F

Przegląd rynku

Forum

Wprowadzenie

Linia produkcyjna na
„mini-powierzchni”
Druk transferowy to
technologia wykorzystywana do znakowania szerokiego spektrum materiałów.
Nadruki transferowe możliwe są na tkaninach, ceramice, szkle, metalu, plastiku,
drewnie i papierze, a nawet
świecach (tzw. transfer na
zimno).
Technologia transferowa
przekonuje do siebie przede
wszystkim pełnią kolorów

oraz wysoką trwałością produkowanych nadruków. Nie
bez znaczenia jest także
stosunkowo niski koszt jednostkowy wydruku, który
często wygrywa na przykład
z sitodrukiem – najczęściej
podczas walki o produkcję
niskonakładową.
Agencje reklamowe niejednokrotnie wybierają druk
transferowy do produkcji
gadżetów takich jak: koszulki, puzzle, podkładki pod

Prasa Secabo TC7 Smart.

mysz, magnesy, dyplomy,
certyfikaty,
identyfikatory,
odznaki, wizytówki, emblematy sportowe, kubki z dowolną grafiką oraz innych.
Ponadto, zachwalają „mini-powierzchnię” transferowej
linii produkcyjnej. Można ją
bowiem usytuować w małym pomieszczeniu, kiosku,
a nawet pasażu handlowym
dowolnego marketu.
Do wykonania nadruku
transferowego potrzebujemy

naprawdę niewiele. Przede
wszystkim medium do tego
przeznaczone, potem drukarkę albo kopiarkę, papier
oraz prasę. I to właśnie ona
jest dziś tematem „Przeglądu
rynku T&P”.
Zaprezentowane na kolejnych stronach aktualnego
wydania T&P prasy transferowe należą do oferty polskich
i zagranicznych dostawców,
którzy zechcieli wziąć udział
w „Przeglądzie rynku T&P”.

(Zdjęcie: Secabo)

Prasa Secabo TC7 Smart z funkcją automatycznego otwierania płyty grzewczej. Po zakończeniu
wgrzewania prasa TC7 Smart automatycznie się otworzy, o czym zakomunikuje sygnał

Prasa do aplikacji na kubkach i cylindrach Secabo TM Mug. (Zdjęcie: Viscar)

dźwiękowy. Prasa posiada duży cyfrowy wyświetlacz (czas+temp) + sterowania Bluetooth.
Temperatura i czas wgrzewania mogą być regulowane. Licznik wyświetla liczbę transferów,

Secabo TM Mug to podstawowa prasa do aplikacji na kubkach i cylindrach. Posiada wymienne

które zostały już wykonane podczas bieżącej sesji (może być wyzerowany w każdej chwili).

obejmy, pozwalające na wykonanie nadruków na kubkach o rożnym kształcie. Urządzenie jest

Nacisk można regulować za pomocą przycisku na górnej części prasy termotrasferowej. Pra-

łatwe w eksploatacji. Prasa jest dedykowana do pracy z sublimacją i papierami FlexiTrans.

sa TC7 Smart posiada podstawową płytkę 40 cm x 50 cm i jest wyposażona w dodatkową

Jej cechy charakterystyczne to:

osłonę zapobiegającą poparzeniom. TC7 Smart jest profesjonalną prasą termotransferową –

• wymiary: 32 cm x 21 cm x 21 cm x 30 cm x 30 cm

• maks. średnica kielicha: 7,5-9,0 cm

nadaje się do wszystkich popularnych materiałów i metod wgrzewania takich jak: flex, flock,

• masa netto: 5 kg

• środowisko: +5 °C - +35 °C / 30%

sublimacja, flex do nadruku, czy chroma blast. TC7 Smart może być opcjonalnie wyposażona

• maks. wysokość kubka: 12 cm

• wilgotność: 70%

w szybki system wymiany Secabo oraz wymienne płyty grzewcze. Aplikacja Secabo Smart

• temperatura maksymalna: 225 °C

Transfer umożliwia sterowanie ustawieniami prasy za pomocą smartfona (bluetooth).

• maksymalny czas: 999 s

Auto Open, system modularny pozwalający na rozbudowę prasy.

