
1
büfékbe és kisebb kifőzdékbe ajánljuk

1850 m3/h teljesítményű elszívó motorral

399.000 Ft + ÁFA    

GASZTRO ERNYŐ 
zsírszűrővel

Az ár TARTALMAZZA a TERVEZÉS és a 
SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!

Részletekért hívja a 06 30 260 832806 30 260 8328 
telefonszámot

CASALS ELSZÍVÓ MOTOR 
fordulatszám szabályzóval

TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES
tartozék csomag

Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

600, 800, 1000 mm

1
büfékbe és kisebb kifőzdékbe ajánljuk

1850 m3/h teljesítményű elszívó motorral

399.000 Ft + ÁFA    
Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

GASZTRO ELSZÍVÓ ERNYŐ, fali Snack kivitel
Választható szélességek: 600, 800, 1000  mm mélység: 700 mm, magasság. 450 mm, 1db  DN 250 kivezető csonkkal szerelve, labirintszű-
rővel és olajleeresztő csappal, 1 mm lemezvastagság, világítás nélkül (külön rendelhető), falra szerelhető vagy függeszthető, anyaga: w. NR. 
1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél.

CASALS BOX BD 7/7 M4 0,13 KW ELSZÍVÓ VENTILÁTOR, csatlakozó karimákkal
Üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban, M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor, a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása érdekében 
belépő oldali terelőlemezzel szerelve,speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban, teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,
motor IP-54 védelemmel, F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz, fordulatszám: 1370 rpm, áramfelvétel: 1,5 A
teljesítmény: 0,13 kW, légszállítás: 1850 m3/h, zajszint: 50 dB(A), 2 év teljeskörű garancia.

CASALS REG 1,5 A VEZÉRLÉS
Kézi sebességszabályzó egyfázisú motorral szerelt ventilátorok szabályzására. IP 54-es védelem, működést jelző fény, EMC szűrővel szerelve.
2 év teljeskörű garancia.

A beszereléshez szükséges tartozékok (az ár tartalmazza)
1 db UT 45 madárhálós végelem DN 250 mm, 1 db horganyzott dobozos zsírszűrő, csőközbe építhető kivitel DN 250 mm,
1 db fém toldó idomot DN 250 mm, 3 db fém könyök 90° DN 250 mm, 3 db gumis bilincs DN 250 mm, 
1 db légcsatorna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú DN 250 mm, 3 méter spirál korcolt DN 250 mm csövet.

A fent felsorolt tartozékokon felül felhaszált tartozék vagy anyag kiszámlázásra kerül az érvényben lévő árlistáink szerint.

AZ ÁR TARTALMAZZA A TERVEZÉS ÉS A SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!
Budapest és Pest megye helyszíni kivitelezése, 1 kiszállással, 7óra / 2 fő

Az ajánlatban szereplő termékek és árak tájékoztató jellegűek. A végleges ár függ a helyszíni felméréstől.

Multikomplex Budapest Kft.  cím: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. tel: 06 30 260 8328, e-mail: hartmann@multikomplex.hu, weboldal: www.multikomplex.hu

1995 óta



GASZTRO ERNYŐ 
zsírszűrővel

CASALS ELSZÍVÓ MOTOR 
fordulatszám szabályzóval

TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES
tartozék csomag

2
kifőzdékbe és kisebb éttermi konyhákba ajánljuk

2680 m3/h teljesítményű elszívó motorral

499.000 Ft + ÁFA    
Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

1000, 1200, 1400, 1600 mm

Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

GASZTRO ELSZÍVÓ ERNYŐ, fali Snack kivitel
Választható szélességek: 1000, 1200, 1400, 1600  mm mélység: 700 mm, magasság. 450 mm, 1db  DN 315 kivezető csonkkal szerelve, 
labirintszűrővel és olajleeresztő csappal, 1 mm lemezvastagság, világítás nélkül (külön rendelhető), falra szerelhető vagy függeszthető, 
anyaga: w. NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél.

CASALS BOX BD 9/9 M4 0,35 kW ELSZÍVÓ VENTILÁTOR, csatlakozó karimákkal
Üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban, M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor, a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása érdekében 
belépő oldali terelőlemezzel szerelve,speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban, teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,
motor IP-54 védelemmel, F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz, fordulatszám: 1375 rpm, áramfelvétel: 2,7 A
teljesítmény: 0,35 kW, légszállítás: 2680 m3/h, zajszint: 54 dB(A), 2 év teljeskörű garancia.

CASALS REG 3 A VEZÉRLÉS
Kézi sebességszabályzó egyfázisú motorral szerelt ventilátorok szabályzására. IP 54-es védelem, működést jelző fény, EMC szűrővel szerelve.
2 év teljeskörű garancia.

A beszereléshez szükséges tartozékok (az ár tartalmazza)
1 db UT 45 madárhálós végelem DN 315 mm, 1 db horganyzott dobozos zsírszűrő, csőközbe építhető kivitel DN 315 mm,
1 db fém toldó idomot DN 315 mm, 3 db fém könyök 90° DN 315 mm, 3 db gumis bilincs DN 315 mm, 
1 db légcsatorna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú DN 315 mm, 3 méter spirál korcolt DN 315 mm csövet.

