TECHNOLOGIA PRASOWALNICZA W
PIELĘGNACJI ODZIEŻY

ŻELAZKA, OSPRZĘT, AKCESORIA
VEIT HP 2003 ŻELAZKO WYSOKOCIŚNIENIOWE
Ten model serii VEIT 2000, bardzo popularny na całym świecie, jest również
dostępny z elektronicznym sterownikiem VEITronic*. Zalety warte podkreślenia to:
bezpieczeństwo pracy operatora, duża żywotność żelazka, doskonała jakość pary,
precyzja w regulacji temperatury oraz ergonomiczny kształt.

Ergonomiczny uchwyt
ułatwia prasowanie

VEIT 2129
Żelazko wyposażone w termostat oraz
nakładkę ochronną ręki.
W modelu HP 2003, mikro włącznik
uwalniania pary wbudowany jest
w rączkę żelazka, zaprojektowaną z
uwzględnieniem zasad ergonomii
pracy. Posiada podłączenie kabli
elektrycznych i węży parowych.

VEIT 2210 KONDENSER
Ten element gwarantuje doskonałą
jakość pary wytwarzanej w
wytwornicach pary dzięki
specjalnej konstrukcji Kondenser
pracuje przy ciśnieniu do 6 barów,
jako wyposażenie dodatkowe można
zastosować stojak.

VEIT 2215 ADAPTER PARY
Używany w celu połączenia z
centralnym systemem dystrybucji
pary. Para jest uwalniana przez
elektrozawór.

* VEITronic stanowi wyposażenie standardowe w stołach modelu Varioset.
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AKCESORIA
Nawet najlepszy stół do prasowania zawiedzie w osiągnięciu najlepszego rezultatu
jeśli pozbawimy go niezbędnego wyposażenia dodatkowego.

WYTWORNICE PARY
Wytwornice pary VEIT spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa. Wszystkie europejskie normy i regulacje
nałożone na producentów urządzeń parowych są skrupulatnie przestrzegane. Jakość naszych komponentów i części
stosowanych w produkcji jest regularnie sprawdzana.

VEIT 2373 WYSOKOCIŚNIENIOWA STACJA PARY
Stacja pary VEIT 2373 dostępna jest w czterech wersjach o zróżnicowanych mocach
przyłącza 13.5 kW / 18 kW / 24.5 kW i 30 kW generują odpowiednio 18 kg / 24 kg
/ 33 kg i 41 kg wysokociśnieniowej pary. W wyposażeniu standardowym są
zbiornik zasilający w wodę wykonany ze stali nierdzewnej i zbiornik do
odmulania.

VEIT 2381 WYSOKOCIŚNIENIOWA STACJA PARY
Ta stacja pary występuję w następujących parametrach: moc przyłączeniowa:
40 kW, 50 kW i 60 kW and i może wyprodukować 55 kg, 68 kg i 82 kg
wysokociśnieniowej pary. Stacja występuje również w wersji bliźniaczej o mocy
120 kW. To kompaktowe urządzenie zawiera zintegrowane zbiorniki wykonane ze
stali nierdzewnej – zasilający w wodę i do odmulania. Pojemny bojler o całkowitej
pojemności 75 litrów zapewnia nieprzerwaną dostawę pary do wszystkich
zasilanych urządzeń.

VEIT SG 66 MF
Ta mała, kompaktowa, bardzo wytrzymała wytwornica pary
wyróżnia się świetnym stosunkiem
jakości do ceny, wyposażona jest w
zbiornik wykonany z nierdzewnej stali oraz elektorozawór do zasilenia w
parę jednego wysokociśnieniowego
żelazka. Przy odpowiedniej jakości
wody*,wytwornica może być zasilana
wodą bezpośrednio z sieci.

VEIT SG 67
Ta mała wytwornica pary wyposażona
jest w dwa elektrozawory dzięki czemu może zasilać dwa wysokocisnieniowe żelazka. Opcja zailania wodą
bezpośrednio z sieci jest dostępna na
życzenie.

VEIT SG 66
Ta wytwornica pary wyposażona jest
w elektrozawór do zasilenia jednego
wysokociśnieniowego żelazka. Może
być zasilana wodą bezpośrednio z sieci
lub ze zbiornika.
Wytwornica VEIT SG 66 doskonale
komponuje się ze stołami do prasowania modeli VEIT Varioset and Varioline.

* Wymagane parametry wody podane zostały w manualu.
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VEIT VARIOLINE CR2
PROFESJONALNA TECHNIKA DOSTĘPNA DLA
POCZĄTKUJACYCH
› Funkcja silnego nadmuchu i wciągu
› Ręczne sterowanie siłą nadmuchu i wciągu
› Regulacja wysokości stołu za pomocą sprężyny gazowej
› Akcesoria stołu zapewniają ergonomię pracy
› Dzięki silnemu wciągowi nie ma potrzeby podgrzewu

powierzchni stołu

VEIT VARIOLINE CR2
VEIT Varioline system stołów do prasowania powstał w oparciu o
system VEIT Varioset. Elektryczny przełącznik pomiędzy funkcją
wciągu i nadmuchu oraz uniwersalna powierzchnia prasowalnicza
czyni stół bardzo poręcznym i łatwym w użyciu.

Funkcja silnego wciągu
i nadmuchu

Dostępny zarówno z wbudowaną jak i wolnostojąca wytwornicą pary

DESKI DO PRASOWANIA
Stoły do prasowania VEIT Varioset i Varioline mogą być wyposażone w następujące
deski prasowalnicze, na przykład::
stół C:R2 o wymiarach:
1400 × 500 × 300 mm
standardowa deska:
1200 × 460 × 330 mm
płaska powierzchnia prasowalnicza:
prasowalnicza: 1300 × 650 mm
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VEIT VARIOSET CR2
VEIT VARIOSET CR2
Ten model stołu jest niezwykle
uniwersalny i może być zastosowany
do każdego rodzaju garderoby.
Umożliwia osiągnięcie bardzo
wysokiej jakości prasowania
na powierzchni prasowalniczej
nieprzekraczającej dwóch metrów
kwadratowych.

