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STROKOVNJAK ZA INDUSTRIJSKE LIKALNIKE GMP
je vodilno podjetje v Evropi za izdelavo industrijskih likalnikov
za obdelavo ravnega perila. Naši izdelki so nadvse primerni
za komercialne pralnice, kemične čistilnice in za srednje ter
majhne industrijske pralnice.

VODILNI
PROIZVAJALEC
LIKALNIH STROJEV

NAMENSKE REŠITVE ZA LIKANJE IN
MEDNARODNA PRISOTNOST
GMP v Evropi ponuja široko paleto likalnikov ter nudi rešitve,
ki zadovoljujejo zahteve številnih panog v mednarodnem
okolju: hotelov in restavracij, komercialnih in industrijskih
pralnic, skupnosti, oboroženih sil, naftnih ploščadi, delovišč,
ladijskih pralnic, samopostrežnih pralnic, šivalnic in tekstilne
industrije.
GMP je prisoten na tržiščih v več kot 80 držav po vsem svetu.

ZAVEZANOST INOVATIVNOSTI
Inovativne rešitve, zaščitene s petimi mednarodnimi patenti,
pogosto predstavljajo napredne korake za celotno panogo in
ponujajo dober argument distributerjev GMP za ekskluzivno
prodajo.
V GMP brez premora zbiramo in kontroliramo statistične
podatke in vhodne informacije, ki prihajajo s trga, ter jih
uporabljamo za iskanje rešitev, ki so potrebne za
zagotavljanje stalnega razvoja izdelkov, ki zadovoljujejo
vedno večje potrebe naših strank. Poleg tega stalno
preizkušamo najsodobnejše materiale ter tako povečujemo
učinkovitost naprav in strankam zagotavljamo največje
prednosti pri izbiri izdelkov GMP.
Zanesljivost in odličnost sta pri razvoju vsakega novega
projekta osnovni vodili. Menimo, da je to najboljši način, da
našim strankam dokažemo, da nam zanje ni vseeno.

POZORNOST DO STRANKE
Smo podjetje, ki je popolnoma predano strankam, kar je ključ
za uspeh GMP-ja vse od prvih korakov v tej panogi. Naše
ekipe za prodajo in podporo so usposobljene, da vam
pomagajo in vas strokovno vodijo pri zanesljivi izbiri rešitve, ki
je najprimernejša za vašo dejavnost, ter vam zagotavljajo
takojšnjo tehnično pomoč in hitro dobavo originalnih
nadomestnih delov GMP.
Naše osebje je usposobljeno za to, da vam pomaga, hkrati pa
hvaležno opravlja svoje delo. Preizkusite storitve brez
primere.
Izberite GMP.
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NAZMOTLJIVO
OBLIKOVAN ZA
NAJVEČJO
ZANESLJIVOST
& VARNOST
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Kromirano korito

9
6

Vlagalni profil

1 Patentirani istem snemanja valja
Hitra in preprosta obnova
Zahvaljujoč patentiranemu
sistemu “snemanja valja” je zdaj
mogoče obnoviti vaš likalnik in
ponovno vzpostaviti izvirno
kakovost likanja v manj kot eni
uri. Originalni nadomestni del
v GMP prevlečemo po strogih
merilih kakovosti, pri čemer
uporabljamo samodejne naprave,
ki so zasnovane posebej v ta
namen in ki zagotavljajo popolne
rezultate likanja.

2 Vlagalna miza iz aluminija

3

Vlaganje kosov perila je postalo
še preprostejše zahvaljujoč
posebej oblikovanemu profilu
podajalne mize. Površina iz
aluminija je preprosta za čiščenje
in pripomore k zagotavljanju
higiene v pralnici.

Kromirano korito

Kromano jeklo je dokazano
najboljša izbira za korita likalnih
strojev. Zagotavlja izjemno
malo trenje in dolgo življensko
dobo.

4 Dvojno temperaturno tipala
Sistem z dvema tipaloma za nadzor
temperature vse likalne površine je
najnatančnejši sistem nadzora na
tržišču.
Ekskluzivni sistem GMP preprečuje
nihanja temperature s samodejnim
izklopom ogrevanja, ko tipala zaznajo
neravnovesje ali preseganje omejitev
temperature.
Dejanske prednosti:
- zaščita perila pred sežiganjem:
ne porumenijo.
- podaljšanja življenjska doba
prevleke valja
- brez nepotrebnega tratenja energije.

