400w Sušič česaný S/S

2400w Sušič bílý kov

Kód: DM2400S

Kód: DM2400W
•

Klasický design

•

Vysoce efektivní 2,400w spotřeba

•

energie

•

Vysokootáčkový 5,500 RPM motor

•

Provedení česaný nerez nebo bílý kov

•

Uzamykatelný

•

Diskrétní jednoduché řešení
elektroinstalace

•

Doba sušení 25 sekund

•

Speciálně robustní konstrukce

•

vysoké kvality

•

Snadná očista

•

3 roky záruka

• NAPĚTÍ
AC 230v / 50Hz
ROZMĚRY (mm)

261 x 240 x 205
HMOTNOST

5.1kg
OTÁČKY

5500rpm
PŘÍKON

2400w
HLUČNOST

70db
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Mid range
hand
dryers

Robustní spolehlivé automatické sušiče rukou, s vysokootáčkovým motorem a výběrem provedení povrchu.

2300w Sušič česaný S/S

2300w Sušič bílý kov

Kód: DM2300S

Kód: DM2300W
•

Klasický design

•

Efektivní 2,300w spotřeba

•

energie

•

Vysokootáčkový motor 5,800 RPM

•

Bílý lakovaný kov nebo

•

česaný nerez

•

Uzamykatelný

•

Diskrétní, jednoduché řešení
elektroinstalace

•

Doba sušení 30 sekund

•

Snadná očista

•

2 roky záruka

NAPĚTÍ

AC 230v / 50Hz
ROZMĚRY (mm)

261 x 240 x 205
HMOTNOST

5.1kg
OTÁČKY

5800rpm
PŘÍKON

2300w

Mid
Sušiče
rukou
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Value sušiče rukou
Úsporné, efektivní, spolehlivé

K dodání v bílém plastu, česaném nerezu a v bílém kovu.
Sušiče této řady charakterizuje vysoká spolehlivost, efektivní a úsporný provoz.

2100w Sušič bílý plast

24

Value
Sušiče
rukou

Kód: DV2100P
•

Moderní design

•

Efektivní příkon 2,100w

•

Vysokootáčkový motor 5,000 RPM

•

Robustní ABS plastový kryt

HMOTNOST

•

Uzamykatelný

OTÁČKY

•

Diskrétní, jednoduché řešení
elektroinstalace

PŘÍKON

•

Doba sušení 30 sekund

HLUČNOST

•

Snadná očista

•

2 roky záruka

NAPĚTÍ

AC 230v / 50Hz
ROZMĚRY (mm)

252 x 273 x 207
2.5kg
5000rpm
2100w
75db

2100w Sušič česaný S/S

Product code: DV2100S

•

Moderní design

•

Efektivní příkon 2,100w

•

Vysokootáčkový motor 5,000 RPM

•

Česaný nerez

HMOTNOST

•

Uzamykatelný

OTÁČKY

•

Diskrétní a jednoduché řešení
elektroinstalace

PŘÍKON

•

Doba sušení 30 sekund

HLUČNOST

•

Snadná očista

•

2 roky záruka

NAPĚTÍ

AC 230v / 50Hz
ROZMĚRY (mm)

252 x 273 x 207
2.9kg
5000rpm
2100w
75db

2100w Sušič bílý kov

Product code: DV2100W
•

Moderní design

•

Efektivní příkon 2,100w

•

Vysokootáčkový motor 5,000 RPM

•

Provedení: bílý, kovový

HMOTNOST

•

Uzamykatelný

OTÁČKY

•

Diskrétní a jednoduché řešení
elektroinstalace

PŘÍKON

•

Doba sušení 30 sekund

HLUČNOST

•

Snadná očista

•

2 roky záruka

NAPĚTÍ

AC 230v / 50Hz
ROZMĚRY (mm)

252 x 273 x 207
3.2kg
5000rpm
2100w
75db

Value
Sušiče
rukou
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For advice on product selection or technical support, call our team on +44 (0) 800 988 5359
or email info@pandlsystems.com
T

+44 (0) 800 988 5359

F

+44 (0) 1423 863 497

W w w w. p a n d l w a s h r o o m . c o m

Fo r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e P + L S y s t e m s G r o u p p l e a s e v i s i t w w w . p a n d l s y s t e m s . c o m

D I ST R I B U T E D B Y:
Pro odborné poradenství, konzultace
a a technickou podporu kontaktujte
tel: +420 222 515 885, popř.
e-mail: info@kalvei.cz