“ZIMNA” TECHNOLOGIA
PRASOWANIA Z WYKORZYSTANIEM MODELI VARIOSET I VARIOLINE
Dzięki kombinacji funkcji silnego
nadmuchu i powierzchni deski
wykonanej z tworzywa sztucznego,
można uniknąć efektu kondensacji.
Z tego powodu nie ma potrzeby
podgrzewu deski do prasowania, co
skutkuje oszczędnością energii na
poziomie do 60%, a także zapewnia
lepszy rezultat prasowania!
RĘKAWNIK
Podczas prasowania na rękawniku cały
strumień powietrza jest
transportowany do ramienia. Dzięki
temu siła nadmuchu/wciągu jest
niezwykle duża. Ponadto silny wciąg
utrzymuje powierzchnie stołu suchą i
zapewnią wysoką jakość prasowania.

Numer 1 od
ponad 25 lat!

ELEKTRONICZNY STEROWNIK
Poprzez wciśnięcie przycisku na
panelu można łatwo kontrolować
funkcję nadmuchu i wciągu a także
ustawić zadane temperatury
prasowania z dokładnością do jednego
stopnia.

MINI DETASZ
Opcjonalnie stół można wyposażyć w
małe ramie detaszerskie, Ramie jest
obrotowe, powierzchnia detaszu
wykonana z nierdzewnej stali,
dodatkowo może być wyposażony w
zbiornik. Wciąg jest załączany przez
pedał nożny.

UNIWERSALNY KSZTAŁT DESKI/ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY
KSZTAŁTU WIRZCHOŁKA DESKI NA OWALNY
Polecamy specjalnie zaprojektowane powierzchnie prasowalnicze CR2
umożliwiające efektywne i jakościowe wyprasowanie każdego rodzaju garderoby.
Owalny wierzchołek deski jest zalecany do prasowania szerokich części garderoby
jak np. przody marynarek/płaszczy.
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VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL BASIC
VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL BASIC
Linia manekinów VEIT 8363 stanowią zupełnie nowy produkt. Oba modele (Basic i Classic) umożliwiają formowanie górnej garderoby w rozmiarze od długości 620 do 1420 mm
(lub 820 do 1620 mm z nakładką, która umożliwia prasowanie długich płaszczy) a w talii od 940 do 1660 mm.

› Doskonała jakość w rozsądnej cenie
› Wysoka wydajność

› Łatwość obsługi pozwala na szybkie ustawienie optymalnych parametrów cyklu

		
dla poszczególnych typów garderoby
› Regulacja szerokości ramion w zakresie od 320 do 520 mm.
› Wysokość korpusu manekina sterowana pneumatycznie poprzez pedał nożny
› Silna i jednocześnie energooszczędna funkcja nadmuchu może być kontrolowa-		
na manualnie, odpowiednia dla wszystkich rodzajów tkanin.
› Zintegrowany mechanizm napinający unosi korpus w trakcie cyklu parowania co
pozwala na uzyskanie optymalnej jakości formowania.
› W standardzie demontowalna górna klapa dociskowa.
› W celu ochrony delikatnych tkanin można wyłączyć funkcje napinaczy bocznych i
docisków przedniego i tylnego.

VEIT Smart Engineering
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT
D-AIRFLOW

DOSKONAŁY EFEKT NA
MAŁEJ
POWIERZCHNI
Dla niewielkich lokali można zastosować
modele VEIT 8363 (Classic and Basic) z
wbudowaną wytwornicą pary o mocy
9kW.
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PANEL STEROWANIA
Czytelny i łatwy w obsłudze. Przednie,
tylne, boczne klapy a także funkcja
napinania mogą być łatwo włączone
lub wyłączone. Także poprzez panel
sterowania może być regulowana siła
nadmuchu.

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL CLASSIC
Napęd pasowy
zapewnia precyzyjny naciąg

VEIT 8363 MANEKIN PAROWY MODEL CLASSIC

› Wysoka wydajność

› Silna i jednocześnie energooszczędna

funkcja nadmuchu może być
kontrolowana manulanie, odpowiednia dla wszystkich rodzajów tkanin.
› Model 8363 Classic pozwala również na uzyskanie doskonałej jakości w formo-		
waniu bardzo wymagających i trudnych rodzajów tkanin.
› Dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego z paskiem zębatym możliwa jest
bardzo precyzyjna i delikatna kontrola wysokości korpusu co zapobiega
nadmiernemu rozciąganiu i deformacji odzieży.
› Kontrola wysokości korpusu odbywa się automatycznie poprzez czujkę optyczną.
› W standardowym wyposażeniu pneumatycznie sterowane klapy boczne, które
zapewniają perfekcyjny rezultat formowania kurtek i marynarek/żakietów.
› Obrotowa kolumna korpusu umożliwia łatwe nałożenie odzieży.
› Nowy sterownik VEITouch jest łatwy w obsłudze o pojemności pamięci do 10 pro		
gramów cykli parowania.
› Regulowana szerokość ramion w zakresie 320 do 520 mm
› W standardzie demontowalna górna klapa dociskowa.

VEIT Smart Engineering
(szczegóły na str. 20)

W celu uzyskania optymalnego efektu prasowania
marynarek z rozcięciami bocznymi dodatkowo można
załączyć pneumatyczne dociskowe klapy boczne.

O-STRETCH

BODY FIT

D-AIRFLOW

BELT DRIVE

VEITOUCH

Urządzenia przeznaczone są zarówno do klasycznej garderoby jak i sportowej,
płaszczy, kurtek jeansowych itp.

Sterownik VEITouch wyposażony jest w bardzo czytelny kolorowy ekran dotykowy
o wielkości 5.7“ z funkcją zapamiętywania ustawień. Wszystkie funkcje serwisowe
i konserwacyjne dostępne są poprzez panel sterowania co pozwala na szybkie
wykrycie ewentualnych defektów i sprzyja optymalizacji kosztów serwisowych.