5 Nižja poraba energije
Nadzor temperature z dvojnim
tipalom v kombinaciji s toplotnim
zaslonom zmanjša tratenje toplote,
izboljša njeno razporejenost po
likalni površini in preprečuje izgub
energije.

6 Priročnia pedala
Vključi in ustavi vrtenje valja, roke
so proste za nameščanje perila
v fazi vstavljanja.

7 Vlagalna posoda
Likate dolge kose perila?
GMP je posebej za udobnejše
delo izdelal posodo za
nameščanje perila.

8 Inuvativna nadzorna plošča
Preprosta, priročna in lahko
razumljiva. Hitrost likanja in
temperaturo upravljavec preprosto
nastavlja in tako obdela različne
vrste tkanin na najboljši način.

9 Spremenljiva napetost za
modele E.25
Likalnik je mogoče po želji
nastaviti za delovanje
z različnimi napetostmi:
V.230/1/50-60Hz,
V.230/3/50-60Hz,
V.400/3N/50-60Hz.
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OPCIJE
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TEHNIČNI PODATKI

100.25
Mere valja 1000 x Ø250 mm

120.25
1200 x Ø250 mm

140.25
1400 x Ø250 mm

140.30
1400 x Ø300 mm

V.230/1/50-60Hz
V.230/1/50-60Hz
V.400/3N/50Hz
Priključna napetost, V.230/1/50-60Hz
V.230/3/50-60Hz
V.230/3/50-60Hz
* - nastavljivo V.230/3/50-60Hz
V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz

160.30
1600 x Ø300 mm

2000 x Ø300 mm

V.400/3N/50Hz

V.400/3N/50Hz

6,9 kW

7,5 kW

9,9 kW

11,4 kW

15 kW

Moč motorja 0,18 kW
-motorjev

0,18 kW

0,18 kW
0,24 kW for .A

1,1 kW

1,1 kW

1,1 kW

V.230/1: 22A
V.230/3: 18A
V.400/3: 10,4A

V.230/1: 24A
V.230/3: 19,6A
V.400/3: 11,3A

V.230/3: 27,8A
V.400/3: 16A

V.230/3: 31,5A
V.400/3: 18,2A

V.230/3: 40,6A
V.400/3: 23,3A

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

1 5 m/min

Variabilna hitrost 1 5 m/min
Odsesavanje n/a
vlage iz valja
** Kapaciteta likanja 25 kg/h
pri ostanku vlage (15-20%)

n/a
30 kg/h
(15-20%)

opcija
Ø70 mm, 120 m³/h
35 kg/h
(20-25%)

standard
standard
standard
Ø75 mm, 360 m³/h Ø75 mm, 360 m³/h Ø75 mm, 360 m³/h
40 kgh
(25%)

50 kg/h
(25%)

60 kg/h
(25%)

Mere stroja 1520x445x1070mm 1720x445x1070mm 1920x445x1070mm 1970x540x1080mm 2170x540x1080mm 2570x540x1080mm
ŠxGxV
Mere ambalaže 1690x580x1250mm 1890x580x1250mm 2090x580x1250mm 2140x690x1300mm 2300x690x1300mm
ŠxGxV
Teža bruto/netto 140/104 kg

146/110 kg

189/151 kg

263/219 kg

278/231 kg

* ZA DRUGAČNE PRIKLJUČNE NAPETOSTI SE OBRNITE NA NAŠO PRODAJNO SLUŽBO
** KAPACITETA LIKANJA PRI TKANINI 150g/M² IN 80% IZKORIŠČENOSTI VALJA

Tenax je vzmetna obloga valja iz nerjavnega jekla,
ki je nadomestilo običajno polnilo iz jeklene volne.
GMP ga je načrtoval in dimenzioniral za lastne
izdelke. TENAX traja vse obdobje delovanja stroja in
v nasprotju z jekleno volno ne potrebuje nobenega
posebnega vzdrževanja.
Za oblogo TENAX velja petletna garancija.
V srednjeročni perspektivi je treba TENAX razumeti
kot investicijo, ki se takoj izplača, in ne kot strošek.
Resnično zagotavlja precejšnje zmanjšanje
vzdrževalnih in obratovalnih stroškov, hkrati pa se
izboljšata kakovost likanja in produktivnost.
Če že imate valjčni likalnik modela E in bi ga želeli
posodobiti s takšno vrsto obloge, se lahko obrnete
na naš prodajni oddelek. Z veseljem vam bomo
postregli z dodatnimi informacijami in vam ponudili
najboljšo ceno.

