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KATALOG  DEZINFEKČNÍ,  
SANITAČNÍ A DEODORAČNÍ 
TECHNIKY

DODAVATEL DEZINFEKČNÍ TECHNIKY 
A KOMPLETNÍCH APLIKAČNÍCH SYSTEMŮ
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ÚVOD

PROČ ZVOLIT APLIKAČNÍ TECHNIKU GRACO SANISPRAY?
Ne všechny postřikovače jsou konstruovány stejně. Pouze rozprašovače SaniSpray HP společnosti Graco jsou navrženy  
a vyrobeny speciálně tak, aby byly kompatibilní s Vašimi dezinfekčními  prostředky  a přinášely aplikaci s maximální účin-
ností.

TRADIČNÍ ZPŮSOB – BĚŽNÉ RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

NOVÁ METODA – POUŽITÍ SANISPRAY

• Nekonzistentní pokrytí plochy   
  kapkami a stékance
• Je zapotřebí další krok kontroly   
  a omezení stékání
• Malé nádrže vyžadují časté plnění
• Nízký aplikační tlak

• Důsledné pokrytí celé plochy včetně  
  požadavků na chemickou prodlevu  
  při zasychání
• Vysoká produktivita při velmi   
  jemném rozprášení
• Nejrychlejší aplikační metoda  
  v současnosti
• Vybírejte si z různých velikostí   
  trysek RAC X LP, vyhovující vašim   
  požadavkům na šířku paprsku,   
  množství a rychlost aplikace
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP20
Dezinfekční, vysokotlaké stříkací zařízení s elektrickým pohonem 240 V, profesionálních 
parametrů, ve vynikající cenové hladině,  určené pro spotřeby do 50 l dezinfekce týdně. 
Kompaktní provedení s plastovými kryty těla, pístové podávací čerpadlo konstrukce Triax 
s oddělenou materiálovvou a motorovou částí. Spodní podávací nádobka o objemu 1,25 l  
s možností aplikace v jakékoli poloze pistole. Rychlý a účinný způsob nanášení dezin-
fekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech i venkovních plo-
chách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP20 byla optimalizována pro menší interiérové  
a exteriérové chemické aplikace nanášení sanitačních, dezinfekčních či deodoračních pro-
středků. Je určeno široké skupině firemního i soukromého sektoru a specializovaných 
firem. Lze použít v kombinaci s tryskami FFLP a LP. Možnost úvěrového financování až  
s 0 % navýšením.

TYPICKÉ APLIKACE
• vstupní prostory a recepce
• šatny a převlékárny
• školící a zasedací místnosti
• jídelny
• společné prostory
• veřejné prostory

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací pistole s 1,25 litrovou spodní nádobkou,  
vložka nádobky (5 ks), nástavec 40 cm, tryska LP313, 515, 619, transportní taška.

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Objem  
nádobky (l)

Pohon Cena 
bez DPH

25R943 0,019" 69 0,9 1,76 1,25 240 V 19 572 Kč

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP20 je zcela unikátní, ruční 
vysokotlaké zařízení, které nemá celosvětově 
adekvátní náhradu. Od jeho vzniku pomáhá  
v mnoha oblastech průmyslu a služeb  
s požadavky na maximální rychlost aplikace 
malých objemových množství. 



5

DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

AKU Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP20
Dezinfekční vysokotlaké stříkací zařízení s elektrickým AKU pohonem, profesionálních 
parametrů, ve vynikající cenové hladině,  určené pro spotřeby do 50 l dezinfekce týdně. 
Kompaktní provedení s plastovými kryty těla, pístové podávací čerpadlo konstrukce Triax 
s oddělenou materiálovvou a motorovou částí. Spodní podávací nádobka o objemu 1,25 l  
s možností aplikace v jakékoli poloze pistole. Rychlý a účinný způsob nanášení dezin-
fekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech i venkovních plo-
chách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP20 byla optimalizována pro menší interiérové  
a exteriérové chemické aplikace nanášení sanitačních, dezinfekčních či deodoračních 
prostředků. Lithium-lon baterie 18 V – shodné pro celou skupinu nářadí DeWalt. Je urče-
no široké skupině firemního i soukromého sektoru a specializovaných firem. Lze použít  
v kombinaci s tryskami FFLP a LP. Možnost úvěrového financování až s 0 % navýšením.