7

MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI VEIT 8741
VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI Z NAPINACZEM WZDŁUŻNYM
Wersja podstawowa z napinaczem wzdłużnym umożliwia optymalne prasowanie krótkich i długich spodni przy zachowaniu
niskich kosztów wykonania usługi. Napinacze wewnętrze, zewnętrze oraz mechanizm zapobiegający nadmiernemu rozciągnięciu
oraz silny nawiew ciepłego powietrza gwarantuje doskonały efekt końcowy. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA
SPODNI
Z NAPINACZEM WZDŁUŻNYM I BOCZNYM
Napęd pasowy zapewnia precyzyjną kontrolę naciągnięcia
"Stretch Control Function"
› Funkcja rozciągania umożliwia uzyskanie prawidłowej długości
spodni po procesie prania.
› W celu ochrony delikatnych tkanin zastosowano
napinacze wewnętrzne
› Energooszczędny wentylator o dużej mocy
› Funkcja prasowania krótkich spodni
› Jako opcja dostępne klapy dociskowe zaszewek
›
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ZINTEGROWANA WYTWORNICA PARY
Przydatna przy ograniczonej
powierzchni: MANEKIN DO
SPODNI MODEL VEIT 8741 z
wbudowaną wytwornicą pary o
mocy 9 kW.

NAPINACZ TALII
Napina spodnie w szerokim zakresie
obwodu pasa od 58 cm to 129 cm.

VEIT 8741 MANEKIN DO FORMOWANIA SPODNI Z NAPINACZEM BOCZNYM
Dwupłaszczyznowy system ruchomych napinaczy bocznych gwarantuje idealne formowanie wyrobu w okolicy pasa.
Napinacz boczny spełnia również funkcję kontroli nadmiernego rozciągnięcia ( Anti-Stretch-Function) w okolicy pasa wyrobu.

VEIT Smart Engineering
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT
BELT DRIVE
O-STRETCH

Napęd pasowy
zapewnia
precyzyjny naciąg

BOCZNY NAPINACZ TALII
Unikalny system napinania bocznego
VEIT "Body" umożliwia formowanie
spodni zgodne z naturalnym
anatomicznym kształtem ciała
ludzkiego.
W odróżnieniu od innych manekinów,
które napinają wyrób w pasie tylko w
kierunku bocznym, system VEIT
"Body" również napina spodnie w
kierunku tyłu. Odpowiedni dla
wyrobów o wymiarach pasa od 48 to
160 cm.

OPATENTOWANY SYSTEM
NAPĘDU
Pozwala na precyzyjną kontrolę
funkcji rozciągnięcia wzdłużnego,
jednocześnie zapobiegając
nadmiernemu rozciągnięciu spodni
(Anti-Stretch function). Pas napędowy
zapewnia delikatny i płynny ruch
napinacza talii. Sterowanie wysokością
klap pomiędzy długimi i krótkimi
spodniami odbywa się automatycznie
poprzez przycisk nożny, bez potrzeby
dokonywania zmian manualnie.
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UNIWERSALNY MANEKIN VEIT 8319/MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL
VEIT 8319 / VEIT 8319 E UNIWERSALNY MANEKIN/ MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL
Ten uniwersalny manekin stanowi doskonałe urządzenie przeznaczone dla małych i średnich pralni oraz szwalni. Manekin
parowo-powietrzny o niskim poziomie emisji hałasu i wysokiej wydajności umożliwia doskonałe wprasowanie wilgotnych koszul, bluzek,
odzieży kucharzy. Urządzenie również świetnie się sprawdza w prasowaniu odzieży suchej jak kurtki, płaszcze. Dostępna również wersja
elektryczna urządzenia model VEIT 8319 E.

Napęd pasowy VEIT z wbudowaną funkcją
kontroli naciągu
nież
Dostępny rów
tr ycznej
w wersji elek

VEIT Smart Engineering
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT
BELT DRIVE
O-STRETCH

VEIT 8319 UNIWERSALNY “MULTI-TALENT” MANEKIN
› Dostępny również jako manekin do prasowania koszul w wersji elektrycznej

Automatyczna kontrola wysokości
Doskonały do prasowania odzieży gastronomicznej, służb medycznych itp.
› Pneumatyczne napinacze rękawów do prasowania koszul z krótkim i długim rękawem
› Napęd pasowy VEIT z wbudowaną funkcją kontroli naciągu
›
›
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PROFESJONALNE ZASTOSOWANIE:

STEROWNIK
Czytelny panel ułatwia proces obsługi i
kontrolę poszczególnych kroków cyklu
prasowania. Ręczne żelazko
umieszczone w łatwo dostępnym
miejscu sprzyja ergonomii pracy.

PRASOWANIE BOCZNYCH
CZĘŚCI WYROBÓW
To automatycznie działające
urządzenie może być nie tylko
zastosowane do prasowania odzieży z
rozcięciami bocznymi ale również do
rozprasowywania szwów
koszul czy odzieży roboczej.

AUTOMATYCZNA KONTROLA WYSOKOŚCI
System naciągu pasowego
kontrolowany przez fotokomórkę
pozwala na precyzyjne dopasowanie
wysokości i naciągu.

AKCESORIA: WYPOSAŻENIE
DODATKOWE WRAZ ZE
STOJAKIEM
Poprzez zamianę przednich klap
dociskowych w tym kompaktowym,
zasilanym parą urządzeniu, manekin
może zostać użyty również do
prasowania suchej odzieży po
czyszczeniu chemicznym jak np.
marynarek, żakietów.
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VEIT SF 26 SHIRT FINISHER PREMIUM
MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL PREMIUM VEIT SF 26
Manekin parowy o dużej wydajności przeznaczony jest dla pralni i szwalni z dużym udziałem koszul w produkcji. Silny nawiew gorącego
powietrza w połączeniu z elementem grzejnym zapewnia szybkie i skuteczne suszenie.
Niska wysokość korpusu oraz wysuwalna przednia klapa dociskowa umożliwia łatwe nałożenie odzieży.
Czytelny sterownik VEITouch ułatwia wybór odpowiednich funkcji. Efektywność i doskonała jakość prasowania koszul w różnych rozmiarach,
wykonanych z różnych tkanin.

VEIT Smart Engineering*
(szczegóły na str. 20)

Szybkie i efektywne suszenie
System VEIT Direct Airflow* na listwie
przedniej zapewnia obieg powietrza i
optymalny proces suszenia.
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BODY FIT

BELT DRIVE

D-AIRFLOW

VEITOUCH

Dolna i boczne klapy dociskowe
zapewniają odpowiednią cyrkulację
powietrza co pozwala na odpowiednie
dosuszenie również szwów i
uformowanie dołu koszuli.