• zasilanie: 230V / 50Hz - 60Hz - 300W 300W
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Prasy transferowe

Przegląd rynku

Producent

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

Model

LTS 138

LTS 238 SA

LTS 750

LTS 500

Zastosowanie

Wszechstronna - do drukowania
koszulek, bluz, ubrań sportowych,
opcjonalnie do czapek.

Wszechstronna - do drukowania
koszulek, bluz, ubrań sportowych,
opcjonalnie do czapek, do wysoko
nakładowych serii produkcyjnych.

Wszechstronna - do drukowania
koszulek, bluz, ubrań sportowych,
opcjonalnie do czapek,do wysoko
nakładowych serii produkcyjnych.

Szczególnie odpowiednia
do nakładania materiałów
przenoszących i transferów
sublimacyjnych na większe tkaniny.

Budowa

Manualna

Półautomatyczna

Automatyczna – pneumatyczna

Półautomatyczna

38 x 45 cm

(2x) 38 x 45 cm

(2x) 40 x 50 cm

100 x 70 cm

Zakres temperatur (°C)

0-250 °C

0 - 250 °C

0-250 °C

0-250 °C

Regulacja temperatury

Tak

Tak

Tak

Tak

Napęd
Powierzchnia robocza
Maksymalna grubość
materiału przeznaczonego
do nadruku

Maksymalny nacisk

1,2-1,5 kg/cm² • 3-8 bar

Ustawienie czasu

0-999 sek.

0-999 sek.

0-999 sek.

0-999 sek.

Waga

40 kg

80 kg

110 kg

180 kg

Wymiary
Moc/ zasilanie prądem

100 x 70 x 80 cm
2000 W/ 220-240 V

2000 W/220-240 V

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Funcje zabezpieczające

2000 W/220 V

5400 W/ 220-380 V

Uruchomienie prasy wyłącznie
przy użyciu dwóch rąk.

Wyposażenie

Wolnostojąca płyta nośna,
automatyczne płynnie działające
ramię dociskowe, cyfrowa regulacja
temperatury.

Zamek elektromagnetyczny, dwie
wolnostojące płyty nośne, cyfrowa
regulacja temperatury, regulacja
ciśnienia, automatyczne, łagodne
otwieranie po zwolnieniu timera.

Dwie wymienne płyty robocze,
przesuwna płyta grzewcza,
pneumatyczny regulowany docisk
płyty grzewczej, cyfrowa regulacja
temperatury.

Zamek elektromagnetyczny,
cyfrowa regulacja temperatury.

Inne właściwości,
wyposażenie dodatkowe

Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach,
torbach, parasolac itp. Możliwość
montażu zestawu do czapek.

Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach,
torbach, parasolach itp. Możliwość
montażu zestawu do czapek.

Wymienne płyty robocze dopasowane do transferu na rękawach,
torbach, parasolach itp. Możliwość
montażu zestawu do czapek.

Osłony teflonowe, maty z gumy
silikonowej i pokrowce nomex.

Cena

1 820 EUR

3 000 EUR

4 500 EUR

5 300 EUR

Strona internetowa producenta

www.lotus-shopping.com

www.lotus-shopping.com

www.lotus-shopping.com

www.lotus-shopping.com

Strona internetowa
dystrybutora w Polsce

www.lotustransfers.pl

www.lotustransfers.pl

www.lotustransfers.pl

www.lotustransfers.pl
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Przegląd rynku

Producent

Romanik

Romanik

Romanik

Romanik

Model

BluePRESSLine Mug 4 plus

E-Powerpress

Swing S duo pneu

BluePRESSLine Swing

Zastosowanie

Prasa do wykonywania nadruków
sublimacyjnych na kubkach.

Prasa termotransferowa
uniwersalna (sublimacja, folia flex,
flox, wydruki laserowe).

Prasa termotransferowa
uniwersalna (sublimacja, folia flex,
flox, wydruki laserowe).

Prasa termotransferowa
uniwersalna (sublimacja, folia flex,
flox, wydruki laserowe).

Budowa

Maszyna ręczna, wyposażona
w cztery niezależne stanowiska –
możliwość ustawienia indywidualnych czasów i temperatury
wygrzewania dla każdego z nich
lub całkowitego wyłączenia
poszczególnych grzałek.