REŠITEV ZA
SAMOPOSTREŽNE
PRALNICE

GMP je izdelal posebne rešitve za samopostrežne
lokale: linijo E je mogoče brez težav predelati za
povezavo na plačilni avtomat na žetone ali na
plačilno postajo.

200.30

Moč grelcev 6 kW

Tok A V.230/1: 19,2A
V.230/3: 15,7A
V.400/3: 9A

INVESTIRANJE
V PODLOGO VALJA:
TENAX

2740x730x1400mm

306/253 kg

Ohišja iz ABS-a so na voljo tudi v različicah po meri,
ki se popolnoma vklopijo v vaš lokal.
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G14.25

G15.35-18.35-21.35-26.35

IZJEMNA DOVRŠENOST, NAJBOLJŠA
IZVEDBA IN DOSEGLJIVA INVESTICIJA?
ODGOVOR JE G14.25.

NEPREKOSLJIVO
ZAKLJUČEVANJE &
SUPERIORNE ZMOGLJIVOSTI

PRAVI SUŠILNI KALANDER
G14.25 lika in suši ob enem samem prehodu nepreloženega perila, ki je prišlo
naravnost iz pralnega stroja z močno centrifugo (1000 vrtljajev, 50 odstotkov
preostale vlažnosti). Čas obdelave se občutno skrajša, nižji so tudi stroški porabe
energije in delovne sile.
LIKANJE VELIKIH RJUH Z DOVRŠENOSTJO
Čeprav je valj modela G14.25 širok “samo” 1,45 metra, lahko lika vse vrste perila
do velikosti dvojnih rjuh. G14.25 zagotavlja odlične rezultate pri likanju vseh vrst
tkanin, vključno z občutljivimi in tistimi, ki so nehvaležne za obdelavo, kot so: lan,
čipkasti prti ali tkanine iz sestavljenih materialov (npr. poliester na eni strani in
bombaž na drugi) ter prevleke.
UČINKOVIT NADZOR TEMPERTURE, NIZKA PORABA
Zahvaljujoč izjemno natančnemu nadzoru temperature znaša grelna moč,
potrebna za delovanje različice z električnim ogrevanjem, samo 12 kW, medtem
ko različica na plin za doseganje istih rezultatov porabi le 1,05 kg utekočinjenega
plina GPL na uro.

24
4°

POVRŠINA S POSEBNIM STIKOM ZA NAJBOLJŠI REZULTAT
V primerjavi z drugimi modeli podobnih dimenzij, ki so na tržišču, ima G14.25 35
odstotkov večjo površino stika med perilom in likalno površino.
Ta značilnost omogoča povečanje urne zmogljivosti do 25 kg na uro, kar
zagotavlja 20.000 kg več zlikanega perila na leto! (250 delovnih dni, 8 ur/dnevno)

1,23 m²
GLAVNE ZNAČILNOSTI
CILINDER:
poliran
aluminijasta površina
HITROST:
variabilna
NADZOR:
elektronski
OHLAJEVANJE: da
OPCIJE
- KROMIRAN CILINDER
- SAMOPOSTREŽNA VERZIJA

NEPREKOSLJIVO ZAKLJUČEVANJE
Linija G.35 je znana po svojih izvrstnih rezultatih,
ki so doseženi zahvaljujoč tlačnemu valju, ki je
zasnovan tako, da omogoča obdelavo še tako
zahtevnih tkanin, vključno z občutljivimi tkaninami
(svila, saten in organdi), čipkastimi prti ali
sestavljenimi tkaninami (npr. poliester na eni strani in
bombaž na drugi).
UČINKOVIT NADZOR TEMPERATURE
Pravilno ravnovesje med produktivnostjo in porabo je
eden najpomembnejših izzivov, s katerimi se sooča
upravnik sodobne pralnice. Upoštevati mora še
namestitev likalnega stroja, ki bo zagotavljal
nepretrgano produktivnost ob hkratni razumni porabi
energije. Linija G se lahko pohvali s posebej
učinkovitim nadzorom temperature, z zelo odzivnimi
tipali in odličnim upravljanjem ter močjo, kar vse
skupaj omogoča idealno razporeditev temperature po
vsej likalni površini.
PATENTIRANI GORILNIK IZ TITANOVEGA JEKLA
Modeli z ogrevanjem na plin imajo najučinkovitejši
gorilnik v panogi, ki ga je v celoti zasnoval in
patentiral GMP. Izdelan je iz titanovega jekla in
zagotavlja popoln nadzor temperature, hkrati pa
najdaljšo življenjsko dobo.
PAMETNA ELEKTRONIKA ZAGOTAVLJA
PREPROSTO PREPOZNAVANJE TEŽAV
Velika nadzorna plošča, preprosta za uporabo,
ima jasno razviden prikaz parametrov likanja.
Izpis napak na zaslonu.

