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WYTWORNICE PARY Z ŻELAZEKIEM PROFESIONALNYM   cena kompletu bez stopy teflonowej           *

- SILTER GAZZELLA  Wytwornica pary 1 L  z  żelazkiem profesjonalnym           684 zł + VAT 23% = 841,32 zł
    SPR/MN2003/P   grzałka wytwornicy 1000W ,grzałka żelazka 800W                            
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 6,1kg brutto 7,1 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –1,5 godziny

- SILTER  GAZZELLA Wytwornica pary 2 L  z  żelazkiem profesjonalnym           729 zł + VAT 23% = 896,67 zł          *
    SPR/MN2004/P   grzałka wytwornicy 1000W ,grzałka żelazka 800W                           
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 6,7 kg brutto 7,7 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –3 godziny

- SILTER  GAZZELA Wytwornica pary 3,5 L  z żelazkiem profesjonalnym           774 zł + VAT 23% = 951,02 zł          *
    SPR/MN2036/P   grzałka wytwornicy 1250W ,grzałka żelazka 800W                           
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 7,4 kg brutto 8,6 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –4,5 godzin.

- SILTER GAZZELLA  Wytwornica pary 1 L  z  żelazkiem profesjonalnym           630 zł + VAT 23% = 774,90zł        *
    SPR/MN2001/P   grzałka wytwornicy 1000W ,grzałka żelazka 800W                           
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 7,0 kg brutto 8,1 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –1,5 godziny.Obudowa metalowa.

- SILTER  GAZZELA Wytwornica pary 3,5 L  z żelazkiem profesjonalnym           756 zł + VAT 23% = 929,88 zł      *
    SPR/MN2035/P   grzałka wytwornicy 1250W ,grzałka żelazka 800W                           
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 8,1 kg brutto 9,2 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –4,5 godzin.Obudowa metalowa.

- SILTER  GAZZELA Wytwornica pary 5 L  z żelazkiem profesjonalnym             999 zł + VAT 23% = 1228,77zł       *
    SPR/MN2005/P   grzałka wytwornicy 1600W ,grzałka żelazka 800W                          
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 3,5 bar,
                                         waga netto 9,5 kg brutto 12.5 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –5,5 godzin.Obudowa metalowa.

WYTWORNICE PARY Z ŻELAZEKIEM DOMOWYM                                                 cena kompletu bez stopy teflonowej 

- SILTER  GAZZELLA  Wytwornica pary 1 L  z  żelazkiem DOMOWYM              698 zł + VAT 23% = 858,54 zł        *
    SPR/MN2003      grzałka wytwornicy 1000W ,grzałka żelazka 800W                          
                                         zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 2,5 bar,
                                         waga netto 5,6kg brutto 6,6 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –1,5 godziny

WYTWORNICE PARY ZE SZCZOTKĄ PAROWĄ                                                                      cena kompletu                     

- SILTER  FRIMINI  Wytwornica pary 3,5 L  z  podgrzewaną szczotką                  999 zł + VAT 23% = 1228,77zł        *
    SPR/MN2036 F    grzałka wytwornicy 1250W ,grzałka żelazka 800W                         
                                         Szczotki 500W,zasilanie 220/230V,ciśnienie robocze 4 bar,
                                         waga netto 5,6kg brutto 8,0 kg.Orientacyjny  
                                         czas prasowania na 1 zbiorniku –ok. 3 godziny



WYTWORNICE PARY PRZEMYSŁOWE Z ŻELAZKAMI                                           cena kompletu bez stopy teflonowej                 *

- SILTER  SUPER  Wytwornica pary dwustanowiskowa z dwoma żelazkami          3195 zł + VAT 23% = 3929,85 zł
        K 3021                  do pracy ciągłej przystosowana do pracy z wodą bieżącą             
                                          pobieraną z wbudowanego zbiornika lub bezpośrednio
                                          z instalacji wodociągowej.Wydajność pary 6,7 kg/godzinę
                                          ciśnienie robocze 3,5 bar ,moc grzałek 5000W ,waga 30 kg.
                                          Zasilanie 380V.Bardzo krótki czas nagrzewania! 