Maszyna otwierana automatycznie,
wyposażona w dwie płyty robocze.
Nie wymaga podłączenia do
kompresora.

Maszyna pneumatyczna,
wyposażona w dwie płyty robocze
oraz wyświetlacz dotykowy.

Maszyna ręczna.

elektryczny

pneumatyczny

38 x 45 cm lub 40 x 50 cm

38 x 45 cm lub 40 x 50 cm

40 x 50 cm

20 mm

20 mm

20 mm

0 – 220 °C

0 – 220 °C

0 – 220 °C

Napęd
Powierzchnia robocza

8,5 x 18 cm

Maksymalna grubość
materiału przeznaczonego
do nadruku
Zakres temperatur (°C)

0 – 220 °C

Regulacja temperatury

Elektroniczna

Maksymalny nacisk

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Prasy transferowe

Elektroniczna

Elektroniczna

Elektroniczna

800 kg

1200 kg

ok. 800 kg

Ustawienie czasu

1 sek. - 9 min. 59 sek.

1 sek. - 99 min. 59 sek.

1 sek. - 99 min. 59 sek.

1 sek. - 99 min. 59 sek.

Waga

27 kg

180 kg

129 kg

46 kg

Wymiary

73 x 35 x 27 cm

95 x 80 x 155 cm

90 x 105 x 160 cm

57 (128) x 68 x 55 cm

Moc/ zasilanie prądem

230 VAC; 1,3 kW

230 VAC, moc z płytą 38 x 45 cm –
2 kW, moc z płytą 40 x 50 cm –
2,4 kW

230 VAC, moc z płytą 38 x 45 cm –
2 kW, moc z płytą 40 x 50 cm –
2,4 kW

230 VAC; 2,4 kW

Funcje zabezpieczające

Automatyczne wyłączenie grzałek.

Automatyczne wyłączenie grzałek,
przycisk oburęczny, wyłącznik
awaryjny.

Automatyczne wyłączenie grzałek,
ramka bezpieczeństwa, wyłącznik
nożny, wyłącznik awaryjny.

Automatyczne wyłączenie grzałek.

Wyposażenie

Grzałka do kubków o średnicy
80 mm.

Stolik pod prasę.

Wyłącznik nożny, stolik pod prasę.

Inne właściwości,
wyposażenie dodatkowe

Grzałka do kubków o średnicy 72
mm, grzałka do niskich kubków
latte, grzałka do kufli o średnicy
95 mm.

Wymienne płyty grzewcze i dolne
o innych rozmiarach, płyta dolna
membranowa, płyta dolna perforowana, laser pozycjonujący

Możliwość pracy w trybie automatycznym. Możliwość zapisania
i nazwania programów (parametrów wgrzewania) na ekranie
dotykowym. Płyty dolne o innych
rozmiarach, laser pozycjonujący.

Wymienne płyty dolne o innych
rozmiarach, płyta dolna
membranowa.

Strona internetowa producenta

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.romanik.pl

Strona internetowa
dystrybutora w Polsce

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.romanik.pl

www.romanik.pl

Cena
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Prasy transferowe

Przegląd rynku

Secabo

Secabo

Secabo

Secabo

TPD7 Premium

TPD12

TP10

TC5 / TC7

Dwustanowiskowa prasa przeznaczona dla
średnich i dużych transferów, do typowych metod
nadruku, profesjonalnie i z wydajnością.

Przemysłowa prasa dwustanowiskowa do
produkcji nadruków na tkaninach na dużą
skalę; do wykonywania serii wielkoformatowych nadruków np.. Flagi

Tekstylia i podłoża płaskie.

Tekstylia i podłoża płaskie.

Podwójna pneumatyczna, automatyczna.

Dwa tryby: ręczny i automatyczny; podwójna pneumatyczna.

Automatyczna, pneumatyczna.

Ręczna, półautomatyczna.

Automatyczny pneumatyczny

Elektryczny napęd liniowy

Sprężone powietrze

-

2 x 40 cm x 50 cm

2 x 100 cm x 120 cm

80/100

38/38 i 40/50

13,5 cm

15 mm

35 mm

Max. 225 °C

Max. 255 °C

90 -225 °C

90 -225 °C

Cyfrowy wyświetlacz (czas+temp)

Cyfrowy wyświetlacz (czas+temp)

Panel sterowania

Manipulator, aplikacja bluetooth

600 g/cm2 – 10bar

4 bar, 1700 kg 140 g/cm²

150 g/cm²

250 g/cm²

Max. 999 sek.

