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MUNTZ 555 E HEPA vysavač pro muzea,galerie,knihovny a archivy
Tento kompaktní,přenosný vysavač o váze
pouhých 2.2kg byl speciálně vyvinut pro
profesionální používání
v muzeích,galeriích,knihovnách a archivech a
v posledních dvou letech doznal zásadní
inovace na základě připomínek zkušených
restaurátorů. Díky velmi lehké a roztažitelné sací
hadici a možnosti výběru různých miniaturních
odsávacích trysek se tímto přístrojem dají
odsávat skutečně všechna těžko dosažitelná
místa na uměleckých dílech. Vysavač je
vybaven popruhem pro přenášení na rameni a
šestimetrovým přívodním kabelem,což je
garancí pro použití i na lešení. Celkový akční
radius přístroje činí 8 metrů. Vysavač je možné
použít nejen pro odsávání,ale i pro vyfoukávání,
v tomto směru je vybaven plynulou
elektronickou regulací,což ho předurčuje
k čistění velmi citlivých děl. Vysoce výkonný
motor má výkon 1300W a to mu umožňuje
použití HEPA filtrů,které jsou standardem pro
operační sály. Díky možnosti regulace došlo i
k snížení hlučnosti přístroje. Celkové technické
provedení nese atesty VDE,TÜV a CE. Vysavač
Muntz je vybaven HEPA sáčky,které jsou
vícevrstevné s impregnací zamezující růst plísní a
zachycují prachové částice do velikosti 0.3
mikronu.Navíc je přístroj vybaven speciálním
filtrem motoru,který zachycuje ještě jemnější
částice,jako jsou azbest,viry,bakterie,plísně a
spory do velikosti 0,23mikronu.
Otázce nebezpečnosti plísní a bakterií se
v oblasti archivů,knihoven či muzeí věnuje
v Evropě stále větší pozornost. Muntz vysavač
tyto částice nejen odsává,ale na rozdíl od
běžných vysavačů se tyto částice již nedostanou
zpět .
Přípojka do sítě: 230V ( 50/60Hz )
Výkon: 1.300W s plynulou regulací
Přívodní kabel: 6 metrů
Objem sáčku: 1.2 ltr
Rozměry: 315 x 130 x 185mm
Váha: 2.2kg
Přívodní hadice: roztažitelná na délku 130cm
Cena za základní set 12.388 CZK ( set tvoří vysavač, plochá tryska, pružná tryska + náhradní sada
filtrů, sada mikrotrysek, přenosná taška)

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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Obj.č.5953 017
Set flexibilní vyfoukávací hadice (46-100cm) o s tryskou o délce
30cm.
Cena: 1750.Obj.č.5953 015
Pružná,lehce zahnutá sací tryska o délce 32cm
Cena: 700.Obj.č.5953 016
Sada minikartáčků,které se nasazují na trysku 015 viz výše.
2x extrémně měkký kozí vlas
2x měkké koňské žíně
2x pevné štětiny
Cena setu: 1600.-

Obj.č.5953 018

Sada sacích nástavců
1x zahnutý s koňskými žíněmi
1x zahnutý s extrémně měkkým kozím vlasem
Cena setu: 1390,-

Obj.č. 5952 100
Sada odsávacích štětečků /kulatý 10mm,oválný 30mm/šikmé trysky 10mm vč. adaptérů a
odsávací hadice Cena setu 770.-

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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Obj.č. 5953 021
Sada náhradních sáčků,5ks
Cena: 480,-

Obj.č.5953 024
Speciální motorový filtr podle standardu HEPA

Cena: 810,-

ecobra elektrický přístroj na rotační gumování papíru
Přístroj Ecobra se používá na racionální korigování průhledných papírů,kreslících folií,kreslícího
kartonu,pauzovacího papíru apod.Jeho předností je citlivý vztah k vlastnímu papírovému
nosiči.Jedná se o přístroj pro výhradně profesionální použití vybavený silným,vzduchem chlazeným
motorem pro dlouhodobý provoz se třímetrovým přívodním kabelem s koncovkou.
Ecobra má zdvojenou izolaci a nezpůsobuje rušení el.vln.

Náhradní náplně
Náplně se dodávají v balení po 12-ti kusech v několika stupních tvrdosti:
•
slonová kost – měkká náplň pro tužku a tuše
•
šedá – tvrdá náplň na tuš
•
červená – středně tvrdá na barevné a kopírovací tužky,resp.pro čistění povrchu
•
plastik – středně měkká náplń
Přístroj má oprávnění nést značku CE,odpovídá bezp.předpisům Evropské unie a příslušným normám v ČR

Obj.číslo
2227 000
2227 021
2227 022
2227 023
2227 025

Druh
Ecobra
náplň slonová kost
náplň šedá
náplň červená
náplň plastik

Charakteristika
přístroj
měkká verze
tvrdá verze
středně tvrdá
středně měkká

Balení
ks
12ks/bal
12ks/bal
12ks/bal
12ks/bal

Cena za ks/balení
6700.00
300.00
300.00
300.00
300.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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