TOP TROCK
System suszenia ciepłym powietrzem z odłączanymi wieszakami na
kurtki i odzież roboczą
Umożliwia szybkie i dokładne suszenie kurtek i ubrań roboczych.
Ciepłe powietrze jest prowadzone przez stalowe rury i wydmuchiwane przez dysze
co zapewnia ostrożne i dokładne suszenie od wewnątrz co w efekcie przedłuża
żywotność materiału od 2 do 3 razy.
• TOP TROCK dmuchawa do ciepłego powietrza GF 900, 230V, 1300W
• gwarancja na dmuchawę GF 900 – 2 lata lub 5000 roboczogodzin
• dmuchawa GF 900 spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń
elektrycznych
• posiada certyfikat CE
• system wykonany z nierdzewnej stali Nirosta 304 (1.4301 V2A)
• system składa się z ramy do której za pomocą szybkozłącz można przyłączyć
wieszaki o różnych kształtach
• istnieje możliwość przedłużania bądź zmiany systemu bez ponoszenia
znacznych kosztów
• nierdzewny i prawie niezniszczalny
• czas suszenia: 3 do 4 godzin, w zależności od rodzaju materiału i stopnia
zawilgocenia
• system może być montowany na ścianie lub jako jednostka wolnostojąca
(przykręcony do podłogi) lub zamontowany na przenośnym wieszaku (z
gumowymi rolkami)
• oszczędność powierzchni

System wolnostojący lub przenośny

System zamontowany na ścianie
Rama z szybkozłączami

System wieszaków podłączanych na szybkozłącza
wszystkie wieszaki wykonane są z nierdzewnej stali 304 (1.4301 V2A)
nierdzewne i prawie niezniszczalne
dzięki szybkozłączom wieszaki mogą być szybko odłączane i zmieniane
system dostosowany do różnego rodzaju kurtek i odzieży roboczej
czas suszenia: 3 do 4 godzin, w zależności od rodzaju materiału i stopnia
zawilgocenia
• gwarancja na wieszaki – 10 lat
•
•
•
•
•

Wieszak na kurtki i spodnie
AT01LAW

Wieszak na kurtki i spodnie –
bez rękawów AT01W

Wieszak na kurtki bez rękawów JFWgr

Wieszak na kurtki
JF01W

Wieszak na rękawice
i buty HS01W

System wieszaków na szybkozłącza pasuje również do kabin suszących
Opis kabiny suszącej:

• wykonana z cynkowanej stali, spoiwa i pokryta tworzywem sztucznym
• standardowy kolor RAL 7035 jasnozielony
• wnętrze wykonane z prawie niezniszczalnych elementów ze stali
nierdzewnej
• miejsce na 6 do 8 wieszaków suszących
• dzięki szybkozłączom wieszaki mogą być szybko odłączane i zmieniane
• opcjonalne dostępna jest rama dmuchająca od dołu wykonana z stali
nierdzewnej z dodatkową dmuchawą