TYPICKÉ APLIKACE
• vstupní prostory a recepce
• šatny a převlékárny
• školící a zasedací místnosti
• jídelny
• společné prostory
• veřejné prostory

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací pistole s 1,25 litrovou spodní nádobkou, baterie 
Lithium-Ion 18 V (2 ks), rychlonabíjecí stanice, vložka nádobky (5 ks), nástavec 40 cm, tryska LP313, 515, 619, transportní taška.

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Objem  
nádobky (l)

Pohon Cena 
bez DPH

25R945 0,019" 69 0,9 1,76 1,25 AKU 27 720 Kč

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP20 používá spodní podávací  
nádobku o objemu 1 l,  pracující bez sací trubky. 
Materiál je nasáván podtlakově  
z deformovatelné vnitřní vložky nádobky  
a umožňuje tak aplikaci v jakékoli poloze 
pistole. 
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP65
Dezinfekční vysokotlaké stříkací zařízení profesionálních parametrů ve vynikající cenové 
hladině určené pro spotřeby do 150 l dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob nanášení 
dezinfekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech i venkovních plo-
chách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP65 byla optimalizována pro menší interiérové  
a exteriérové chemické aplikace nanášení sanitačních, dezinfekčních či deodoračních pro-
středků. Je určeno široké skupině firemního i soukromého sektoru a specializovaných 
firem.. Zařízení SANISPRAY HP65 je chráněno pevným trubkovým rámem s integrovaným 
gravitačním zásobníkem. K zařízení je možné připojit až 30 m hadic. K pistoli je možné 
doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší dosah nebo komfortní nanášení na vodo-
rovné povrchy s přirozeným držením ruky podél těla.  Možnost úvěrového financování až 
s 0 % navýšením.

TYPICKÉ APLIKACE
• Vstupní prostory a recepce
• Šatny a převlékárny
• Školící a zasedací místnosti
• Jídelny
• Společné prostory
• Veřejné prostory měst a obcí  
  (odpočinkové plochy, zastávky,  
  čekárny, nástupiště)
• Výrobní prostory
• Sportoviště
• Nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení, stojánek, gravitační zásobník 5,7 l. 
mechanický regulátor tlaku s manometrem, vysokotlaká materiálová hadice BlueMax II 1/4" × 15 m, pistole HP, nástavec 40 cm, držák trysek 
RAC X  a trysky LP 515, 617, 619.

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

25R946 0,023" 69 1,9 14,1 až 30 m elektrický – 240 V 38 920 Kč

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP65 používá integrovaný 
gravitační zásobník 6 l, umožňující komfortní  
manipulaci i při kratších délkách hadic. 
Pro maximální ochranu zařízení používejte 
přepěťovou ochranu  ProGuard (24W090). 
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP130
Dezinfekční, vysokotlaké stříkací zařízení profesionálních parametrů ve vynikající cenové 
hladině určené pro spotřeby do 400 l dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob nanášení 
dezinfekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech i venkovních plo-
chách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP130 byla optimalizována pro větší interiérové  
a exteriérové chemické aplikace nanášení sanitačních, dezinfekčních či deodoračních pro-
středků. Je určeno široké skupině firemního i soukromého sektoru a specializovaných 
firem. Zařízení SANISPRAY HP130 je uloženo na robustním dvoukolovém vozíku pro snad-
nou manipulaci a přejezdy na větších plochách. Pevnou sací trubkou je nasáván dezinfekč-
ní prostředek z pracovního kyblíku. K zařízení je možné připojit až 2×30 m hadic. K pistoli 
je možné doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší dosah nebo komfortní nanášení 
na vodorovné povrchy s přirozeným držením ruky podél těla. Možnost úvěrového finan-
cování až s 0 % navýšením. 