Dzięki zastosowaniu trójwymiarowego
napinacza rękawów można doskonale
wyprasować koszule zarówno z długim
jak i krótkim rękawem. Kontrola
pneumatycznego napinacza
rękawów z jednej lub z dwóch stron
równocześnie.

O-STRETCH

MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC VEIT SF26 I SYSTEM EMOTION
VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC
Urządzenie wysokiej wydajności zaprojektowane z myślą o pralniach i szwalniach o dużym natężeniu produkcji. Model manekina VEIT SF26 Basic
różni się od modelu
Premium następującymi opcjami:
› zintegrowany napinacz do krótkich i długich rękawów
› brak klap dociskowych bocznych
ZRÓŻNICOWANA WIELKOŚĆ KORPUSU*
Korpus S – obwód 690 mm do bluzek
› Korpus M – obwód 780 mm
› Korpus L – obwód 940 mm
Dla korpusu M i L, regulacja szerokości ramion w zakresie od 43 to 54 cm. Szerokość
ramion dla korpusu S wynosi 42 cm (brak regulacji).
Wymiary talii dla poszczególnych rozmiarów korpusu:
› S: 88 –150 cm / › M: 98 –160 cm / › L: 107–179 cm
›

Dla korpusu SL można zamówić dodatowo automatyczną stacje rozładunku: skraca
czas cyklu i podnosi produktywność.
Uwaga: na zdjęciu widoczne jest wyposażenie dodatkowe (wersja premium).

Opcja kontroli poziomu wilgotności:
kończy cykl suszenia dokładnie w momencie gdy koszula jest już sucha

HEAT RECOVERY SYSTEM*

Jako opcję oferujemy system odzysku ciepła, w wyniku działania którego
odzyskane ciepło osusza wilgotne powietrze. Korzyści:
› znaczna oszczędność w zużyciu energii do 30 procent
› usprawnia proces suszenia – krótszy czas cyklu
› mniej ciepła jest uwalniane do pomieszczenia
› lepsze warunki w pomieszczeniu dzięki zmniejszeniu wilgotności powietrza.
› obniżenie temperatury pomieszczenia o ok 4°C

MOISTURE CONTROL*

Opcja: kontrola poziomu wilgotności. Skraca czas cyklu pracy i oszczędza energię
elektryczną. Podczas procesu suszenia, poziom wilgotności koszuli jest mierzony w
sposób ciągły. W momencie gdy koszula jest sucha cykl suszenia zostaje
automatycznie zatrzymany bez konieczności interwencji operatora. Dzięki
działaniu tego systemu w manekinie naszej produkcji zastosowanie bardzo
energochłonnej, podgrzewanej elektrycznie listy dociskowej staje się zupełnie
zbędne.
* Opcje dostępne dla modeli VEIT SF26 Premium i VEIT SF26 Basic Shirt Finishers.
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PRASA DO KOSZUL VEIT 8900
VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL
Dzięki zastosowaniu prasy do koszul uzyskuje się znacznie lepszy efekt prasowania w porównaniu do tradycyjnej metody
prasowania. Prasa do koszul stanowi doskonałą alternatywę w stosunku do tradycyjnych urządzeń do prasowania koszul
stosowanych w pralniach i szwalniach o dużej produkcji. Specjalnie zaprojektowany system grzewczy zapewnia doskonałą
dystrybucję temperatury i dzięki czemu jest energooszczędny. Podczas procesu prasowania koszula jest naciągana w dół.
Przeznaczona dla koszul zarówno z długim jak i krótkim rękawem. Panel sterowania VEITouch umożliwia łatwy wybór
poszczególnych programów.
VEIT 8900 Prasa do koszul wyposażona jest w napinacze do rękawów z pneumatyczną kontrolą siły naciągu. Nie ma potrzeby wykonywania żmudnych ręcznych poprawek. W wyposażeniu standardowym urządzenia są napinacze rękawów
krótkich i długich. Akumulujący ciepło panel dociskowy zapewnia doskonałe osuszanie szwów. Dostępna jako opcja prasa
do mankietów zapewnia idealne, perfekcyjne wykończenie rękawów.

Krótki okres cyklu – perfekcyjna jakość
Odpowiedni również dla koszul kroju
SLIM

VEIT Smart Engineering*
(szczegóły na str. 20)

BODY FIT
VEITOUCH

Dzięki specjalnie zaprojektowanej klamrze dociskowej pleców oraz geometrii korpusu osiągamy
perfekcyjną jakość również w tylnej części koszuli. Zarówno w koszuli z jedną centralną jak i dwiema bocznymi zakładkami. Koszule o kroju Slim Line
również można z łatwością wyprasować z użyciem
prasy VEIT 8900.
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PRASA DO KOŁNIERZYKÓW/MANKIETÓW VEIT 8905
VEIT 8905 PRASA DO KOLNIERZYKÓW / MANKIETÓW
Trzyczęściowa prasa ze specjalnie ukształtowanym górnym ramieniem dociskowych wykonanym ze stali
nierdzewnej pozwala na szybkie wysuszenie i idealne wyprasowanie kołnierzyka i mankietów. Zamykanie prasy
odbywa się w płaszczyźnie pionowej i jest aktywowane przyciskiem nożnym. Miękkie pokrycie dolnej części
prasy zapobiega niszczeniu guzików i powstawaniu odgnieceń. W standardowym wyposażeniu znajduje się listwa bezpieczeństwa zamontowana
na górnej części prasy a także potencjometr umożliwiający regulację długości okresu suszenia. Kompaktowy kształt powoduje, że urządzenie nie
zabiera zbyt dużo miejsca w lokalu.

Wbudowana funkcja wciągu w dolnej części prasy ułatwia
układanie kołnierza i mankietów oraz szybkie schłodzenie po
zakończonym cyklu.

