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WCDL_HP C+_O3G

 Hockey Player Comfort+
 umožňuje uloženie, vysušenie 
 a dezinfekciu hokejovej výstroje.

 Nadstavby a príslušenstvo
❆ možnosť dovybavenia o ozónový dezinfektor
❆ možnosť napojenia na vzduchotechniku
❆ možnosť napojenia na CDC
❆ možnosť rôzneho zámkového vybavenia
❆ možnosť rôzneho farebného vyhotovenia
 (štandardne RAL 5015 a RAL 7035)

 Skrinky sú výrábané s dôrazom 
 na vysokú kvalitu a dlhú životnosť. 
❆ nitovaná konštrukcia ideálna proti hrdzaveniu
❆ dvojitá povrchová ochrana:
 pozinkovaný plech a práškové lakovanie 

úložná skrinka na hokejovú výstroj
s rýchlym teplovzdušným sušením

nerezové ramienko a háčiky 
na chrániče ramien a lakťov

ovládanie sušenia a dezinfekcie, hlavný vypínač, 
napojenie na vzduchotechniku

rozperný mechanizmus nohavíc 
a háčiky na chrániče holení

typ rozmery (Š x V x H) dezinfekcia/bez ohrevu/s ohrevom

WCDL_HP_C+ 50 x 205 x 62 cm        20/1080 - 1360*W
WCDL_HP_C+_O3G 50 x 205 x 62 cm 50/20/1080 - 1360*W

Nový typ skrinky vyvinutý špeciálne na sušenie hokejovej výstroje.
Komplet celé príslušenstvo na jednom mieste.

 Hlavné benefity WCDL_HP C+:

 samostatné elektronické riadenie u každého 
 zariadenia „ZAVES A STLAČ“

 energeticky úsporné sušenie okolitým vzduchom
 extra rýchle sušenie s ohrevom vzduchu
 efektívna likvidácia zápachu ozónom
 centrálne riadenie pre sušiace celky

 „SMART SOLUTION“

 WCDL_HP C+ - Hockey Player Comfort+

❆ skrinka má samostatné elektronické riadenie, 
 systém „ZAVES A STLAČ“
❆ výnimočný prietok vzduchu umožňuje rýchle sušenie, 
 a to okolitým alebo ohrievaným vzduchom
❆ minimálne straty v izolovanom teplovzdušnom rozvode
❆ automatická regulácia nastavených parametrov  
 pre ochranu funkčných materiálov
❆ teplota sušenia od 20°C do 55°C (neplatí pri CDC)
❆ čas sušenia od 10 min. do 150 min. (neplatí pri CDC) 
❆ možnosť predčasného elektronického vypnutia sušenia
❆ samostatné výduchy na korčule a rukavice  
❆ perforovaná polica pre pasívne sušenie prilby
❆ špeciálny záves na nohavice s rozperami a háčikmi
❆ háčiky na dverách a nerezová tyč na uterák
❆ vyspádované nerezové dno skrine, nastaviteľné nožičky