TYPICKÉ APLIKACE
• nemocnice
• vstupní prostory a recepce
• šatny a převlékárny
• školící a zasedací místnosti
• jídelny a školy
• kulturní střediska, divadla
• veřejné prostory měst a obcí  
  (odpočinkové plochy, zastávky,  
  čekárny, nástupiště)
• výrobní prostory
• sportoviště
• nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

 
Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení na dvoukolovém vozíku, pevná sací 
trubka s filtrem, výstupní modul pro napojení až 2 pistolí, vysokotlaká materiálová hadice BlueMax II 1/4" × 15 m (2×), pistole HP (2×), násta-
vec 40 cm (2×), držák trysek RAC X (2×) a trysky LP 617, 619, 621 (2×).

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

25R947 0,031" 69 3,8 33 až 60 m elektrický – 240 V 106 120 Kč

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP130 používá pevný sací systém,  
umožňující podávání kapaliny z 5–30 l  obalů 
a zároveň možnost připojení dlouhých hadic 
a 2 pistolí. Pro maximální ochranu zařízení 
používejte přepěťovou ochranu  ProGuard 
(24W090).
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP65 PLUS
Dezinfekční vysokotlaké stříkací zařízení profesionálních parametrů urče-
né pro spotřeby do 150 l dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob nanáše-
ní dezinfekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech  
i venkovních plochách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP65 PLUS byla opti-
malizována pro menší interiérové a exteriérové chemické aplikace nanášení 
sanitačních, dezinfekčních či deodoračních prostředků. Je určeno široké sku-
pině firemního i soukromého sektoru a specializovaných firem. Zařízení SA-
NISPRAY HP65 PLUS je konstruováno jako mobilní na pevném, čtyřkolovém 
vozíku, s integrovaným 100 l zásobníkem. K zařízení je možné připojit až 30 m 
hadic. K pistoli je možné doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší do-
sah nebo komfortní nanášení na vodorovné povrchy s přirozeným držením 
ruky podél těla. Možnost úvěrového financování až s 0 % navýšením. 

TYPICKÉ APLIKACE
• nemocnice
• vstupní prostory a recepce
• šatny a převlékárny
• školící a zasedací místnosti
• jídelny a školy
• kulturní střediska, divadla
• veřejné prostory měst a obcí  
  (odpočinkové plochy, zastávky,  
  čekárny, nástupiště)
• výrobní prostory
• sportoviště
• nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

 
Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení na mobilním vozíku, aretační systém 
zadního kolečka, plastový zásobník o objemu 100 l mechanický regulátor tlaku s manometrem,vysokotlaká materiálová hadice BlueMax II 
1/4"  × 15 m, pistole HP, nástavec 40 cm, držák trysek RAC X  a trysky LP 515, 617, 619.

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

25R946PLUS 0,021" 207 1,8 42 až 30 m elektrický – 240 V 83 775 Kč

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP65 PLUS používá integrovaný 
velkoobjemový zásobník 100 l, umožňující 
produktivní aplikaci bez ztrát průběžným 
doléváním dezinfekce a možností připojení 
dlouhé hadice. Systém pro odložení pistole 
s nástavcem a držák pro hadice ocení každý, 
kdo je se zařízením v pravidelném kontaktu. 
Pro maximální ochranu zařízení používejte 
přepěťovou ochranu ProGuard (24W090). 
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení s elektrickým pohonem 
GRACO SANISPRAY HP 130 PLUS
Dezinfekční, vysokotlaké stříkací zařízení profesionálních parametrů urče-
né pro spotřeby do 400 l dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob naná-
šení dezinfekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech  
i venkovních plochách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP130 PLUS byla op-
timalizována pro větší interiérové a exteriérové chemické aplikace nanáše-
ní sanitačních, dezinfekčních či deodoračních prostředků. Je určeno široké 
skupině firemního i soukromého sektoru a specializovaných firem. Zařízení  
SANISPRAY       HP 130        je konstruováno jako mobilní na pevném, čtyřkolovém vozíku,  
s integrovaným 100 l zásobníkem. K zařízení je možné připojit až 2 × 30 m ha-
dic. K pistoli je možné doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší dosah 
nebo komfortní nanášení na vodorovné povrchy s přirozeným držením ruky 
podél těla. Možnost úvěrového financování až s 0% navýšením.  

