VYPALOVADLA
VYPALOVADLA
Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu trvale označit např. dřevo, kůži, plast, pryž nebo pečivo, vypalování by mohlo být tou
správnou volbou. Přesné vypálení značky je docíleno precizním zpracováním vypalovací desky a to jak u jednoduchých, tak i složitých
motivů. Do vypalovací desky můžeme vygravírovat
prakticky jakoukoliv značku - IPPC loga, ﬁremní loga,
texty, různé symboly apod. Na každé vypalovadlo se
vždy vytvoří individuální cenová nabídka podle
velikosti a složitosti graﬁky.
V případě, že nevíte jaké vypalovadlo si vybrat,
neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených číslech.
Poradíme Vám s výběrem vhodného vypalovadla
přesně pro Vás. V nabídce máme vypalovadla
různých výkonů, velikostí a způsobů nahřívání. Níže jsou uvedeny příklady cen, za kompletní vypalovadla s gravírováním.

Typ vypalovadla
Vypalovadlo HLP 108 800W
IPPC logo 70x70 mm
Cena od

Možnost dodání v různých
výkonech a rozměrech
mosazné desky.

15.940,-

Vypalovadlo S105 450W
logo 70x50 mm
Cena od

Možnost dodání v různých
výkonech a rozměrech
mosazné desky.

11.200,(Dle složitosti graﬁky)

Vypalovadlo ALK 0 125W
logo 30x16 mm
Cena od

Možnost dodání v různých
výkonech a rozměrech
mosazné desky.

4.890,(Dle složitosti graﬁky)

Vypalovadlo pro ruční
nahřívání plamenem
Možnost dodání v různých
rozměrech mosazné desky.
Nahřívání se provádí např.
plynovým hořákem.

Cena od

1.500,(Dle složitosti graﬁky)

Regulace výkonu
Regulátor výkonu
SIC TR 11 900W
Doporučujeme kvůli prodloužení
životnosti nahřívacích těles a
regulaci teploty vypalovadla.
Možnost dodání pro různé výkony
vypalovadel až do 2000W.

Cena

1.460,-

Na sortiment, který jste nenalezli v tomto ceníku se informujte na uvedených číslech. Všechny ceny jsou bez DPH, sklad Ostrava.

K ceně se připočítává dopravné a balné. Platnost od 1.3.2019. Za tiskové chyby neručíme. Vyhrazujeme si právo změny cen.
OSTRAVA Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mar. Hory
tel: 596 744 230, fax: 596 750 418, mobil: 602 707 742, 603 818 374, 602 576 521, 733 180 924, e-mail: sic@venim.cz

UNIČOV Haškova 212, 783 91 Uničov
tel: 585 051 846, 585 053 465, mobil: 602 784 370, 603 818 412, 736 676 357, e-mail: sales@venim.cz

JISTOTA PRO VAŠE PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ
značení mikroúderem a rytím, značení laserem, elektrochemické značení, průmyslové popisovače, ruční razidla, vyjiskřovačky a mikroúderová pera, vypalovadla,
vše pro plombování, bezkontaktní značení barevným bodem, tiskárny štítků a etiket, číslovačky, lisy, systémy pro výrobu šablon ...
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