IDEALNA PRASA DO KOŁNIERZA I MANKIETÓW
› Ruch zamykania w płaszczyźnie pionowej › Ruch zamykania w płaszczyźnie pio› Doskonała dystrybucja ciepła
› Optymalna długość cyklu

› Obsługa przy użyciu przycisku nożnego

nowej

› Doskonała dystrybucja ciepła
› Optymalna długość cyklu

› Obsługa przy użyciu przycisku nożnego
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VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI - PRASUJĄCA OBIE NOGAWKI W JEDNYM CYKLU
VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI
Nowa prasa VEIT 8940 prasująca obie nogawki równocześnie, świetnie sprawdzi się w zakładach o dużym udziele spodni w
produkcji. Wyróżnia się niezwykłą ergonomicznością i łatwością obsługi. Po stosunkowo krótkim szkoleniu operator jest w
stanie wyprasować do 40 par spodni na godzinę.
Górna część prasy zamyka się w dwóch krokach co ułatwia prawidłowe ułożenie spodni i zapewnia operatorowi lepszą
widoczność pola pracy. Nacisk jest bardzo równomiernie dystrybuowany na całej powierzchni prasy.

URZĄDZENIE NAPINAJĄCE
Zastosowano urządzenie napinające dla górnej i dolnej pokrywy prasy, dzięki
któremu nogawki są naciągnięte co zapobiega powstawaniu zagnieceń w okolicy
szwów i krocza. Urządzenie napinające dolnej pokrywy wyłącza się dopiero po
zdjęciu spodni z prasy co przeciwdziała powstawaniu wtórnych zagnieceń.
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FUNKCJA WCIĄGU Z KRAWĘDZI PRASY
Funkcja wciągu z krawędzi prasy zapobiega powstawaniu zagnieceń na częściach
spodni uprzednio uprasowanych, co pozwala zachować wysoką jakość prasowania. Osobny wciąg z dolnej części prasy ułatwia odpowiednie ułożenie nogawek
spodni na prasie.

PRASA UNIWERSALNA VEIT 8910/PRASA FAST-BACK VEIT 8920
VEIT 8910 PRASA UNIWERSALNA
Model VEIT 8910 zamyka się w konwencjonalny sposób. W polu pracy znajduje się
manometr regulujący docisk. Poprzez przekręcenie ciśnienie może być ustalone od
wartości 0 do 6 barów. W standardowym wyposażeniu urządzenia zmontowana
na pokrywie listwa bezpieczeństwa, automatyczna kontrola długości cyklu
prasowania a także funkcja wciągu i nadmuchu.

VEIT 8920 PRASA FAST-BACK
Ruch zamykania prasy zachodzi w dwóch fazach: Górna jej część z położenia wychylenia do tyłu unosi się a następnie zamyka w płaszczyźnie pionowej. Dzięki
wbudowanemu w górną pokrywę systemowi grzewczemu oszczędność energii
wynosi do 25%. W standardowym wyposażeniu: funkcja wciągu i nadmuchu oraz
system parowania w dolnej części prasy
Przycisk nożny obsługuje cztery funkcje: wciąg, nadmuch, zasilenie w parę dolnej
części prasy oraz zamknięcie górnej części prasy.
Czasomierz kontroluje długość cyklu prasowania. Opcjonalnie, pojedyncze wyroby
mogą być prasowane w cyklu ręcznym.

Opcjonalnie urządzenie można doposażyć w małe żelazko.

Kształt dolnej części prasy został zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić
wyprasowanie nogawki spodni w jednym cyklu/kroku. Zastosowanie specjalnego
pokrycia oraz zróżnicowanych ustawień nacisku zapobiega powstawaniu zagnieceń.

1

2

A

B

C

1

Prasa do spodni

1147

456

310

mm

2

Mała Universalna prasa
Duża Uniwersalna Prasa

1203
1280

362
398

174
255

mm
mm
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VEIT UF 30 MANEKIN UNIVERSALNY /URZĄDZENIA DETASZERSKIE
VEIT UF 30 MANEKIN UNIWERSALNY
MANEKIN UNIWERSALNY VEIT UF 30 stanowi bardzo wszechstronne urządzenie,
stosunek jakości do ceny jest również niezwykle korzystny - manekin został
wyprodukownay w Niemczech. Nowy model UF 30 umożliwia formowanie
różnorodnej odzieży: T-shirtów, polo, bluzek, sukienek, spódnic, bluz, kurtek
wszelkiego typu, płaszczy i wielu innych.
Ergonomiczny: wysokość korpusu jest regulowana co ułatwia zakładanie i zdejmowanie odzieży.

VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA
Duża aluminiowa kabina wyposażana w funkcję wciągu o
dużej sile, wbudowane oświetlenie oraz zbiornik na ścieki/
odpady znacznie ułatwia pracę operatora.
W standardowym wyposażeniu: perforowana powierzchnia
robocza wykonana z nierdzewnej stali wyposażona w półkę
oraz pistolety powietrze i woda/płyn. Kabina detaszerska
model VEIT 7406 jest również dostępna w opcji z małym
ramieniem detaszerskim wyposażonym w wyciąg i
pojemnik na ścieki/odpady. A także w wersji wąskiej o
szerokości 900 mm .

VEIT 7404 STÓŁ DETASZERSKI
Profesjonalny stół detaszerski wyposażony w funkcję wciągu oraz pistolet
para-powietrze. Powierzchnia robocza wykonana z nierdzewnej stali, zawiera
półkę na środki odplamiające, stół ma własne oświetlenie.
W standardowym wyposażeniu modelu VEIT 7404 obrotowe ramie detaszerskie,
pistolet powietrze-płyn wraz ze zbiornikiem, oraz wysięgnik do podwieszenia
pistoletu. Wciąg stołu i mini ramienia detaszerskiego załączany poprzez przycisk
nożny.

VEIT 2217 DETASET
Składa się z modułu, pistoletu
para – powietrze, VEIT Detaset
zapewnia optymalną ilość pary i
powietrza.
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RAMIE DETASZERSKIE MINI
Wykonane ze stali nierdzewnej
stanowi doskonałe dopełnienie
wyposażenia pralni. Wciąg jest
załączany poprzez przycisk nożny przy
rozłożonym ramieniu.

