
Nerezová parafínová lázeň PL 12 slouží k ekonomickému ohřevu parafínu. Svou kapacitou je vhodná pro menší provozy. 
Zárukou vaší spokojenosti je kvalitní nerezové provedení z chromniklové ocele a nejmodernější technologie používaná 
k ohřevu. V parafínové lázni PL 12 připravíte až 10 l parafínu. Regulátor vám umožní regulovat teplotu lázně v rozmezí 
30–90 °C. Parafínka PL 12 je symbolem kvality a snadného ovládání, které zvládne každý. Přístroj lze také použít pro 
ohřev balneologické rašeliny a fanga. 

Top produkt, na trhu již od roku 2000!

Popis

ET1003012

Parafínová lázeň PL 12, 12 l.

Objednací číslo

1. Před prvním použitím vše důkladně omyjte vodou se saponátem určeným pro nerezové materiály a vyndejte

odnímatelnou vanu.

2. Základní vaničku naplňte vodou tak, aby hladina vody nepřesahovala rysku uvnitř nádoby.

3. Do napuštěné vodní lázně vložte odnímatelnou vanu.

4. Odnímatelnou vanu naplňte směsí parafínu a parafínového oleje.

5. Zapněte hlavní spínač lázně PL 12.

6. Na regulátoru nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 30–90 °C.

Doporučujeme parafín vyráběný v lékopisné kvalitě. Pro čistotu a hygienu doporučujeme čistič parafínu a fanga. 

Použití

Prodloužená záruka: 36 měsíců.

Záruka

Základní informace:

Výrobce: Eureko, s. r. o.

Regulátor (on/off): 30–90 °C

Přípojka: 230 V

Výkon: 800 W

Výpustný ventil: ne

Vnější rozměr: 385 x 510 x 220 mm

Obsah: 12 l

Materiál: nerez
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375

Charakteristika produktu
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