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Systemy dozowania profesjonalnych

środków chemicznych do utrzymania czystości.   Cennik

         Typ i przeznaczenie urządzenia

Nazwa /nr.katalogowy                                Dozowniku manualne  Cena netto

Dozownik do butelek  Dozownik nakręcany na butelki 1- litrowe,dozuje jednorazowo 20 ml 6,06 zł

K-101692  środka chemicznego.

Pompka dozująca  Pompka dozująca do kanistrów 10 litrowych, dozuje jednorazowo 50 ml 34,10 zł

K-101529  środka chemicznego.

Kranik  Kranik do kanistrów 10 litrowych, pozwala dozować dowolną ilość 13,09 zł

K-101429  płynu czyszczącego.

Pompka do beczki  Pompka do beczki 200 litrowej, pozwala przpompować do mniejszych 590,00 zł

K-101599  zbiorników dowolną ilość płynu czyszczącego.

Butelka ze spryskiwaczem  Butelka 0,5 litrowa z regulowanym spryskiwaczem oraz nadrukiem logo 13,09 zł

K-101419  w czterech kolorach.

Nazwa /nr.katalogowy                      Mieszalniki  środków chemicznych Cena netto

MINI AQUADIL 4L/min  Mieszalnik z przyciskiem do otrzymywania gotowego roztworu roboczego, 250,00 zł

K-ADHYA010  zakres możliwych rozcieńczeń: 3:1- 125:1,wydajność 4L/min.(roztwór do butelek) 

MINI AQUADIL 14L/min  Mieszalnik z przyciskiem do otrzymywania gotowego roztworu roboczego, 250,00 zł

K-ADHYA011  zakres możliwych rozcieńczeń: 3:1- 350:1,wydajność 14L/min.(roztwór do wiader)

AQUADIL 4- 4x4L/min  Mieszalnik z dżwignią do otrzymywania czterech różnych roztworów roboczych, 520,00 zł

K-ADHYA140  zakres możliwych rozcieńczeń 3:1-125:1, wydajność 4L/min.(roztwór do wiader)

AQUADIL 4-3x4L+1x14L/min  Mieszalnik z dżwignią i przyciskiem do otrzymywania czterech różnych 520,00 zł

K-ADHYA142  roztworów roboczych, wydajność 4L/min lub 14L/min.

AQUAIL 4-2x4L+2x14L/min  Mieszalnik z dżwignią i przyciskiem do otrzymywania czterech różnych 520,00 zł

K-ADHYA143  roztworów roboczych, wydajność 4L/min lub 14L/min.

AQUADIL 4-4x14L/min  Mieszalnik z przyciskiem do otrzymywania czterech różnych 520,00 zł

K-ADHYA144  roztworów roboczych, wydajność 14L/min.

Nazwa /nr.katalogowy                         Dozowniki koncentratu BRIGHTWELL        Cena netto

SMART PUMP/ K-8850H  SMART PUMP:Pompa do dozowania koncentratu bezpośrednio do zlewozmywaka 471,26 zł

SMART PUMP/ K-8800H  SMART PUMP: Pompa do dozowania koncentratu bezpośrednio do butelki. 471,26 zł

SMART PUMP/ K-8900H  SMART PUMP: Pompa do dozowania koncentratu bezpośrednio do wiadra. 471,26 zł

Nazwa /nr.katalogowy                         Systemy mycia i dezynfekcji        Cena netto

FOAMFASTER  Pistolet do pianowego mycia i dezynfekcji, z wężem 12m,zbiornikiem 685,00 zł

K-HFOAM003  oraz uchwytem na ścianę, z wymiennymi dyszami proprcjonującymi.

AQUA MIX I  Stacja proporcjonująco -- myjąca, gotowy zestaw myjąco-płucząco- 1 065,00 zł

K-A9500700  dezynfekujący, w zestwie: stacja + wąż 10m + PISTOLET

AQUA MIX I  Stacja proporcjonująco -- myjąca, gotowy zestaw myjąco-płucząco- 930,00 zł

K-A9500710  dezynfekujący, w zestwie: stacja + wąż 10m + LANCA

AQUA MIX I  Stacja proporcjonująco -- myjąca, gotowy zestaw myjąco-płucząco- 1 105,00 zł

K-A9500720  dezynfekujący, w zestwie: stacja + wąż 15m + PISTOLET

AQUA MIX II AQUA MIX II + wąż 10 m + pistolet , możliwość podłączenia dwóch koncentratów 1 135,00 zł

K-A9500780

AQUA MIX II Aqua MIX II + wąż 10 m + lanca  , możliwość podłączenia dwóch koncentratów 1 006,00 zł

K-A9500770

AQUA MIX II AQUA MIX II + wąż 15 m + pistolet , możliwość podłączenia dwóch koncentratów 1 175,00 zł

