
Profesionálne zariadenia 
pre práčovne



jednoduché
Jednoduché použivanie. 
údržba, programy a veľké 
dvere pre ľahké vloženie 
bielizne.

hygienický
Dosahuje najlepšie 
výsledky prania v triede.

Profesionálna práčka bielizne Giant C

kapacita
Rýchle 

pRogRamy
celkový 

výkon

veľký 
objem 
bubna

10kg 3,6 103
max 13 kg kW l

•  Direct Drive motor pre dlhotrvajúcu, tichšiu a kľudnú nepretržitú prácu

•  Bubon z nehrdzavejúcej ocele.

•  Práčka upravuje množstvo vody a energie podľa naplnenia bubna pre  
   šetrenie v prípade, že nie je úplne plná

•  Dvere so silnejšími držiakmi, tlmičmi navrhnutímy pre veľké záťaže

•  Vhodná pre pranie veľkých predmetov (periny, prikrývky)

•  Pevná konštrukcia, prvotriedne materialy a najnovšia technológia

•  Rýchle programy (viac cyklov prania za deň)

•  Prípojka pre teplú a studenú vodu

•  Možnosť pripojiť na mincovník a dávkovacie zariadenie

•  Jednoduché použitie

Profesionálna sušička bielizne Giant C

kapacita
Rýchle 

pRogRamy
celkový 

výkon

veľký 
objem 
bubna

10 5,4 201
kg kW l

•  Kontrola sušenia

•  Možnosť inštalácie na práčku

•  Pevná konštrukcia, prvotriedne materialy a najnovšia technológia

•  Šetrná a jednoduchá pre použitie

•  Možnosť pripojiť na mincovník

•  Rýchle programy (viac cyklov sušenia za deň)

• Jednoduchá inštalácia a údržba

Sušička bielizne giant-c
BuBOn

Objem bubna 201 lit

Kapacita 10 kg

Hmotnosť 60 kg

VÝKOn A pRíKOn 

Ohrev elektr./plyn

Typ sušičky ventilačná

Celkový výkon 5,4 kW

príkon 220 V

Frekvencia 50 Hz

OSTATné špeCiFiKáCie

Možnosť pripojenia na 
práčku alebo sušičku áno

1291mm

983mm

756mm

686mm

práčka bielizne giant c
BuBOn

Objem bubna 103 lit

Kapacita 10 kg

Maximálna kapacita 
naplnenia 13 kg

VÝKOn A pRíKOn 

Celkový výkon 3,6 kW

napätie 220 V

Frekvencia 50 Hz

OSTATné špeCiFiKáCie

Odstredenie 1150 o/min

G-faktor 413

Hmotnosť 90 kg

Vypúšťacie čerpadlo áno

Hlučnosť <62dB

983mm

686mm 764mm

1,264 mm

1,966mm

ticho
Najtichši zariadenie v 
triede.

bezpečné
V súlade s nariadeniami 
EU pre profesionalne 
zariadenia.



V y s o K á  K Va l i ta  a  ž i V ot n o s ť
lG zariadenia spotrebúvajú menej vody a energie ako iné zariadenia v rovnakej triede

Zabezpečený 
servis a 
náhradné diely