PREDIMENZIONIRANI SISTEM ODVAJANJA PARE
Predimenzionirani motor za najučinkovitejše
odvajanja pare.
VALJI ”BREZ VZDRŽEVANJA”
Pogonski valji trakov delujejo na osnovi valjanja: ob
hkratnem zagotavljanju pogona se s to rešitvijo izognete
enemu najpogostejših vzdrževalnih posegov, to je pri
menjavi gumijaste obloge pogonskih valjev.
PROTIPRAŠNI FILTRI
Ščitijo sesalne motorje pred pregrevanjem, ki je posledica
nabiranja prahu, ter jim tako podaljšajo življenjsko dobo.
STOPALKA
Zažene in ustavi vrtenje valja, roke pa so v fazi
vstavljanja proste za nameščanje perila.

GLAVNE ZNAČILNOSTI
CILINDER: poliran
trakovi
variabilna
NADZOR:
elektronski
OHLAJEVANJE: da
OPCIJE:
- KROMIRAN CILINDER
- 2 TEMPERATURNI SONDI
- SAMOPOSTREŽNA VERZIJA
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G21.50-26.50-32.50

PREPROSTA OBLIKA,
NEPRIMERLJIVA
PRODUKTIVNOST BREZ
POSTANKOV

2

4

5

1

4

6

3

SKS SISTEM

LEBDEČI SISTEM PODPORE VALJA

1. SISTEM SKS
Posebna napa za odsesavanje pare.
Nova zasnova sistema za
odsesavanje pare, ki ga sestavlja
velika, zelo učinkovita napa, ki zbira
tok pare in ga vodi v odvajalno
napeljavo:
- Brez trošenja toplote: napa
zahvaljujoč posebnemu oblikovanju
odvaja samo vlago (paro), ne da bi pri
tem vplivala na temperaturo valja,
zato ne prihaja do trošenja toplote,
poraba energije pa se zmanjša.
- Čas sušenja je še krajši: zahvaljujoč
veliki površini odsesavanja voda iz
tkanine in trakov valja izpareva zelo
hitro, kar omogoča še hitrejše delo.

- Je izjemno tiha.
- Zamenjava trakov je zelo preprosta.

2. ODPORNO IN ZANESLJIVO DO
NAJMANJŠE PODROBNOSTI
Likalni trakovi visoke kakovosti,
izdelani iz Nomexa, imajo delovno
dobo od 5000 do 7000 delovnih ur.
Protiprašni filtri: ščitijo sesalne
motorje pred pregrevanjem, ki ga
povzroča nabiranje prahu, ter jim
tako podaljšajo življenjsko dobo.
Pogonski valji trakov delujejo na
osnovo valjanja. Ob hkratnem
zagotavljanju pogona se s to rešitvijo
izognete enemu najpogostejših

vzdrževalnih posegov, to je menjavi gumijaste
obloge pogonskih valjev. Posebni patentirani
gorilniki za modele s plinskim ogrevanjem.

3. FSS: LEBDEČI SISTEM PODPORE VALJA
Enakomerna razporeditev teže valja, ki jo
zagotavlja sistem lebdeče podpore, ki je
zasnovan posebej v ta namen, in dvojna
nosilna površina: namesto štirih osem valjčkov.
Podaljšano trajanje nosilnih valjčkov.
Preprostejše vzdrževanje: brez nosilnih gredi
valja. Sistem FSS omogoča morebitno hitro in
preprosto menjavo nosilnih valjčkov valja, ki je
eden najpogostejših vzdrževalnih posegov na
sušilnem kalandru.

4. UČINKOVIT NADZOR
TEMPERATURE
Stalen nadzor temperature po vsej
likalni površini zahvaljujoč sistemu
z dvema tipaloma, ki ob zaznavi
neenakomerne temperature ali
preseganja omejitev samodejno
izklopita ogrevanje.
Poleg manjše porabe energije
sistem ščiti oblogo potisnega valja
in grelne trakove pred učinki
pregrevanja.

