
  
 
  
   

 

The Nederman Group is a world-leading supplier and developer of products and 
solutions within the environmental technology sector. We filter, clean and recycle 
in demanding environments. Nederman’s products and solutions help to improve 
your production economics, reduce the impact on the environment from industrial 
processes and protect your employees from harmful dust and particles, fibres, gas, 
welding fume and smoke, vehicle exhaust and oil mist.  

www.nederman.com  

Naročite danes pri lokalnem dobavitelju!  

Order before September 15  

Optimalno izkoristite 
vašo odsesovalno 
opremo 
 
Promocijska ponudba za 
dodatne in rezervne dele 
 

15% popusta  
  

	

 
Podjetje Nederman je glavni razvijalec in proizvajalec izdelkov za 
ustvarjanje boljšega delovnega okolja. Filtriramo, čistimo in recikliramo 
v najbolj zahtevnem okolju. Nedermanovi izdelki in rešitve pomagajo 
izboljšati produktivnost vaše proizvodnje, zmanjšujejo onesnaženost 
zaradi različnih industrijskih procesov in varujejo zaposlene pred 
škodljivimi delci, plini, vlakni, varilnim dimom in oljnimi parami. 
 

	

Naročite	do	15	septembra	
	

www.ipro.si	
	

  
Možnost montaže vseh 
Nedermanovih dodatnih 
in rezervnih delov 
	



Izboljšajte vaše delovno okolje  
Nedermova odsesovalna roka serije Original je odlična za 
zagotavljanje zdravja varilcev in čistega delovnega okolja. 
Uporabljamo jo lahko za odsesovanje dima, prahu in varilnih plinov. 
Enako velja tudi serijo odsesovalnih rok NEX MD. Patentirana 
zasnova odsesovalnih rok zagotavlja optimalno odsesovanje in 
lahko manevriranje.  
Da zagotovimo daljšo življensko dobo jih moramo tudi redno 
vzdrževati. S to promocijsko ponudbo si zagotovite originalne 
Nedermnove dele in poskrbite za dolgoročno in učinkovito 
funkcionalnost odsesovalnih rok. 

 

Lovilec isker za odsesovalno 
roko Original/NEX MD napo  
Odlično se prilega na napo. Idealen čas za 
zamenjavo lovilca iskrer z novim.  

€ 55.00  
Kataloška številka 10551335  

LED svetilka za odsesovalno roko  
Kot svetovno vodilni dobavitelj odsesovalne opreme razvija 
Nederman vedno boljše in efektivnejše rešitve za vaše potrebe. Nova 
Nederman LED svetilka za odsesovalno roko je odličen primer. Nova 
LED tehnologija nudi svetlo prihodnost za varilce v primerjavi s starimi 
halogenskimi žarnicami. Nudi 4x večjo svetilnost, 70% manjšo 
porabo energije ter 10-20 krat daljšo  
življensko dobo življensko dobo.  

LED luči tudi izboljšajo vaše varilno delovno 
okolje zahvaljujoč večji svetilnosti. LED luči so 
bolj odporne na udarce saj nimajo žarilne nitke, 
ki bi se pretrgala. 

€ 35.00   
Kataloška številka 10376969   

 
Odsesovalna napa 
Odsesovalna napa je bistvenega 
pomena za pravilno 
funkcionalnost in efektivnost 
odsesovalne roke. Napa ima 
integrirani tipki za vklop in izklop 
ventilatorja in luči.  

€ 100.00   
Kataloška številka 
10374308  

Cev za odsesovalno roko 
Stvari se zgodijo, zato se lahko 
včasih vaša odsesovalna cev tudi 
mehansko poškoduje. Zamenjava 
je popolnoma enostavna. Naročite 
pravilno dolžino cevi s pomočjo 
kataloških številk spodaj. 

€ 65.00  
2 m, Kataloška številka: 10341859  

€ 75.00  
3 m, Kataloška številka: 10333026  

€ 85.00  
4 m, kataloška številka: 10341860  

€ 135.00  
5 m, kataloška številka: 10332856  

15% popust je vključen v cene spodaj