TUNEL PRASUJĄCY

OGROMNE WYZWANIE DLA TECHNOLOGII
PRASOWALNICZEJ
Z uwagi na rosnące oczekiwania rynku tekstylnego
opracowaliśmy urządzenie prasujące tunelowe VEIT Tunnel
Finishers. Obecnie branża tekstylna korzysta już z ponad
1,000 tuneli produkcji VEIT.
Proponujemy produkt idealny do prasowania
zarówno odzieży po praniu wodnym jak i czyszczeniu
chemicznym. Urządzenie znajduje zastosowanie w domach
opieki, ośrodkach pielęgnacyjnych..
Bez względu na miejsce zastosowania: przemysłowa pralnia
chemiczna, wodna czy pralnia odzieży roboczej nasz zespół
znajdzie optymalne rozwiązanie dedykowane Państwa
potrzebom.

250 do 1 500 sztuk/godzinę suchej odzieży.
Odpowiedni dla odzieży o poziomie
wilgotności do 25%!
KAŻDA MASZYNA JEST INNA SKROJONA NA POTRZEBY KLIENTA
System modułowy umożliwia dużą elastyczność w dostosowaniu urządzenia do
potrzeb klienta. Składa się z modułów parowych i modułów powietrza. Ponad
standardowe rozwiązanie urządzenie można wzbogacić dodatkowymi
opcjami - w zależności od indywidualnych potrzeb. Proponujemy szeroki zakres
od podstawowego modelu, z modułami parowymi i modułami powietrza w
atrakcyjnej cenie do tuneli z nowym wyposażeniem Cotton Care unit
przeznaczonych do prasowania bardzo delikatnych i trudnych tkanin.

1

2

3

4

4

5

Na przykład: indywiudalna konfiguracja modułu
1 = moduł początkowy 2 = moduł parowy 3 = moduł pośredni 4 = moduły suszenia (powietrze) 5 = moduł końcowy

VEITOUCH PANEL STEROWANIA
Tunel oraz magazyn obrotowy są
sterowane poprzez panel dotykowy.
Ustawienia mogą być zmieniane
dotykowo lub ustawione do zadanych
wartości.

HAKOWY SYSTEM TRANSPORTU
szeroka powierzchni kontaktu
wieszaków z odzieżą zapewnia płyny
ruch nawet przy dużych szybkościach.
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INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA/VEITOUCH
› Optymalne formowanie dzięki ruchomym elementom

napinającym 3-D

› Automatyczna regulacja rozmiarów od

BELT DRIVE

XS do XXXL

› Napęd pasowy dla płynnego i delikatnego ruchu elementów 		

napinających
Precyzyjny naciąg odzieży w trakcie procesu formowania
(re-streaching)
› Zapobiega nadmiernemu rozciągnięciu
› Zintegrowana funkcja re- streaching zapobiega powstawaniu 		
zagnieceń

›

O-STRETCH
D-AIRFLOW

›
›

-Quality
VEIT

Szybkie, efektywne suszenie
Efektywne wykorzystanie temperatury

M

VEITOUCH

› Intuicyjny panel z ekranem dotykowym

› Szybka i łatwa analiza usterek dla potrzeb serwisowych

ad

n

y

BODY FIT

e in Ger m a

VEITOUCH
Sterownik VEITouch wyposażony jest w bardzo czytelny kolorowy ekran
dotykowy o wielkości 5.7“ z funkcją zapamiętywania ustawień.

Wszystkie funkcje serwisowe i konserwacyjne dostępne są poprzez panel
sterowania co pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzonych części i
sprzyja optymalizacji kosztów serwisowych.

W VEITouch zostały wyposażone następujące urządzenia VEIT:

VEIT 8363 MULTIFORM
CLASSIC
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VEIT SF26 MANEKIN DO
KOSZUL

VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL

USŁUGI VEIT
SZKOLENIE W MIEJSCU INSTALACJI
Oferujemy szkolenia na miejscu w zakładzie klienta, nasi eksperci przekażą
wiedzę odnośnie możliwości naszych urządzeń, zapoznają z optymalną
organizacją pracy zgodną z zasadami ergonomii. Wartościowe zarówno dla
nowych dopiero przyuczanych pracowników jak również i doświadczonych osób.
Nasi konsultanci przeprowadzają szkolenia w zakresie obsługi urządzenia nowo
nabytego lub już użytkowanego, a także zapoznają z technologią VEIT.
Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla wyzwań z jakim zmuszeni są Państwo
zmierzyć w zakresie technologii prasowania. Jesteście Państwo zainteresowani
oferowanym szkoleniem? PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL. +49
(8191) 479-100 LUB NA E-MAIL: SEMINAR@VEIT.DE

-Quality
VEIT

VEIT. USE THE BEST.

ad

n

y

M

e in Ger m a

SEMINARIA - TECHNIKA PRASOWANIA
VEIT oferuje intensywne 1-o dniowe kursy nauki prasowania. W małych
grupach (8–14 uczestników) nasi doświadczeni wykładowcy przekażą zarówno
teoretyczną jak i praktyczną wiedzę. Korzyść to nabyta umiejętność
perfekcyjnego prasowania. Państwa Klienci docenią tę wiedzę!
Zagadnienia:
Między innymi: Tkaniny, metody prasowania, techniki prasowalnicze.
Chętnie dostosujemy zakres szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb i
zainteresowań
Grupa docelowa:
Szkolenia są przeznaczone zarówno dla początkujących jak i doświadczonych
pracowników.
Seminaria odbywają się w naszej sali w Landsberg am Lech, in Großostheim
(blisko Frankfurtu) lub również mogą odbyć się w Państwa zakładzie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr
tel. +49 (8191) 479-100 lub poprzez e-mai: seminar@VEIT.de.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
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PRODUKTÜBERSICHT
OPIS
PRODUKTÓW: STRONY 2-9 SEITE 2–9
Strona

Zdjęcie

Opis /Dane techniczne

Artykuł-Numer.

Strona 2

VEIT HP 2003 ŻELAZKO moc przyłączeniowa 1250 W / 230 V
Ciśnienie pary 3–5 barów | zużycie pary ok 2.2 kg / h | waga 1.3 kg

bez VEITronic
z VEITronic

121 812 000 0
121 822 000 0

Z wtyczka VEIT z
wtyczką kwadratową

148 099
149 866

VEIT 2210 JEDNOSTKA PZYŁĄCZENIOWA ODWADNIACZA (KONDENSERA) ciśnienie robocze do 6 barów
VEIT 2210 ODWADNIACZ (KONDENSER) ze stojakiem i spustem kondensatu
VEIT 2215 STEAM ADAPTER jednostka do podłączenia wysokociśnieniowych urządzeń parowych o max ciśnieniu operacyjnym do 5 barów.