TYPICKÉ APLIKACE
• vstupní prostory a recepce
• šatny a převlékárny
• školící a zasedací místnosti
• jídelny
• společné prostory
• veřejné prostory měst a obcí  
  (odpočinkové plochy, zastávky,  
  čekárny, nástupiště)
• výrobní prostory
• sportoviště
• nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení na mobilním vozíku, aretační systém 
zadního kolečka, plastový zásobník o objemu 100 l elektronický regulátor tlaku s manometrem, vysokotlaká materiálová hadice BlueMax II 
1/4" × 15 m, pistole HP, nástavec 40 cm, držák trysek RAC X) a trysky LP 617, 619, 621..

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

17E876SANIPLUS 0,027" 230 2,6 57 až 60 m elektrický – 240 V 143 882 Kč

VÍTE, ŽE...?
SANISPRAY HP 130 PLUS používá integrovaný 
velkoobjemový zásobník 100 l, umožňující 
produktivní aplikaci bez časových ztrát 
průběžným doléváním dezinfekce a možností 
připojení dlouhých hadic a 2 pistolí. Pohon 
čerpadla zajišťuje plně uzavřený, bezuhlíkový, 
jednosměrný elektromotor. Systém pro 
odložení pistole s nástavcem a držák pro 
hadice ocení každý, kdo je se zařízením v 
pravidelném kontaktu. Pro maximální ochranu 
zařízení používejte přepěťovou ochranu 
ProGuard (24W090).



DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

AKU dezinfekční stříkací zařízení GRACO SANISPRAY  
HP250 PLUS

Dezinfekční, vysokotlaké stříkací zařízení profesionálních parametrů určené 
pro spotřeby do 800 l dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob nanášení dez-
infekčních prostředků na všechny exponované plochy v interiérech i venkov-
ních plochách. Konstrukce zařízení SANISPRAY HP250 PLUS byla optimalizová-
na pro větší interiérové a exteriérové chemické aplikace nanášení sanitačních, 
dezinfekčních či deodoračních prostředků. Je určeno široké skupině firemního 
i soukromého sektoru a specializovaných firem. Zařízení SANISPRAY HP250 
PLUS je konstruováno jako mobilní na pevném, tříkolovém rámu, s integrova-
ným 40–100 l zásobníkem. K zařízení je možné připojit až 2 × 30 m hadic. K pis-
toli je možné doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší dosah nebokom-
fortní nanášení na vodorovné povrchy s přirozeným držením ruky podél 
těla.  Možnost úvěrového financování až s 0 % navýšením.   

TYPICKÉ APLIKACE
• stadiony
• sportovní komplexy
• velkokapacitní veřejná   
  prostranství
• zábavní centra
• aquaparky
• letiště   
• výrobní prostory
• lodě
• nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení na mobilním rámu, rukojeti pro snadné 
ovládání, aretační systém předního kolečka, plastový zásobník o objemu 100 l elektronický regulátor tlaku s manometrem, vysokotlaká 
materiálová hadice BlueMax II  1/4" × 5 m (2 ks), pistole SILVER, držák trysek RAC X a tryska FFLP 514.

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

25M228SANIPLUS 0,025" 230 2,3 168 až 60 m AKU, 2 × 100 Ah 295 185 Kč

SANIDRIVER ES - 25N556 
(pohonná jednotka)

VÍTE, ŽE...?

SANISPRAY HP 250 PLUS je zcela unikátní zařízení s AKU 
pohonem. Využívá podávací velkoobjemový zásobník 40–100 l, 
umožňující produktivní aplikaci bez časových ztrát průběžným 
doléváním dezinfekce, nezávislý pohyb na elektřině, především 
na velkých plochách s  možností připojení dlouhých hadic  
a 2 pistolí. Pohon čerpadla zajišťují jeden nebo dva Lithium-
Ion akumulátory. Snadné ovládání pomocí řídítek s možností 
aretování předního kola. Výhody lze znásobit ještě připojením  
k tlačné mobilní jednotce LineDriver ES. 
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DEZINFEKČNÍ ZAŘÍZENÍ

