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Маркучи и пистолети 
за вода



Пистолети за вода
• Професионалните пистолети с ниско налягане
са предназначени главно за пръскане и
измиване до + 95 ° C. В зависимост от модела
те имат регулируема дюза, плавно регулиране
на потока и заключване на спусъка.
Конструкция от месинг, както и пластмаса с
висока якост, с ергономична дръжка за
ефективна работа.

• Видове:
ü Пластмасов пистолет с гумено покритие
ü Бронзов пистолет с гумено покритие
ü Пластмасов душ с гумено покритие

• Всички модели може да са без накрайник или
с монтиран накрайник от неръждаема стомана
за ½⑊ и ¾⑊

Цени за бронзов: 
Ø 132,30 лв. ( с накрайник )
Ø 109,60 лв.( без накрайник )

Цени за пластмасов: 
Ø 119,70 лв. ( с накрайник )
Ø 97,00 лв. ( без накрайник)

Цена за душ: 

Ø 161,30 лв.( без накрайник)
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Маркучи за вода 
HYGIENIC® 

• Притежават уникални свойства и отговарят на най-строгите
стандарти за хигиена и безопасност в хранителната индустрия.
• Маркучите са изключително гъвкави и едновременно
издръжливи.
• Могат да се използват с топла и студена вода.
• Маркучът HYGIENIC е устойчив на определени химикали.
• Външното покритие без власинки е устойчиво на масла, мазнини
и препарати.
• Видове:

ü Маркуч ниско налягане SP Син DN13 – 1/2” с вътрешна
оплетка и вътрешна усилена част, издържаща до 60℃
Цена: 2,90 лв. за един линеен метър

ü Изключително здрав маркуч за ниско налягане – 1/2” с
вътрешна усилена част против прегъване, издържащ до 70℃
Цена: 10,50 лв. за един линеен метър

ü Изключително здрав маркуч за ниско налягане – 3/4” с
вътрешна усилена част против прегъване, издържащ до 70℃

Цена: 16,90 лв. за един линеен метър
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Кранове за системи за средно 
и високо налягане

• Пистолети и сферични кранове ULTRA HYGIENIC®
за Централната система за почистване, са
изработени от неръждаема стомана и материали,
устойчиви на механични повреди. В резултат на това
вътрешността на тези продукти е напълно устойчива
на химикали, а клапаните ви позволяват да пестите
вода в процесите на измиване.
• Основните предимства на пистолетите са
достатъчно големи вътрешни секции, които не
отслабват консистенцията на пяната. Някои от
пистолетите са оборудвани с прогресивен спусък, т.е.
постепенна система за затваряне, така че можете да
защитите помпата и водната система.
• Видове:

ü Сферичен кран от неръждаема стомана 1⁄2“ с
неръждаем предпазител с „женска“ бърза връзка

ü Сферичен кран от неръждаема стомана 1⁄2“ с
гумен предпазител с „женска“ бърза връзка

ü Различни видове пистолети за средно и високо
налягане( при запитване)

Цена : 
Ø 136,10 лв.

Цена : 
Ø 132,30 лв.
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Възможно е разминаване в цветовете на изображенията и 
реалният продукт! 

• При липса на артикул на склад - доставка до 30 дни.

• Горепосочената оферта не включва цялата продуктова гама, предлагана от
“Албис” ЕООД. При запитване от Ваша страна, ще Ви бъде предоставена

допълнителна информация.

www.albis.bg

Всички цени са с включен ДДС!

Фирма „Албис“ ЕООД запазва правото си да променя цените, според пазарните обстоятелства!
При заявка на артикул/и, моля попитайте за актуална цена!
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