122 102 000 0
122 102 001 0
122 152 000 0

VEIT 2129 ŻELAZKO Z TERMOSTATEM moc przyłączeniowa 900 W / 230 V
Ciśnienie pary 3–5 bar | zużycie pary ok. 2 kg / h | waga 1.5 kg

VEIT 2373 WYTWORNICA PARY wymiary w mm: W 790 D 620 H 1210 | waga 121 kg | para 5.0 barów
Moc przyłączeniowa

13,5 kW / 400 V
18,0 kW / 400 V
24,5 kW / 400 V
30,0 kW / 400 V

para / max

18 kg / Std.
24 kg / Std.
33 kg / Std.
41 kg / Std.

156 957
156 958
156 959
156 960

VEIT 2381 STEAM GENERATOR wymiary w mm: W 1074 D 770 H 956 | waga 340 kg | para 6 barów

Strona 3

Moc przyłączeniowa

40 kW / 400 V
50 kW / 400 V
60 kW / 400 V

para / max

55 kg / Std.
68 kg / Std.
82 kg / Std.

123 811 002 0
123 811 003 0
123 811 004 0

VEIT SG 66 STEAM GENERATOR wymiary w mm: W230 D360 H 695 | waga 19 kg | para 3.5–4.0 barów
Moc przyłączeniowa

2,2 kW / 230 V

para / max

3,0 kg / Std.

152 270

VEIT SG 67 STEAM GENERATOR / 4.4 kW wymiary w mm: W 305 D 652 H 812 | waga 40 kg | ciśnienie pary 3.5–5.0 barów
Moc przyłączeniowa

4,4 kW / 400 V

para / max

6,0 kg / Std.

150 000

VEIT SG 67 STEAM GENERATOR / 2.2 kW wymiary w mm: W 305 D 652 H 812 | waga 40 kg | ciśnienie pary 3.5–5.0 barów
Moc przyłączeniowa

2,2 kW / 230 V

para / max

3,0 kg / Std.

150 042

VEIT SG 66 MF wymiary w mm: W 230 D 360 H 695 | weight 32 kg | ciśnienie pary 3.5–4.0 barów

Strona 4/5

Moc przyłączeniowa

2,2 kW / 230 V

para / max

3,0 kg / Std.

152 244

VEIT VARIOSET CR2 STÓŁ DO PRASOWANIA wymiary w mm: W 1620 D 700 H 2100 z oświetl. | pow.stołu1400 × 500 × 300
115 kg
Moc przyłączeniowa
0,55 kW / 400 V
waga

117 250

VEIT VARIOLINE CR2 STÓŁ DO PRASOWANIA (Dane jak dla VEIT VARIOSET CR 2)
115 kg
Moc przyłączeniowa
0,95 kW / 230 V
waga

117 253

MINI DETASZ z ramieniem obrotowym i powierzchnią roboczą z nierdzewnej stali

dla Varioset
dla Varioline

249 131 092 G
124 534

VEIT 8363 MANEKIN MULTIFORM FINISHER BASIC

141 200

VEIT 8363 MANEKIN Z WBUDOWANĄ WYTWOERNICĄ PARY MULTIFORM FINISHER BASIC

140 050

VEIT 8363 MANEKIN MODEL CLASSIC MULTIFORM FINISHER CLASSIC

143 250

VEIT 8363 MANEKIN MODEL CLASSIC Z WYTWORNICĄ PARY

142 550

Strona 6/7

wymiary w mm (bez panelu sterowania): W 744 D 1020 H 1460–2260 z korpusem | waga 165 kg moc przyłączeniowa 1.5 kW / 230 V |
przyłącze skompresowanego powietrzna DN 6/6 bar | zużycie ok. 30 l / h pary/podłączenie kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów
zużycie pary ok. 10 kg / h
Moc przyłączeniowa 10.5 kW / 400 V | ciśnienie pary 5 barów | waga 175 kg

wymiary w mm (bez panelu sterowania): W 980 D 1160 H 1570–2370 z korpusem | waga 200 kg moc przyłączeniowa 1.5 kW / 200-240V
| przyłacze skompresowanego powietrza DN 6/6 bar | zużycie ok. 30 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów
zużycie pary ok. 15 kg / h

Strona 8/9

Moc przyłączeniowa 10,5 kW / 400 V | ciśnienie pary 6,5 barów | waga 220 kg

VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM WZDŁUŻNYM wymiary w: W 615 D 950 H 199 | waga 160 kg
Moc przyłączeniowa 1.0 kW / 230 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 30 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2"
| ciśnienie pary 5–6 bar | zużycie pary ok. 10 kg / h

187 412 001 0

VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM WZDŁUŻNYM Z WYTWORNICĄ PARY

187 412 003 0

VEIT 8741 MANEKIN DO SPODNI Z NAPINCZEM BOCZNYM (Dane takie jak dla modelu VEIT 8741 bez WP) waga 190 kg

187 412 000 0

Moc przyłączeniowa 10 kW / 400 V | ciśnienie pary 5 bar | waga 180 kg

Dane mogą ulec zmianie. Specyfikacja techniczna opracowana zgodnie z aktualną wiedzą na dzień dzisiejszy.
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OPIS PRODUKTÓW: STRONY 10-18

Strona 10/11

Strona

Zdjęcie

Opis /Dane techniczne

Artykuł-Numer.

