01. MATERIALE DE HORNĂRIT

ASPIRATOARE GAMA KOSMOS

NOU

KOSMOS 4
Ref 1065
Motor 1400 watts direct – 220 Volts,
Depresiune 2600 mm/CE, 120 m³/h (debit reglabil)

Greutate : 5 kg
Filtru HEPA
Saci ﬁltru : Hârtie

Kosmos 4 este un aspirator silenţios, lejer, doar pentru praf,
calitate profesională , ﬁltru de hârtie HEPA.
Special conceput pentru întreţinerea centralelor pe gaz,
aspiră sau îndepărtează - prin suﬂare - praful din centrale,
Practic de utilizat, se poartă ca un rucsac, ﬁind prevăzut cu
curele.

Accesorii Ø 32 mm : sac dorsal pentru transport uşor, tijă telescopică, capacitate 4 litri.

KOSMOS 8 SUFLĂTOR

KOSMOS 7

Ref.1015

Ref. 1071
Motor 1000 watts, bypass,
220 volts, 1200 mm CE, 100 m3/h.

8
Litri

7
Litri

Greutate : 5 kg

Greutate : 7 kg

Dim. : 260 x 305 x 370

Dim. : 250 x 300 x 810

Saci ﬁltru : hârtie şi pânză

Saci : hârtie şi pânză

Echipat cu o cuvă din PVC de 8 litri
curea pentru a-l ţine pe umăr,
ﬁltru din pânză şi sac de hârtie,
Conceput pentru aspiraţie şi
suﬂat, în vederea curăţării
camerelor de ardere ale centralelor
murale pe gaz. Aspiră apă şi praf.

Accesorii Ø 32 mm : ﬂexibil de 2,5m, 1 manşon suport din 3 piese
lungime de 84 cm, 1 duză plată şi 1 duză pentru aspirarea solului,
larg de 130 mm , cablu electric de 3,5m.

4

Motor 1000 watts, direct,
3
220 volts, 1950 mm/CE, 185 m /h.

Echipat cu o cuvă din polipropilenă
de 7 litri, sac dorsal pentru transport
uşor ( saci hârtie ref 1072/10 buc )
Conceput pentru întreţinerea
centralelor pe gaz, aspirația
tubulaturii de ventilaţie cu acces
diﬁcil. Aspiră doar praf.

Accesorii Ø 32mm : 1 manşon suport, 1 duză plată,1 duză
triunghiulară,1 perie, cablu electric 15 m, sac dorsal.