Max. 999 sek., cyfrowy wyświetlacz

0-999 sek.

0-999 sek.

125 kg

782 kg

190 kg

32-39 kg

90 cm x 134 cm x 84 cm

275 cm x 170 cm x 150 cm

105/90/145 cm

41/57/74 cm - 43/93/74 cm

AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2.5 kW

3P + N + PE, 9.0kW. Zalecane podłączenie
przez elektryka

5,1 kW

1,8-2,0 kW

Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa,
zabezpieczenie operatora przed uderzeniem
przy przesuwaniu płyty grzewczej. Dwa przyciski
po bokach zabezpieczają przed przypadkowym
uruchomieniem prasy.

Odcięcie awaryjne, zabezpieczenie
operatora przed uderzeniem przy
wysunięciu płyt grzewczych.

Przycisk

Przycisk

Prasa, podstawa / stoł roboczy, przewód zasilający,
zestaw przyłączeniowy kompresora, wbudowane
pozycjonery laserowe.

Prasa, przewody zasilające, zestaw
przyłączeniowy kompresora.

Kompresor, przewody

Funkcja Auto Open, system modułowy z możliwością
rozbudowy np. o mniejsze płyty grzewcze bądź
membranę do wgrzewania problematycznych
obiektów z dużymi różnicami wysokości jak guziki czy
zamki. 1. Szybki system wymiany płyt grzewczych
(mniejsze płyty grzewcze 8x12cm 15x15cm 12x38cm
20x30cm ). 2. Membrana do wgrzewania problematycznych obiektów z dużymi różnicami wysokości jak
guziki czy zamki, 3. pozycjonery laserowe.
Dystrybutor posiada własny serwis urządzeń.

Funkcja Auto Open (otwiera się automatycznie), z szufladą, regulacja wysokości
płyty grzewczej przez pokrętło. Dystrybutor
posiada własny serwis urządzeń.

Auto Open

Kontrola przez aplikację z Bluetooth,
wymienne płyty robocze, system szybkiej
wymiany płyt, Slider Secabo (dwie płyty do
jednej prasy), płyta membranowa.

14 395 PLN

48 300 PLN

19 995 PLN

3 395 – 4 500 PLN

www.secabo.com

www.secabo.com

www.secabo.de

www.secabo.de

www.secabo.pl

www.secabo.pl

www.viscar.pl

www.viscar.pl
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Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Przegląd rynku

Prasy transferowe

Producent

Sita Wuja Toma

Sita Wuja Toma

Sita Wuja Toma

Sita Wuja Toma

Model

Mobi Duo Advanced

Etna Duo

Aligator

Żaba

Zastosowanie

Termotransfer, Sublimacja, flex,
flock, DTG, transfer solwentowy.

Transfer sublimacyjny na
wykrojach, obrusach , flagach.

Wielozadaniowa prasa transferowa.

Termotransfer, sublimacja, flex,
flock, transfer solwentowy.

Budowa

Pnaumatyczna, dwublatowa.

Pneumatyczna, z podwójnym
podjnikiem półkowym.

Ręczna z opcją automatycznego
otwierania.

Ręczna z opcją automatycznego
otwierania.

Napęd

Pneumatyczny

Pneumatyczny

Ręczny

Ręczny

Powierzchnia robocza

40 x 50 cm, 20 x 20 cm

160 x 100 cm, 130 x 90 cm

38 x 30 cm, 20 x 20 cm, moduł do
czapek

40 x 60 cm

Maksymalna grubość
materiału przeznaczonego
do nadruku

50 mm

20 mm

10 mm z opcją zwiększenia do
35 mm

10 mm

Zakres temperatur (°C)

20-220 °C

20-220 °C

20-220 °C

20-220 °C

Regulacja temperatury

Sterownik z czytelnym
wyświetlaczem OLED, inteligentne
sterowanie temperaturą, włane
nazwy programów.

Sterownik z czytelnym
wyświetlaczem OLED, inteligentne
sterowanie temperaturą, włane
nazwy programów.