VEIT 8319 UNIWERSALNY MANEKIN wymiary w mm: W 2150 D 1500 H 1720 | waga 195 kg

117 249

VEIT 8319 E MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL (WERSJA ELEKTRYCZNA)

133 940

VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL PREMIUM Z KORPUSEM SL

153 037

VEIT SF26 MANEKIN DO PRASOWANIA KOSZUL BASIC Z KORPUSEM S (BLUZKI) (Dane techniczne jak dla modelu VEIT SF26

153 193

moc przyłączeniowa 2.6 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 25 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" |
ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok. ca 30 kg / h

wymiary w mm: W 2150 D 1500 H 1720 | waga 195 kg
moc przyłączeniowa 17 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie pary ok. 25 l / h

Strona 15

Strona 14

Strona 12/13

wymiary w mm: W 2670 D 1210 H 1660 | waga 290 kg | obwód korpusu 780-940 mm
moc przyłączeniowa 3,3 kW / 400 V
| przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok 11 l / h / przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 6 barów | zużycie pary ok 55 kg / h
PREMIUM L) obwód korpusu 690 mm

OPCJE:

ODZYSK CIEPŁA:
wymiary w mm: W 1580 D 1680 H 2500 | waga 100 kg | moc przyłączeniowa 1.5 kW / 400 V
Kontrola poziomu wilgotności

116 650

VEIT 8900 PRASA DO KOSZUL

139 293

135 585

wymiary w mm: W 2250 D 1450 H 1900 | waga 630 kg
moc przyłączeniowa 2.9 kW / 400 V | przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 360 l / h
przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok 30 kg / h

VEIT 8905 PRASA DO KOŁNIERZYKÓW I MANKIETÓW WERSJA PAROWA

117 246

VEIT 8905 PRASA DO KOŁNIERZYKÓW I MANKIETÓW WERSJA ELEKTRYCZNA

120 887

VEIT 8940 NOWA PRASA DO SPODNI - PRASUJĄCE OBIE NOGAWKI W JEDNYM CYKLU

150 279

VEIT 8910 UNIWERSALNA PRASA wymiary w mm: W 1600 D 1300 H 1400 | waga 340 kg moc przyłączeniowa 0.62 kW / 400 V |
przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 50 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie
pary ok. 15 kg / h

117 247

VEIT 8920 PRASA FAST-BACK wymiary w mm: W 1600 D 1300 H 1400 | waga 340 kg moc przyłączeniowa 0.62 kW / 400 V | przyłącze
sprężonego powietrza DN 6/6 barów | zużycie ok. 50 l / h przyłącze pary/kondensera R 1/2" ciśnienie pary 5–6 bar | zużycie pary ok. 15 kg / h

117 248

wymiary w mm: W 1200 D 850 H 1950 | moc przyłączeniowa 0.9 kW / 230 V | waga 190 kg
przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów
| zużycie ok 50 l / h
przyłącze pary/kondensera R 1/2" | ciśnienie pary 5–6 barów | zużycie pary ok. 8–10 kg / h

Strona 17

Strona 16

wymiary w mm: W 1200 D 850 H 1950 | moc przyłączeniowa 3.3 kW / 400 V | waga 190 kg
przyłącze sprężonego powietrza DN 6/6 barów
| zużycie ok 50 l / h

wymiary w mm: szer. 2200 głęb. 1945 wys. 2200 | waga 820 kg | moc przyłączeniowa 0.4 kW / 230 V / 50/60 Hz
podłączenie: para 5-7,5 bar 3/8"-2x1/2" | kondens 2x3/8" | wciąg 2x1 1/2" | sprężone powietrze 6 bar - 12mm
zużycie: para 32 kg / h | wciąg 7200 l/min | sprężone powietrze 92 l/min.

VEIT 7404 STÓŁ DETASZERSKI

174 042 000 0

VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA Z MINI RAMIENIEM DETASZERSKIM

174 062 002 0

VEIT 7406 KABINA DETASZERSKA BEZ MINI RAMIENIA DETASZERSKIEGO

174 063 003 0

wymiary w mm: W 1200 D 400 H 1850 | waga 75 kg | moc przyłączeniowa 0.55 kW / 230 V

Strona 18

wymiary w mm: W 1300 D 600 H 1740 | waga 110 kg | moc przyłączeniowa 0.85 kW / 230
wymiary w mm: W 1200 D 600 H 1740 | waga 100 kg | moc przyłączeniowa 0.3 kW / 230 V

VEIT UF 30 MANEKIN UNIWERSALNY

165 750

wymiary w mm: szer. 900 gł. 810 wys. 1600 z korpusem | waga 95 kg
moc przyłączeniowa 2 kW / 200-240 V | przyłącze para/kondens R 1/2" | ciśnienie pary 4 –6 bar |
zużycie pary 16,5 kg / h

VEIT 2217 DETASET z modułem i pistoletem para-powietrze do VEIT 7406 moc przyłączeniowa 230 V/30W
Do podłączenia pary/wytwornicy pary/sprężonego powietrza

122 172 000 0

Dane mogą ulec zmianie. Specyfikacja techniczna opracowana zgodnie z aktualną wiedzą na dzień dzisiejszy.
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Obecnie stery przejęło już trzecie pokolenie naszej niemieckiej rodzinnej firmy, założonej
przez Reinharda VEIT w 1956 roku, które kontunuuje rodzinną tradycję wyznaczania
standardów i wprowadzania inowacyjnych rozwiązań.
Syn założyciela, Gunter VEIT dołączył do zespołu w 1975 roku, obecnie rówież jego wnuk
Christopher VEIT. Firma VEIT nieustannie podąża za wyzwaniami rynku i zmieniającymi się
technologiami oferując wciąż nowe rozwiązania. Dzięki 60 -o letniemu doświadczeniu
firma VEIT osiągnęła pozycję leadera na rynku producentów profesjonalnych urządzeń
prasowalniczych.
Potrzeby i wyzwania stawiane przez naszych klientów od samego początku motywowały
nas i inspirowały do działania, obecnie nasze produkty sprzedawane są w ponad 100
krajach. Oferujemy szeroki wybór urządzeń prasowalniczych: od stołów do prasowania
wyposażonych w żelazka i wytwornice pary do pras; od manekinów parowych do
zautomatyzowanych urządzeń jak tunele parowe i maszyny do pakowania. Wszystkie nasze
urządzenia są konstruowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości prasowania i
formowania w możliwie najkrótszym czasie.
Nasi doświadczeni konsultanci dołożą wszelkich starań aby wspólnie z Państwem
wypracować optymalne i dostosowane do Państwa potrzeb rozwiązanie zarówno przy
wyborze pojedynczego, aktualnie potrzebnego urządzenia jak i w doborze zestawu
maszyn do linii produkcyjnej.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

VEIT GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: textilecare@VEIT.de
www.VEIT-group.com
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