Dezinfekční stříkací zařízení GRACO SANISPRAY HP750
Nejvýkonnější dezinfekční, vysokotlaké stříkací zařízení současnosti. Plně profesionální 
parametry určené pro spotřeby 2000 l a více dezinfekce týdně. Rychlý a účinný způsob 
nanášení dezinfekčních prostředků na všechny exponované povrchy. Konstrukce 
zařízení SANISPRAY HP750 je optimalizována pro největší  interiérové a exteriérové 
chemické aplikace nanášení sanitačních, dezinfekčních či deodoračních prostředků. Je 
určeno především úzké skupině firemního sektoru a specializovaných firem. Zařízení 
SANISPRAY HP750 je uloženo na robustním, dvoukolovém vozíku s integrovaným 
40 l zásobníkem, nebo sací hadicí pro podávání z 200 l sudů či IBC kontejnerů. 
Zařízení lze umístit i do přívěsného nebo lehkého nákladního vozidla s možností 
rozbočení až na 8 aplikačních pistolí. Při maximálních délkách hadic (8×150 m) lze  
v řádech několika hodin z jednoho místa dezinfikovat a pokrýt plochu až 90 000 m2.  
Ke každé pistoli je možné doplnit rovněž prodlužovací nástavec pro větší dosah 
nebo komfortní nanášení na vodorovné povrchy s přirozeným držením ruky podél 
těla.  Možnost úvěrového financování až s 0 % navýšením.   

TYPICKÉ APLIKACE
• stadiony
• sportovní komplexy
• velkokapacitní veřejná   
  prostranství
• zábavní centra
• aquaparky
• letiště   
• výrobní prostory
• lodě
• nákupní centra

ZPRACOVATELNÉ MATERIÁLY
• dezinfekce na bázi vody
• sanitační prostředky
• dezinfekce na bázi alkoholu
• vhodné pH 6–8
• konkrétní typ doporučujeme  
  konzultovat s dodavatelem

 
 

Standardní výbava: Zařízení je připraveno k okamžitému použití. Součástí dodávky je stříkací zařízení na mobilním dvokolovém vozíku, nere-
zový gravitační zásobník o objemu 38 l nebo sací hadice pro podávání z 200 l sudu nebo IBC kontejneru, manometr, vysokotlaká materiálová 
hadice BlueMax II  1/4" × 15 m (6 ks), pistole HP, nástavec 40 cm, držák trysek RAC X a tryska LP 617, 619, 723..

Objednací číslo Max. velikost 
trysky

Max. tlak 
(bar)

Výkon  
(l /min)

Hmotnost 
(kg)

Hadice (m) Pohon Cena 
bez DPH

273216 (varianta 4 pistole) 0,031" 83 22 128 až 4x150 m elektrický na vyžádání

273217 (varianta 8 pistolí) 0,031" 82 22 128 až 8x150 m elektrický na vyžádání
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GLORIA PRO 10
Objednací číslo: 000095.0000
Profesionální ruční postřikovač Pro 10 odolný vůči běžným chemikáliím, desinfekcím a olejům 
si vás získá svou dobrou ergonomií, stabilní plastovou nádobou o objemu 1 litr. Dvojčinná 
přesná pumpa zajišťuje lepší komfort během práce – jediné napumpování vystačí na roz-
prášení v obou směrech. Podstavec zajišťuje dobrou stabilitu i na nerovné zemi. Obsahuje 
plastovou, dutou, kuželovitou trysku s mosaznou vložkou

Cena bez DPH 249 Kč

GLORIA PRO 100
Objednací číslo: 000098.0000
Šikovný tlakový ruční postřikovač GLORIA Pro 100 odolný vůči běžným chemikáliím, desinfek-
cím a olejům si vás získá dobrou ergonomií, maximálním provozním tlakem 3 bary a objemem 
nádobky 1 litr. Přístroj se vyznačuje stabilní plastovou nádobou s průsvitnou měrkou, FKM 
těsnění, kvalitní mosaznou plochou tryskou (typ 8002, úhel rozstřiku 80 °). Vysokou stabilitu 
zaručuje dovnitř vyklenuté, rovné dno.