Sterownik z czytelnym
wyświetlaczem OLED, inteligentne
sterowanie temperaturą, włane
nazwy programów.

Sterownik z czytelnym
wyświetlaczem OLED, inteligentne
sterowanie temperaturą, włane
nazwy programów.

Maksymalny nacisk

8 bar

8 bar

0.85 kg/cm2

0,85 kg/cm2

Ustawienie czasu

9 programów z 5 czasami,
zakres od 1 sekundy do 60 minut

9 programów z 5 czasami,
zakres od 1 sekundy do 60 minut

9 programów z 5 czasami,
zakres od 1 sekundy do 60 minut

9 programów z 5 czasami,
zakres od 1 sekundy do 60 minut

Waga

120 kg

750 kg (wersja 160x100 cm)

40 kg

50 kg

Wymiary

Szer. 100 cm, gł. 82 cm, wys. 70 cm

Wersja 160 x 100 cm ( szer. 280 cm,
gł. 220 cm, wys. 140 cm)

Szer. 42 cm, gł. 62 cm, wys. 82 cm
(otwarta)

Szer. 42 cm, gł. 86 cm, wys. 106 cm

Moc/ zasilanie prądem

2000 Wat, zasilanie 230VAC, 50Hz,
10A

10kW, zasilanie 400 VAC, 50Hz, 16A

1700 Wat, zasilanie 230 VAC,
50Hz, 8A

Funcje zabezpieczające

Ramka bezpieczeństwa, alarm zbyt
niksiej temperatury pomieszczenia,
alarm czujnika temperatury, sleep
time.

Wyłączniki bezpieczeństwa, alarm
zbyt niskiej temeratury pomieszczenia, alarm czujnika temperatury
płyty grzewczej, sleep time.

Alarm zbyt niskiej temperatury
pomieszczenia, alarm zbyt czujnika
temperatury płyty grzewczej, sleep
time.

Alarm zbyt niskiej temperatury
pomieszczenia, alarm czujnika
temeratury, sleep time.

Wyposażenie

Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowce na dolnych blatach.

Filc odprowadzający opary, gąbka
silikonowa.

Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowiec na dolnym blacie.

Cerata teflonowa, gąbka silikonowa, pokrowiec na dolnym blacie.

Inne właściwości,
wyposażenie dodatkowe

Moduły wymienne, blaty robocze,
blaty do DTG z ociekaczem, licznik
energii pracy, znacznik laseorwy,
włącznik nożny, stolik pod prasę,
ociekacz, funkcja DTG.

Licznik poboru energii, licznik
pracy.

Moduł do czapek, moduł płaski
20 x20 cm, dolne blaty robocze,
blat przesuwny, automatyczne
otwieranie, licznik energii i pracy,
znacznik laserowy.

Blat do DTG, ociekacz, dolne blaty
wymienne, Blat do DTG w rozmiarze 35 x 50 cm, licznik energii
i pracy, znacznik laserowy.

Cena

14 500 PLN + VAT

42 800 PLN + VAT

3 950 PLN + VAT

5 000 PLN + VAT

Strona internetowa producenta

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl

Strona internetowa
dystrybutora w Polsce

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl

www.sitawujatoma.pl
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Prasy transferowe

Przegląd rynku

Stahls

Stahls

Stahls

Stahls

Hotronix Fusion

Hotrinix Air Fusion

Sprint Mag

Maxx

Tekstylia i podłoża płaskie

Tekstylia i podłoża płaskie

Tekstylia i podłoża płaskie

Tekstylia i podłoża płaskie

Manualna, z funkcją wysuwania i obrotu

Pneumatyczna, obrotowa

Manualna, półautomatyczna

Manualna

Sprężone powietrze
40/50 cm

40/50 cm

Od 28/38 do 40/50 cm

Od 28/38 do 40/50 cm

25 mm

20 mm

20 mm

20 mm

90-220 °C

90-220 °C

90-220 °C

90-220 °C

Panel dotykowy

Panel dotykowy

Przyciski

Przyciski

b.d.

120 PSI

b.d.

b.d.

0-999 sek.

0-999 sek.

0-999 sek.

0-999 sek.