5. ZDRAVJE IN HIGIENA:
KROMANI VALJ
Izbira različice s kromanim valjem je
danes obvezna: perilo, ki je v stiku
s kožo in hrano, ne sme biti
onesnaženo s produkti oksidacije, ki
neizogibno nastajajo na valju. Poleg
tega se zaradi manjšega trenja, ki so
mu izpostavljeni trakovi in potisni
valj, življenjska doba teh sestavnih
delov občutno podaljša.
Kakovost likanja je zaradi kromane
gladke površine valja precej boljša

6. PAMETNA ELEKTRONIKA ZAGOTAVLJA
PREPROSTO PREPOZNAVANJE TEŽAV
Velika nadzorna plošča, preprosta za
uporabo, ima pregleden prikaz
parametrov likanja. Prepoznavanje
težav je prikazano na ekranu.
Serijski sistem ohlajanja (cool-down).
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Gline

TEHNIČNI PODATKI

Mere cilindra
* Priključna napetost

G14.25

G15.35

G18.35

G21.35

G26.35

1450 x Ø270 mm

1480 x Ø325 mm

1800 x Ø325 mm

2100 x Ø325 mm

2580 x Ø325 mm

V.400/3N/50Hz el.
V.230/1/50Hz plin

V.400/3N/50Hz el.
V.230/1/50Hz plin

V.400/3N/50Hz el.
V.230/1/50Hz plin

V.400/3N/50Hz el.
V.230/1/50Hz plin

V.400/3N/50Hz el.
V.230/1/50Hz plin

Mere cilindra
* Priključna napetost

Gretje
18 kW

20,7 kW

23,4 kW

27 kW

Termična moč

13,6 kW

22 kW

25,6 kW

27 kW

33,5 kW

Zemeljski plin

1,44 m³/h

2,26 m³/h

2,71 m³/h

2,82 m³/h

3,53 m³/h

LPG plina

1,05 kg/h

1,8 kg/h

2,02 kg/h

2,2 kg/h

2,5 kg/h

64,5 kW

PLIN

Termična moč

54 kW

67 kW

95,2 kW

Zemeljskega plina

5,6 m³/h

7 m³/h

9,8 m³/h

LPG plin

4,4 kg/h

5 kg/h

7,6 kg/h

Poraba
50 KG/H
min.500
min.500

560

Plinsko gretje

0,32 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

V.400/3: 17,8 A el.
V.230/1: 2,2 A plin

V.400/3: 27,6 A el.
V.230/1: 5 A plin

V.400/3: 31,5 A el.
V.230/1: 5 A plin

V.400/3: 35,4 A el.
V.230/1: 5 A plin

V.400/3: 44,5 A el.
V.230/1: 5 A plin

0,8 3 m/min

1,6 5 m/min

1,6 5 m/min

1,6 5 m/min

1,6 5 m/min

180 m³/h
100 m³/h

720 m³/h
360 m³/h

720 m³/h
360 m³/h

720 m³/h
360 m³/h

720 m³/h
360 m³/h

43 kg

50 kg

56 kg

75 kg

(4)

elektika 62A
plin/para 5A

Tok A
Variabilna hitrost vrtenja

1,6 8 m/min301

1,6 8 m/min60

1,6 8 m/min

120 m³/h
1400 m³/h

120 m³/h
1400 m³/h

120 m³/h
1400 m³/h

95 kg/h elektrika
min.500
110 kg/h plin
112 kg/h para 4bar

120 kg/h elektrika
135 kg/h plin
136 kg/h para 4bar

110

** Kapaciteta likanja 75 kg/h elektrika
500
min.500 min.500
85 kg/h plin
pri priporočljivi
vlagi
95 kg/h para 4bar

2013

(4)

Mere embalaže
ŠxGxV

(3)
2990x920x1600
mm

340/310 kg

Teža bruto/netto

73
1288/1200 kg

580/548 kg

840/780 kg

130

180

G35

G50
750

min.500

2013

min.500

560

min.500

min.500

A

73

min.500

130
301

A

min.500

min.500

BACK VIEW
946

1080

min.500

(3)
(2)

ZADNJA STRAN

C
150
80

(5)
(6) (3)

(4)

B

(1) ELEKTRIČNI PRIKLOP (PG13.5 za plinsko in parno ogrevane;
PG36 za električno ogrevane modele)
(2) PRIKLOP PLINA (G 1” M)
(3) PRIKLOP PARE (G 1” M)