Cena bez DPH 690 Kč

GLORIA CLEANMASTER CM 12
Objednací číslo: 000.615.0000
Ruční tlakový postřikovač Clean Master CM 12 je speciálně předurčen pro nanášení kyselin  
a agresivních alkalických látek. Jeho využití je při čištění desinfekcí, mytí aut, venkovních  
a vnitřních bazénů a k odstranění škůdců a chorob. Je vybaven kvalitní tlakovou pumpou  
a přetlakovým ventilem, tryska je nastavitelná s dutým kuželem. Následující látky byly 
testovány a jsou vhodné pro použití v tomto postřikovači: do 10    % kyseliny dusičné, kyselina 
octová 10  %, kyselina chlorovodíková 10  %, kyselina fosforečná 30  %, kyselina sírová 30   %, 
hydroxid draselný 20  %, louh sodný na 20  %. Údaje se nevztahují na směsi! Zařízení není 
vhodné pro použití olejových směsí.  Objem nádobky 1,25 l. Provozní tlak: max. 3 bar.

Cena bez DPH 690 Kč

GLORIA 505 TK PROFILINE
Objednací číslo: 000506.2701
Postřikovač 505 TK Profiline, robustní provedení z nerezové oceli. Je vhodný pro profesionál-
ní čištění a dezinfekce, odolný vůči olejům se výborně hodí pro práci na stavbách k aplikaci 
odbedňovacího oleje a také při potírání nákazy a škůdců.  Kvalitní vybavení integrovanou 
kompresorovou přípojkou umožňuje dobrou manipulaci a nabízí zvýšený komfort při práci 
s přístrojem. S objemem 5 litrů, maximálním provozním tlakem 6 barů a mosaznou vysoce 
výkonnou pumpou včetně mosazné ploché trysky nabízí přístroj maximální komfort. 

Cena bez DPH 6 195 Kč
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GLORIA 510 TK PROFILINE
Objednací číslo: 000512.2700
Postřikovač 510 TK Profiline, robustní provedení z nerezové oceli. Je vhodný pro profesionál-
ní čištění a dezinfekce, odolný vůči olejům se výborně hodí pro práci na stavbách k aplikaci 
odbedňovacího oleje a také při potírání nákazy a škůdců.  Kvalitní vybavení integrovanou 
kompresorovou přípojkou umožňuje dobrou manipulaci a nabízí zvýšený komfort při práci 
s přístrojem. S objemem 10 litrů, maximálním provozním tlakem 6 barů a mosaznou vysoce 
výkonnou pumpou včetně mosazné ploché trysky nabízí přístroj maximální komfort.

Cena bez DPH 7 390 Kč

GLORIA 2016
Objednací číslo: 000064.0000
Pístový, zádový postřikovač GLORIA typ 2016 je ideálním pomocníkem pro  profesionální apli-
kace dezinfekčních prostředků na větších plochách, především interiéry a exteriéry stadiónů, 
hřišť, zábavních parků a veřejných prostranství. Je vybaven nádobou z nerezavějící ušlechtilé 
oceli o objemu náplně až 16 l, a proto se ideálně hodí k aplikaci většiny sanitačních, dezin-
fekčních a biologických prostředků. Výkonná plastová pumpa je ovládána stabilní výkyvnou 
pákou a dopravuje obsažené médium pod provozním tlakem až 4 bary 0,5 m dlouhou prodlu-
žovací trubkou k duté kuželovité trysce. Typ 2016 je vybaven tlakovým regulátorem, kterým 
se dá provozní tlak nastavit plynule mezi 1–3 bary. Poklesne-li tlak v nádobě pod nastavený 
rozstřikovací tlak, regulační ventil se automaticky zavře. Tím je zajištěn trvale konstantní 
objemový proud a rovnoměrná aplikace média. Polstrované popruhy s rychloupínacím systé-
mem a integrovaná zádová podpěra se postarají o pohodlné nošení.

Cena bez DPH 3 990 Kč

GLORIA PRO 1800
Objednací číslo: 000062.0000
Pístový zádový postřikovač Pro 1800 je se svým objemem 18 litrů a mimořádně velkým 
dosahem prvotřídním pomocníkem pro profesionální aplikace dezinfekčních prostředků na 
větších plochách, především interiéry a exteriéry stadiónů, hřišť, zábavních parků a veřejných 
prostranství. Přístroj je vybaven mosaznou rozprašovací trubkou vč. 0,5 mdlouhého nástavce, 
těsněním z odolného FKM, rychlouzavíracím ventilem s integrovaným manometrem a ergo-
nomicky tvarovanou pohodlnou rukojetí s měkkou vložkou. Robustní plastový model je navíc 
vybaven nádobou přizpůsobující se tělu a šetřící záda a profesionálním přenášecím systémem 
s anatomicky tvarovanými ramenními a bederními pásy pro snadnější dýchání a předcházení 
bolestem zad a ramen. Pro 1800  je vybaven tlakovým regulátorem, kterým se dá provozní 
tlak nastavit plynule mezi 1–6 bary. Poklesne-li tlak v nádobě pod nastavený rozstřikovací 
tlak, regulační ventil se automaticky zavře. Tím je zajištěn trvale konstantní objemový proud 
a rovnoměrná aplikace média. 