80 kg

114 kg

32 – 45 kg

32-47 kg

99/64/61 cm

122/102/147 cm

91/64/53 cm

91/64/53 cm

1,8 kW

1,8 kW

Panel sterowania, funkcja IQ
(oprogramowanie do zarządzania pracą),
wymienne płyty robocze, auto on / auto off,
technologia EZ-On.

Panel sterowania, funkcja IQ
(oprogramowanie do zarządzania pracą),
wymienne płyty robocze, auto on / auto off,
technologia EZ-On. Opcja instalacji na niskiej
podstawie – Table Top.

Wymienne płyty grzewcze, Podstawa Stahls
Caddie. Dostępna w wersji Mini – 15/15 cm
pola roboczego, oraz Cap – do czapek.

Wymienne płyty grzewcze, Podstawa Stahls
Caddie. Dostępna w wersji do czapek – MAXX
Cap.

www.stahls.com

www.stahls.com

www.stahls.com

www.stahls.com

www.viscar.pl

www.viscar.pl

www.viscar.pl

www.viscar.pl

1,0 – 1,8 kW

8 650 PLN
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Przegląd rynku

Prasy transferowe

Producent

Thermopatch

Thermopatch

Thermopatch

Thermopatch

Model

HS-4-C

NL-15-SQR/R

NL-28

NL-33

Zastosowanie

Przeznaczona jest do przytwierdzania do tkanin elementów takich jak
chipy RFID, emblematy i transfery.

Pneumatyczny model prasy
wyposażony w płyty specjalnie
zaprojektowane do obsługi dużej
produkcji.

Szczególnie dedykowana do
umieszczania transferów i emblematów wszystkich rozmiarów
na T-shirtach, koszulkach polo,
kamizelkach itp.

Podwójna pneumatyczna
prasa termotransferowa z dużą
powierzchnią roboczą (40×50 cm).

Budowa

Prasa ręczna

Prasa pneumatyczna

Prasa ręczna

Prasa pneumatyczna

Napęd

Brak

Powierzchnia robocza

120 x 95 mm

140 x 140 mm

400x500 mm

400 x 500 mm

Zakres temperatur (°C)

20-230 °C

25-210 °C

0-220 °C

0-250 °C

Regulacja temperatury

Cyfrowa

Cyfrowa

Cyfrowa

Cyfrowa

6 Bar

0-450 g/cm

10 Bar

Maksymalna grubość
materiału przeznaczonego
do nadruku

Redakcja nie odpowiada za treść przesłanych materiałów

Maksymalny nacisk
Ustawienie czasu

1-250 sek.

1-240 sek.

0-570 sek.

1-1.800 sek.

Waga

21,8 kg

54 kg

57 kg

137 kg

Wymiary

490 wys x 190 szer x 520 gł (mm)

470 wys x 540 szer x 470 gł (mm)

570 wys x 439 szer x 760 gł (mm)

627 wys x 1071 szer x 840 gł (mm)

Moc/ zasilanie prądem

640 W / 240 V

800 W / 240 V

2500 W / 240 V

2500 W / 240 V

Funcje zabezpieczające

Automatyczny wyłącznik
przy braku aktywności.

Wyposażenie

Dolna płyta.

Duży blat roboczy, blaty robocze o
różnych wymiarach (opcja).

Zestaw płyt dolnych, wskaźnik
laserowy (opcja).

Inne właściwości,
wyposażenie dodatkowe

Automatyczne otwieranie,
bardzo wydajny element grzewczy
z trybem oszczędzania energii,
sterowanie cyfrowe.

Natychmiastowe nagrzewanie
urządzenia, większa wydajność
dzięki podwójnym płytom,
oszczędność energii w trybie
„uśpienia“.

Przesuwna dolna płyta.

Wysoka wydajność, 5 ustawień
do zaprogramowania, tryb
energooszczędny.

Cena

1 495 EUR netto

3 825 EUR netto

1 977 EUR netto

5 544 EUR netto

Strona internetowa producenta

www.thermopatch.com

www.thermopatch.com

www.thermopatch.com

www.thermopatch.pl

Strona internetowa
dystrybutora w Polsce

www.thermopatch.com

www.thermopatch.com

www.thermopatch.com

www.thermopatch.pl
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