A fent felsorolt tartozékokon felül felhaszált tartozék vagy anyag kiszámlázásra kerül az érvényben lévő árlistáink szerint.

AZ ÁR TARTALMAZZA A TERVEZÉS ÉS A SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!
Budapest és Pest megye helyszíni kivitelezése, 1 kiszállással, 7óra / 2 fő

Az ajánlatban szereplő termékek és árak tájékoztató jellegűek. A végleges ár függ a helyszíni felméréstől.

Multikomplex Budapest Kft.  cím: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. tel: 06 30 260 8328, e-mail: hartmann@multikomplex.hu, weboldal: www.multikomplex.hu

1995 óta

2
kifőzdékbe és kisebb éttermi konyhákba ajánljuk

2680 m3/h teljesítményű elszívó motorral

499.000 Ft + ÁFA    
Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

Az ár TARTALMAZZA a TERVEZÉS és a 
SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!

Részletekért hívja a 06 30 260 832806 30 260 8328 
telefonszámot



GASZTRO ERNYŐ 
zsírszűrővel

CASALS ELSZÍVÓ MOTOR 
fordulatszám szabályzóval

TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES
tartozék csomag

3
nagyobb méretű éttermi konyhákba ajánljuk

3810 m3/h teljesítményű elszívó motorral

599.000 Ft + ÁFA    
Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

1600, 1800, 2000  mmGASZTRO ELSZÍVÓ ERNYŐ, fali Snack kivitel
Választható szélességek: 1600, 1800, 2000  mm mélység: 700 mm, magasság. 450 mm, 1db  DN 355 kivezető csonkkal szerelve, labirint-
szűrővel és olajleeresztő csappal, 1 mm lemezvastagság, világítás nélkül (külön rendelhető), falra szerelhető vagy függeszthető, anyaga: w. 
NR. 1.4016 (K03;AISI430; ferrites) minőségű acél.

CASALS BOX BD 10/10 M4 0,59 kW ELSZÍVÓ VENTILÁTOR, csatlakozó karimákkal
Üvegszálerősített poliamid járókerék BD ventilátor zajszigetelt házban, M1 tűzállósági fokozattal rendelkező panel elemek felhasználásával,
rezgéscsillapító elemeken keresztül csatlakoztatott ventilátor, a hatékonyság optimalizálása, valamint a turbulencia minimalizálása érdekében 
belépő oldali terelőlemezzel szerelve,speciális zártrendszerű motor extrudált alumínium házban, teljesen zárt kapocsdoboz IP-65 védelemmel,
motor IP-54 védelemmel, F osztályú villamos szigeteléssel, egyfázisú kivitel 230V - 50Hz, fordulatszám: 1340 rpm, áramfelvétel: 4,5 A
teljesítmény: 0,59 kW, légszállítás: 3810 m3/h, zajszint: 56 dB(A), 2 év teljeskörű garancia.

CASALS REG 5 A VEZÉRLÉS
Kézi sebességszabályzó egyfázisú motorral szerelt ventilátorok szabályzására. IP 54-es védelem, működést jelző fény, EMC szűrővel szerelve.
2 év teljeskörű garancia.

A beszereléshez szükséges tartozékok (az ár tartalmazza)
1 db UT 45 madárhálós végelem DN 355 mm, 1 db horganyzott dobozos zsírszűrő, csőközbe építhető kivitel DN 355 mm,
1 db fém toldó idomot DN 355 mm, 3 db fém könyök 90° DN 355 mm, 3 db gumis bilincs DN 355 mm, 
1 db légcsatorna hálózatba építhető visszacsapó csappantyú DN 355 mm, 3 méter spirál korcolt DN 355 mm csövet.

A fent felsorolt tartozékokon felül felhaszált tartozék vagy anyag kiszámlázásra kerül az érvényben lévő árlistáink szerint.

AZ ÁR TARTALMAZZA A TERVEZÉS ÉS A SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!
Budapest és Pest megye helyszíni kivitelezése, 1 kiszállással, 7óra / 2 fő

Az ajánlatban szereplő termékek és árak tájékoztató jellegűek. A végleges ár függ a helyszíni felméréstől.

Multikomplex Budapest Kft.  cím: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. tel: 06 30 260 8328, e-mail: hartmann@multikomplex.hu, weboldal: www.multikomplex.hu
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3
nagyobb méretű éttermi konyhákba ajánljuk

3810 m3/h teljesítményű elszívó motorral

599.000 Ft + ÁFA    
Az ár tartalmazza a telepítés költségeit is!

Az ár TARTALMAZZA a TERVEZÉS és a 
SZAKSZERŰ TELEPÍTÉS KÖLTSÉGEIT IS!

Részletekért hívja a 06 30 260 832806 30 260 8328 
telefonszámot




