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Promiennik podczerwieni
olejowy Xaram Energy
SF-1 TK 17 kW moc 17
kW, NOWOŚĆ + GRATIS
Cena brutto

1 999,00 zł

Cena netto

1 625,20 zł

Dostępność

PRODUKT DOSTĘPNY

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

SF-1

Kod producenta

SF-1

Kod EAN

5905669797405

Producent

XARAM Energy

Opis produktu

Promiennik podczerwieni olejowy Xaram Energy
SF-1 TK 17 kW
XARAM Energy jest to marka urządzeń mająca za zadanie dostarczyć urządzenia o najlepszym stosunku jakości do ceny.
Promiennik olejowe (olej opałowy lub napędowy). doskonale sprawdzają się do ogrzewania miejscowego. Promienniki
podczerwieni Xaram Energy TK SF-1 osiąga blisko stu procentową sprawności, ponieważ całkowite ciepło pochodzące ze
spalania oleju jest dostarczane do pomieszczenia ogrzewanego.
Urządzenia firmy Xaram Energy posiadają 2 lata gwarancji (pod warunkiem wykonania przeglądu do 12 miesięcy od daty
zakupu).
Firma MARAX to wyłączny importer, dystrybutor i serwis centralny nagrzewnic XARAM ENERGY w Polsce.
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych i firmy instalatorskie. Oferujemy wysokie rabaty i wsparcie
techniczne.

olejowy XARAM
to urządzeniaPromiennik
o najlepszym stosunku jakości
CZY WIESZ, ŻE?:
do ceny na polskim rynku.
MARAX posiada wszystkie części zamienne. tel. 12 643 66 01 w.23
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PARAMETRY TECHNICZNE:

ZALETY:

Produkcja Koreańska, 2 lata gwarancji (war. przegląd do 12 m-cy).
Automatyczny zapłon.
Termostat przegrzania - zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Zintegrowany termostat - nastaw temperatury w pomieszczeniu.
Wyświetlacz temperatury.
Kontrolka pracy LED.
Mocna i trwała konstrukcja stalowa.
Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku.

ZASTOSOWANIE:
do rozmrażania i osuszania .
ogrzewanie miejscowe na halach produkcyjnych
do prac wykończeniowych
do prac budowlanych
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!!! TYLKO TERAZ KUPUJĄC NASZE NAGRZEWNICE DOSTAJESZ JEDEN Z DEDYKOWANYCH GADŻETÓW !!!

O FIRMIE XARAM ENERGY
XARAM Energy jest to marka urządzeń mająca za zadanie dostarczyć urządzenia o najlepszym stosunku ceny
do jakości. Dlatego też w woluminie marki są piece na olej zużyty naszej współprodukcji (3 modele) oraz
nagrzewnice ciśnieniowe mobilne w wersji Standard oraz Professional z przeznaczeniem do pomieszczeń
zagrożonych wybuchem (stolarnie, malarnie, sortownie materiałów sypkich) a także specjalistyczne dla wojska
czy też straży pożarnych oraz promienniki olejowe. Wysoką jakość urządzeń potwierdza opcja gwarancji na dwa
lata. Importerem i producentem urządzeń marki XARAM ENERGY jest firma: MARAX Ryszard Raj Sp.Jawna z
siedzibą w Polsce: 31-709 Kraków, ul.Groickiego 15, natomiast hurtownia, magazyny i serwis mieści się: 31-752
Kraków, ul.Makuszyńskiego 24.

Maszyny i urzadzenia produkowane i importowane przez MARAX ImportExport.
W tej kategorii przedstawiamy urządzenia i produkty z naszego importu MARAX ImportExport oraz własnej produkcji. Urządzenia są produkowane w Polsce i w Korei
Południowej. Import: Korea Południowa, Tajwan, Dania i Chiny.
Nasze marki to:
XARAM Energy (piece, nagrzewnice, niepalne lub antyelektrostatyczne rękawy do
tłoczenia powietrza, parasole grzewcze z efektem płomienia i z grzaniem)
XARAM Energy oraz XIME dwie linie podgrzewanych elektronicznych desek bidetowych
z WC tzw. toilet SPA, washlet),
XARAM Garden (sprzęt i urządzenia ogrodnicze),
KERONA (modele Special Edition i Professional - najlepsze nagrzewnice na rynku
polskim),
TIGER KING (nagrzewnice, wentylatory przemysłowe, przewoźne piece olejowe),
FIRMAN (nagrzewnice olejowe oraz przenośne agregaty prądotwórcze bardzo ciche
(59dB) z AVR oraz z Ecotronic. W naszym portfolio są również znane bardzo dobrze na
polskim rynku elektroniczne bidety XIME, które dostarczamy na polski i europejski rynek
z Korei Południowej.
Od czerwca 2017 roku tworzymy magazyn na Polskę i Europę jednego z największych na
świecie producentaów samoregulujących kabli grzewczych firmy FINE KOREA.
Mazurski Raj - Luksusowa Turystyka to natomiast wyjątkowy dom z ekskluzywnymi
dwoma apartamentami po 110m2 na 10 osób (cały dom jest na 20 osób) położony
bezpośrednio nad jeziorem Czarna Kuta w Kutach na Mazurach. Dom jest całoroczny.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Wszystkie produkty można zobaczyć i zakupić w naszej hurtowni i w magazynach
mieszczących się w Polsce, w Krakowie, ul.Makuszyńskiego 24.
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