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KONFIGURATOR : AGREGAT MALARSKI 19L
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Dodatkowe akcesoria

Materiały ﬁlmowe
malowanie gęstą farbą emulsyjną TIKURILLA półprofesjonalnym
pistoletem do emulsji

odtwórz

pianowanie z pistoletu do pianowania

odtwórz

pianowanie z lancy

odtwórz

90,iglica 3,0 mm do
przemysłowego pistoletu
malarskiego

85,-

130,-

dodatkowe przewody
dodatkowe przewody
zwiększające zasięg pistoletu zwiększające zasięg pistoletu
malarskiego do 10 m
malarskiego do 15 m

90,-

100,-

90,-

pistolet do pianowania

reduktor z modułem do
pianowania

iglica 1,3 mm do
profesjonalnego pistoletu
malarskiego

1290,-

90,-

20,-

35,-

mocny kompresor z olejem 3 kW, 50 L, 230 V
dwa tłoki w trybie V, przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora
20 m zakuty
na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

zestaw dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 dysza wirowa do oprysków

Szybka dostawa
w 1 dzień roboczy

Gwarancja
door2door

Autentyczność
parametrów

Najwyższa
jakość produktów

Części
zamienne

Profesjonalny
serwis urządzeń

Gwarancja
bezpieczeństwa
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Podane ceny są cenami netto

OFERTA NR 1: ZESTAW PÓŁPROFESJONALNY

• 19 l zbiornik z czarnym kołnierzem zabezpieczającym,
• półprofesjonalny pistolet do emulsji,
• lanca z przedłużką, wykonana ze stali kwasoodpornej ASI 304 (całkowita dł. lancy to aż 160 cm),
• 2 dysze płaskostrumieniowe do bielenia wapnem, 1 wirowa do oprysków,
• metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu malarskiego 5 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport,
• lejek do wygodnego wlewania materiału,
• instrukcja obsługi PL

Zastosowanie zestawu

Malowanie

Bielenie

Gruntowanie

Gwaracja door to door

Impregnacja

Certyﬁkat CE

Opryski

869,-

Powiększ swój zestaw o:

1290,-

90,-

20,-

50,-

dedykowany kompresor 50L,
dwa tłoki w trybie V, 3 KW,
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

zamiana półprofesjonalnego
pistoletu malarskiego na
profesjonalny pistolet malarski

90,-

70,-

130,-

35,-

iglica 1,3 mm do
profesjonalnego pistoletu
malarskiego

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 10 metrów

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 15 metrów

pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków
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OFERTA NR 2: ZESTAW PROFESJONALNY

• 19 l zbiornik z czarnym kołnierzem zabezpieczającym,
• profesjonalny pistolet do emulsji,
• lanca z przedłużką, wykonana ze stali kwasoodpornej ASI 304 (całkowita dł. lancy to aż 160 cm),
• 2 dysze płaskostrumieniowe do bielenia wapnem, 1 wirowa do oprysków,
• metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu malarskiego 5 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport
• lejek do wygodnego wlewania materiału,
• instrukcja obsług PL

Zastosowanie zestawu

Malowanie

Bielenie

Gruntowanie

Gwaracja door to door

Impregnacja

Certyﬁkat CE

Opryski

919,-

Powiększ swój zestaw o:

1290,-

90,-

20,-

dedykowany kompresor 50L,
dwa tłoki w trybie V, 3 KW,
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

90,-

70,-

130,-

35,-

iglica 1,3 mm do
profesjonalnego pistoletu
malarskiego

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 10 metrów

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 15 metrów

pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków
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OFERTA NR 3: ZESTAW PROFESJONALNY PLUS

• 19 l zbiornik z kołnierzem zabezpieczającym,
• profesjonalny pistolet do emulsji,
• dodatkowa iglica 1,3 mm do pistoletu do emulsji,
• lanca z przedłużką, wykonana ze stali kwasoodpornej ASI 304 (całkowita dł. lancy to aż 160 cm),
• 2 dysze płaskostrumieniowe do bielenia wapnem, 1 wirowa do oprysków,
• metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu malarskiego 10 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport,
• lejek do wygodnego wlewania materiału,
• instrukcja obsługi PL

Zastosowanie zestawu

Malowanie

Bielenie

Gwaracja door to door

Gruntowanie

Impregnacja

Certyﬁkat CE

Opryski

1079,-

Powiększ swój zestaw o:

90,-

20,-

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

1290,-

130,-

35,-

dedykowany kompresor 50L,
dwa tłoki w trybie V, 3 KW,
przeznaczony do pracy ciągłej

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 15 metrów

pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków
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OFERTA NR 5: ZESTAW PRZEMYSŁOWY PLUS

• 19 l zbiornik z kołnierzem zabezpieczającym,
• przemysłowy pistolet do emulsji,
• dodatkowa iglica 3,0 mm do pistoletu do emulsji,
• lanca z przedłużką, wykonana ze stali kwasoodpornej ASI 304 (całkowita dł. lancy to aż 160 cm),
• 2 dysze płaskostrumieniowe do bielenia wapnem, 1 wirowa do oprysków,
• metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu malarskiego 10 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport,
• lejek do wygodnego wlewania materiału,
• instrukcja obsługi PL

Zastosowanie zestawu

Malowanie

Bielenie

Gwaracja door to door

Gruntowanie

Impregnacja

Certyﬁkat CE

Opryski

1229,-

Powiększ swój zestaw o:

90,-

20,-

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

1290,-

130,-

35,-

dedykowany kompresor 50L,
dwa tłoki w trybie V, 3 KW,
przeznaczony do pracy ciągłej

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 15 metrów

pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków
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OFERTA NR 4: ZESTAW PRZEMYSŁOWY

• 19 l zbiornik z czarnym kołnierzem zabezpieczającym,
• przemysłowy pistolet do emulsji,
• lanca z przedłużką, wykonana ze stali kwasoodpornej ASI 304 (całkowita dł. lancy to aż 160 cm),
• 2 dysze płaskostrumieniowe do bielenia wapnem, 1 wirowa do oprysków,
• metalowy reduktor,
• zasięg pistoletu malarskiego 5 metrów,
• specjalnie wzmocnione podwozie zbiornika o dużych kołach, które znacznie ułatwiają transport
• lejek do wygodnego wlewania materiału,
• instrukcja obsług PL

Zastosowanie zestawu

Malowanie

Bielenie

Gruntowanie

Gwaracja door to door

Impregnacja

Certyﬁkat CE

Opryski

1069,-

Powiększ swój zestaw o:

1290,-

90,-

20,-

dedykowany kompresor 50L,
dwa tłoki w trybie V, 3 KW,
przeznaczony do pracy ciągłej

przewód do kompresora 20 m
zakuty na szybkozłącze typ 26

olej do kompresora

90,-

70,-

130,-

35,-

iglica 3,0 mm do
przemysłowego pistoletu
malarskiego

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 10 metrów

zwiększenie zasięgu
pistoletów do 15 metrów

pakiet dysz do lancy
4 dysze płaskostrumieniowe
1 wirowa do oprysków

