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Lakovací kabina SB1
Lakovacía kabína SB1
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Kittec SB1 lakovací kabina umožňuje bezprašné pracovní prostředí ve vaší dílně, 
během lakování keramickými glazurami a barvami. Kabina je uzavřený pracovní 
prostor, přístupný z přední části. Uvnitř kabiny je sací ventilátor vytvářející podtlak 
tak, aby jemné částice glazury a barev  nemohly uniknout z kabiny.
Lakovací kabina SB1 Kittec je optimálním řešením pro malé dílny. Jedná se  
o cirkulační zařízení, kde nasávaný vzduch je vypuštěn po vyčistění filtrací zpět  
do okolního prostředí. Masivní a odolný kovový filtr obsahuje mnoho rozložených 
filtračních desek. Přefiltrovaný vzduch se ze zadní části kabiny vrací zpět do míst-
nosti.
Čištění pozinkovaného galvanizovaného kovového filtru se provádí jednoduše,  
po vyjmutí filtru z kabiny se vymyje pod tekoucí vodou.
Kittec SB1 lakovací kabina může být umístěna na stůl nebo používána včetně pod-
stavce. Kabina je vyrobena z pevného ocelového plechu a připravena k zapojení. 
Malířské točny pro lakování dílů v lakovací kabině můžete jako příslušenství  
objednat spolu s kabinou.

Kittec SB1 lakovacia kabína zabezpečuje bezprašné pracovné prostredie 
vo vašej dielni behom lakovania keramickými glazúrami a farbami. Kabína je  
uzavretý pracovný priestor, prístupný z prednej časti. Vo vnútri kabíny je nasáva-
cí ventilátor vytvárajúci podtlak tak, aby jemné častice glazúry a farieb nemoh-
li uniknúť z kabíny.
Lakovacia kabína SB1 Kittec je optimálnym riešením pre malé dielne. Ide o cirku-
lačné zariadenie, kde nasávaný vzduch je vypustený po vyčistení filtráciou späť 
do okolitého prostredia. Masívny a odolný kovový filter obsahuje množstvo rozlo-
žený filtračných dosiek. Prefiltrovaný vzduch sa zo zadnej časti kabíny vracia späť 
do miestnosti.
Čistenie pozinkovaného galvanizovaného kovového filtra je jednoduché – filter  
sa vyberie z kabíny a vymyje pod tečúcou vodou.
Kittec SB1 lakovacia kabína môže byť umiestnená na stôl alebo je možné použí-
vať ju s podstavcom. Kabína je vyrobená z pevného oceľového plechu a pripra-
vená na zapojenie.
Maliarske točne na lakovanie dielov v lakovacej kabíne môžete ako príslušenstvo 
objednať spolu s kabínou.
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SB 1 610 460 610 650 760 1500 2450 230 25
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