- SILTER  SUPER  Wytwornica pary trójstanowiskowa z trzema żelazkami           3600 zł + VAT 23% = 4428 zł      *
        K 3031                  do pracy ciągłej przystosowana do pracy z wodą bieżącą         
                                          pobieraną z wbudowanego zbiornika lub bezpośrednio
                                          z instalacji wodociągowej.Wydajność pary 6,7 kg/godzinę
                                          ciśnienie robocze 3,5 bar ,moc grzałek 5000W ,waga 30 kg.
                                          Zasilanie 380V.Bardzo krótki czas nagrzewania! 
      
                                     

     STOŁY PRASOWALNICZE BEZ WYTWORNICY PARY                                           cena kompletu bez żelazka                         *

- SILTER HARMONY   Stół typu deska , składany, z odsysaniem,                1085 zł + VAT 23% = 1334,55 zł
           SM/PSA 2000        podgrzewaniem .Zasilanie 220/230V ,moc                     
                                                 grzałek stołu 600 watt,silnika 70watt,wymiary
                                                 deski 120x39 cm,wysokość regulowana 79-88-95cm
                                                 po złożeniu wymiary 27x40x153 cmm waga 20,1 kg.

       STOŁY PRASOWALNICZE Z ZESPOLONĄ WYTWORNICĄ PARY 1,0l      cena kompletu z żelazkiem bez stopy teflonowej  *

- SILTER HARMONY   Stół typu deska , składany, z odsysaniem,                1710 zł + VAT 23% = 2103,30 zł
         SM/PSA 2101 A       podgrzewaniem .Zasilanie 220/230V ,moc                        
                                                 grzałek wytwornicy 1000 watt,silnika 70watt, stołu 600W
                                                 wymiary deski 120x39 cm,wysokość regulowana 79-88-95cm
                                                 po złożeniu wymiary 25x40x153 cmm waga 28,0 kg.

       STOŁY PRASOWALNICZE Z ZESPOLONĄ WYTWORNICĄ PARY 3,5l      cena kompletu z żelazkiem bez stopy teflonowej  *

- SILTER HARMONY   Stół typu deska , składany, z odsysaniem,                1970 zł + VAT 23% = 2423,10zł
         SM/PSA 2101A        podgrzewaniem .Zasilanie 220/230V ,moc                       
                                                 grzałek wytwornicy 1250 watt,silnika 70watt,stołu 600W
                                                 wymiary deski 120x39 cm,wysokość regulowana 79-88-95cm
                                                 po złożeniu wymiary 25x40x153 cmm waga 30,0 kg.

AKCESORIA 
-żelazko przemysłowe z osłonką STB/250      ( 180 zł + VAT 23%=  221,4zł)    * 
   800W,220/230V,1,69 KG,rączka korkowa

-żelazko przemysłowe z osłonką STB/250s     ( 180 zł + VAT 23%=  221,4zł)  
   800W,220/230V,1,71 KG,rączka korkowa

-żelazko przemysłowe z osłonką STB/200s     ( 189 zł + VAT 23%=  232,5zł)   * 
   800W,220/230V,1,96 KG,rączka korkowa

-żelazko przemysłowe z osłonką STB/295       ( 189 zł + VAT 23%=  232,5zł)   *
   600W,220/230V,1,40 KG,rączka korkowa wąskie

-żelazko przemysłowe do prasowania papieru ( 639 zł + VAT 23%=  786,0zł) * 
   2000W,220/230V,4,86 KG,rączka plastikowa
   temperatura 50-300 C,wymiary 75x15 cm

-stopa teflonowa 1mm nakładana gruba             (   24,0 zł + VAT 23%= 29,5zł)    *   
-stopa teflonowa 1mm nakładana cienka            (   11,0 zł + VAT 23%= 13,5zł)    *

- stopa teflonowa 1mm z okuciem                       (   34,0 zł + VAT 23%= 41,8zł)    *
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