K-A9500740

AQUA MIX II Aqua MIX II + wąż 15 m + lanca, , możliwość podłączenia dwóch koncentratów 1 047,00 zł

K-A9500750

AQUA MIX II Aqua MIX II + wąż 20 m + pistolet , możliwość podłączenia dwóch koncentratów 1 220,00 zł

K-A9500660

AQUADOSE  Pompa manualna podająca środki do mycia wstępnego lub ręcznego 117,00 zł

K-ADHYA616  mycia naczyń
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  Cennik

         Typ i przeznaczenie urządzenia

Nazwa /nr.katalogowy   Pompy  do  zmywarek  przemysłowych  do dozowania  detergentów  Cena netto

Pompa perystaltyczna C1R  Pompa do detergentu myjącego z  regulacją prędkości obrotowej 230,00 zł

K-C1R 4,5 l/h

Pompa perystaltyczna TEC-R  Pompa do detergentu myjącego z  regulacją prędkości obrotowej, 4 l/h 255,00 zł

K-AD0A004010000000 100÷240V AC

Pompa perystaltyczna TEC-R  Pompa do detergentu myjącego z  regulacją prędkości obrotowej, 6 l/h 255,00 zł

K-AD0A006010000000 100÷240V AC

Pompa perystaltyczna TEC-R  Pompa do detergentu myjącego z  regulacją prędkości obrotowej, 4 l/h 280,00 zł

K-AD0A00401E000000 24V AC

Pompa perystaltyczna TEC-R  Pompa do detergentu myjącego z  regulacją prędkości obrotowej, 6 l/h 280,00 zł

K-AD0A00601E000000 24V AC

Pompa perystaltyczna PER-CD  Pompa perystaltyczna z sondą konduktometryczną, 380,00 zł

K-AD09006010000300  6 l/h - 1 bar,24÷230V AC 

Pompa perystaltyczna PER-CD  Pompa perystaltyczna z sondą konduktometryczną, 420,00 zł

K-AD09010010000300  10 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Pompa perystaltyczna TEC2TV  Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu  oraz prędkości przy uzupełnianiu 350,00 zł

K-AD0L00401E000000  4 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Pompa perystaltyczna TEC2TV  Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu  oraz prędkości przy uzupełnianiu 350,00 zł

K-AD0L00601E000000  6 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Pompa perystaltyczna TEC2TT  Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu  oraz uzupełnianiu 350,00 zł

K-AD0H00401E000000  4 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Pompa perystaltyczna TEC2TT Pompy z regulacją czasu przy napełnianiu  oraz uzupełnianiu 350,00 zł

K-AD0H00601E000000 6 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Pompa perystaltyczna TEC2VV Pompa z regulacją prędkości przy napełnianiu  oraz uzupełnianiu 350,00 zł

K-AD0N00401E000000 4 l/h - 1 bar,24÷230V AC

Nazwa /nr.katalogowy   Pompy  do  zmywarek  przemysłowych  do dozowania  nabłyszczaczy  Cena netto

Pompa perystaltyczna         Pompa do nabłyszczacza z płynną regulacją prędkości obrotowej 250,00 zł

K-AC1R 2,1 l/h

Pompa perystaltyczna TEC-R         Pompa do nabłyszczacza z płynną regulacją prędkości obrotowej 255,00 zł

K-AD0A001030B00000         1 l/h – 3 bar,100÷240V AC

Pompa perystaltyczna TEC-R         Pompa do nabłyszczacza z płynną regulacją prędkości obrotowej 255,00 zł

K-AD0A00103EB00000         1 l/h - 3 bar, 24V AC

Pompa perystaltyczna TEC-1T         Pompa do nabłyszczacza z regulacją czasu 350,00 zł

K-AD0M001030B00000         1 l/h – 3 bar, 100÷240V AC

Pompa perystaltyczna TEC-1T         Pompa do nabłyszczacza z regulacją czasu 350,00 zł

K-AD0M00103EB00000         1 l/h - 3 bar,  24V AC, 

Nazwa /nr.katalogowy         Dozowniki kompaktowe z wieloma pompami  - seria AQUA DET  Cena netto

AQUA DET 1         Dozownik z dwoma pompami, z regulacją prędkości obu pomp, 720,00 zł

K-AD0E00A0A0E00000         4l/h-1bar,1 l/h - 3 bar ( pompa nabłyszczacza), 24÷230V AC

AQUA DET 2         Dozownik z dwoma pompami, z regulacją prędkości obrotowej oraz czasu 720,00 zł

K-AD0F00A0A0E00000         4l/h-1bar,1 l/h - 3 bar ( pompa nabłyszczacza), 24÷230V AC

AQUA DET 4 LL         Cyfrowy dozownik z dwoma lub trzema pompami do zmywarek tunelowych 1 205,00 zł

K-AD4310N0NE000000         z sondą konduktometryczną