C

(4)

(1) (1)

(2)

510

285

(4)

BACK VIEW

min.500

60
110

(1) ELEKTRIČNI PRIKLOP (PG21)
(2) PRIKLOP PLINA (G 1/2” M)
(3) IZHOD PARE Ø80 mm
(4) IZHOD
Ø100 min.500
mm (samo plinsko ogrevan
500 DIMA
min.500
2013model)
A

180

(3) (2) (1)

120

(1) ELEKTRIČNI PRIKLOP (PG21)
(2) PRIKLOP PLINA (G 1/2” M)
(3) IZHOD PARE Ø100 mm
(4) IZHOD DIMA Ø80 mm (samo plinsko ogrevan model)
min.500

(4)
295

108

292

ZADNJA STRAN

1100

(2)

(3)

208

266
60

946

1080

(1)

1290 / 1320

(4)

ZADNJA STRAN

min.500

min.500

250

min.500

220
120
220

G14.25

1800/1700 kg

120

* ZA DRUGAČNE PRIKLJUČNE NAPETOSTI SE OBRNITE NA NAŠO PRODAJNO SLUŽBO
** KAPACITETA LIKANJA PRI TKANINI 150g/M2 IN 80% IZKORIŠČENOSTI VALJA

60
* ZA DRUGAČNE PRIKLJUČNE
NAPETOSTI SE OBRNITE NA NAŠO PRODAJNO SLUŽBO
110 TKANINI 150g/m2 IN 80% IZKORIŠČENOSTI VALJA
** KAPACITETA LIKANJA PRI
285

4190x920x1600 mm

1413/1320
kg
108

292

440

301

3390x920x1600
mm
(2)

(1)

236

295

520/490 kg

3880x750x1290 mm

208

2010x510x1080
mm 2100x690x1500 mm 2450x690x1500 mm 2850x690x1500 mm 3250x690x1500 mm
BACK VIEW

1080

Mere embalaže
ŠxGxV

BACK VIEW

3280x750x1290 mm
946

2880x750x1290 mm

2010x510x1080 mm 2010x550x1100 mm 2340x550x1100 mm 2640x550x1100 mm 3140x580x1150 mm

474/450
kg
(2) (1)

elektika(2)77A
(1)
plin/para 5A

285

Ventilator odsesavanje pare
Ventilator odsesavanje plinov

min.500

(3)

4,1 kW
elektrika 98A
plin/para 5A

Mere stroja
ŠxGxV

(4)

4,1 kW
(3)

Mere stroja
ŠxGxV

Teža bruto/metto

3 kW

180

1 kW

A

90 kg/h

min.500

130

1 kW

25 kg/h

70 kg/h

3 kW
BACK VIEW

4,1 kW

1100

1 kW

min.500

A

3 kW

266
60

1100

V.400/3N/50Hz

49,5 kW

Plinsko gretje

1 kW

** Kapaciteta likanja
pri priporočljivi vlagi

320

V.400/3N/50Hz

Motoji

0,27 kW

Ventilator odsesavanje pare
Ventilator odsesavanje plinov

750

V.400/3N/50Hz

39 kW

PARA

El.gretje

Variabilna hitrost vrtenja

500

3200 x Ø500 mm

Moč grelcev

Elektrika/parano gretje

Tok A

min.500

2580 x Ø500 mm

ELEKTRIKA

Motorji

560

2100 x Ø500 mm

350

PLIN

G32.50

295

Moč grelcev

G26.50

Gretje
12 kW

ELEKTRIKA

G21.50

700

B

(4) IZHOD PARE Ø100 mm
(5) IZHOD DIMA Ø120 mm (samo plinsko ogrevan modeli)
(6) IZHOD KONDENZA G 1/2” M (samo parno ogrevani modeli)

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

Cirknica 21 b
2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
tel.: +386 (0)2 650 03 20
fax: +386 (0)2 650 03 21
mob.: +386 (0)41 658 607
E mail: furlan@amis.net
Internet: www.furlan-doo.si

GMP COMMERCIALE SRL
Via Sernaglia, 74
31053 PIEVE di SOLIGO (TV)
ITALY
PH: +39.0438.82354 / 82547
FAX: +39.0438.842755
info@gmp.it

www.gmp.it

NAPAKE V KATALOGU SO MOŽNE - ZA NJIH NE ODGOVARJAMO

