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Кроме высококлассного гладильного 
оборудования, компания Anghinetti & Camptel 
(Италия) производит вспомогательное 
оборудование для химчистки. Это очень 
популярный в Европе производитель, заслуживший 
безупречную репутацию в отрасли. Как 
представитель завода в Украине, мы 
поддерживаем гарантийные обязательства, 
осуществляем ремонт и сервисное обслуживание 
оборудования. 
 
Пятновыводной стол — это обязательная «боевая 
единица» в любой химчистке. Одной из главных 
причин, по которым одежда поступает в химчистку 
— это наличие пятен различного происхождения. 
Для успешного удаления пятен очень важна 
комбинация из опытного технолога, качественной 
пятновыводной химии и функциональный стол для 
выведения пятен. 
 
На своём производстве Camptel использует 
высококачественную нержавеющую сталь стойкую 
к коррозии и агрессивной химии. Столы 
укомплектованы всеми необходимыми 
аксессуарами, имеют компактную и 
энергономичную конструкцию, служат не один 
десяток лет. Компания предлагает две модели 
столов для выведения пятен по хорошей цене. 

 

Крім висококласного прасувального обладнання, 
компанія Anghinetti & Camptel (Італія) виробляє 
допоміжне обладнання для хімчистки. Це дуже 
популярний в Європі виробник, який заслужив 
бездоганну репутацію в галузі. Як представник 
заводу в Україні, ми підтримуємо гарантійні 
зобов’язання, здійснюємо ремонт та сервісне 
обслуговування обладнання. 
 
Стіл для виведення плям – це обов’язкова 
“бойова одиниця” в будь-який хімчистці. Однією 
з головних причин, за якими одяг надходить в 
хімчистку – це наявність плям різного 
походження. Для успішного видалення плям 
дуже важлива комбінація з досвідченого 
технолога, якісної хімії для виведення плям та 
функціональний плямовивідний стіл. 
 
На своєму виробництві Camptel використовує 
високоякісну нержавіючу сталь стійку до корозії 
та агресивного хімії. Плямовивідні столи 
укомплектовані всіма необхідними аксесуарами, 
мають компактну та енергономічну конструкцію, 
служать не один десяток років. Компанія 
пропонує дві моделі столів для виведення плям 
по привабливій цені. 

 

Пятновыводной стол ECONOMICA 
Это бюджетная модель, которая подключается к внешнему 
компрессору сжатого воздуха. Простая и быстрая установка. В 
комплектацию входят мотор для вакуума, два пятновыводных 
пистолета и один воздушный пистолет. В качестве дополнительной 
опции можно заказать паровой/воздушный пистолет для выведения 
пятен паром. Удаление пятен происходит «холодным методом», что 
исключает обесцвечивание и деформацию ткани, не оставляет 
разводов. 
 

Пятновыводной стол SIMPLEX 
Полностью автономная модель со встроенным воздушным 
компрессором. Устанавливается легко и быстро. Также укомплектован 
вакуумным мотором, двумя пятновыводными пистолетами и 
воздушным пистолетом. Для обработки пятен при помощи парового 
пистолета необходимо дополнительно заказать паровую группу. 
Выведение пятен происходит «холодным методом», что не даёт ткани 
обесцвечиваться или деформироваться, препятствует образованию 
разводов. 

Стіл для виведення плям ECONOMICA
Це бюджетна модель, яка підключається до зовнішнього компресора 
стисненого повітря. Проста та швидка установка. У комплектацію 
входять мотор для вакууму, два пістолети для виведення плям та 
один повітряний пістолет. В якості додаткової опції можна замовити 
паровий/повітряний пістолет для виведення плям парою. Видалення 
плям відбувається “холодним методом”, що виключає знебарвлення 
та деформацію тканини, не залишає розводів. 
 

Стіл для виведення плям SIMPLEX 
Повністю автономна модель з вбудованим повітряним компресором. 
Встановлюється легко і швидко. Також укомплектований вакуумним 
мотором, двома пістолетами для виведення плям та повітряним 
пістолетом. Для обробки плям за допомогою парового пістолета 
необхідно додатково замовити парову групу. Виведення плям 
відбувається “холодним методом”, що не дає тканини 
знебарвлюватися або деформуватися, перешкоджає утворенню 
розводів. 

Модель ECONOMICA SIMPLEX 

Электрическое питание/ Електричне живлення (В/ф/Гц) 220/1/50 380/3/50 

Мощность вакумного мотора/ Потужність вакуумного мотора 0,45 кВт 0,45 кВт 

Мощность воздушного компрессора/ Потужність повітряного компресора - 1,5 кВт 

Давление сжатого воздуха/ Тиск стисненого повітря 8-10 бар 8-10 бар 

Ширина/  Ширина (мм) 1350 мм 1350 мм 

Глубина/ Глибина (мм) 590 мм 590 мм 

Высота/ Висота (мм) 1730 мм 1730 мм 

 