Cena bez DPH 5 990 Kč

GLORIA speciální plochá mosazná proudová  
tryska typ 111
Objednací číslo: 000062.0000
Speciální plochá, mosazná, proudová tryska s úhlem rozstřiku 80 ° vhodná pro všechny vyso-
ce výkonné tlakové postřikovače a zádové postřikovače GLORIA.

Cena bez DPH 339 Kč
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FLEXLINER 1,25 l – náhradní kelímky – 3 ks
Objednací číslo: 17F005
Sada náhradních výměnných vložek (3ks) pro rychlou výměnu. Po proplachu lze použít  
i opakovaně.

Cena bez DPH 209 Kč

 

FLEXLINER 1,25 l – náhradní kelímky – 25 ks 
Objednací číslo: 17P549
Sada náhradních výměnných vložek (25 ks) pro rychlou výměnu. Po proplachu lze použít  
i opakovaně.

Cena bez DPH 1 224 Kč

 

 

FLEXLINER 1,25 l – komplet držáku, vložky a víčka
Objednací číslo: 17P553
Kompletní držák s víčkem a připojovacím systémem pro Sanispray HP20. Vhodné pro různé 
typy dezinfekcí a uložení po aplikaci. Po proplachu lze použít i opakovaně

Cena bez DPH 10 554 Kč

Aku Lithium-Ion baterie DEWALT 18 V, 2,0 Ah
Objednací číslo: 17P557
Plně nabitý akumulátor zvládne vystříkat cca 3-5 l dezinfekce, rychlost nabíjení 35 min. Lze 
dodat také ve větších kapacitách- 5,6 a 9A h.

Cena bez DPH 3 754 Kč

Aku Lithium-Ion baterie AGM  18 V, 100 Ah
Objednací číslo: 24Z724
Kvalitní Lithium-Ion baterie s hlubokým nabíjecím cyklem. Absolutně bezúdržbová, vhodná  
i pro dlouhé období mimo provoz (nízké samovybíjení). AGM (Absorbent Glass Mat).

Cena bez DPH 17 898 Kč

Pistole FTX-E bez trysky
Objednací číslo: 262116
Nejnovější generace airless pistolí Graco FTX-E s kulatou rukojetí, integrovaným filtrem,  
4-prstou spouští, otočným kloubem, držákem trysek RAC X a tryskou PAA 517. První pistole 
na trhu s plně oddělenou uzavírací jehlou od  barvy. Extrémně vyšší životnost těsnění jehly.

Cena bez DPH 4 137 Kč
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Pistole SILVER PLUS
Objednací číslo: 246240
Tradiční airless pistole Graco Silver Plus s vedením materiálu mimo tělo pistole. Vhodná pro 
zpracování hustých materiálů a velké průtoky, nebo materiály nanášené za vyšších teplot. 
Osazená držákem trysek RAC X. Vhodná pro tlaky do 345  bar.

Cena bez DPH 11 179 Kč

 

 

Pistole SANISPRAY HP
Objednací číslo: 25T289
TTradiční airless pistole v provedení pro sanitární aplikace s vedením materiálu mimo tělo 
pistole. Vhodná pro velké průtoky a vyšší teploty. Opatřená naváděcí pružinou pro minimali-
zaci rizika přelomení hadice.

Cena bez DPH 10 554 Kč

 

Prodlužovací nástavec lehký
Prodlužovací nástavce v lehkém provedení 
pro airless pistole. Vhodné především pro 
těžko dostupná místa a plochy. Vhodné 
i pro jiné typy pistolí jako Wagner, Titan, 
Airlessco, Storch apod. Dodáváno v délkách 
250, 400, 500, 750  mm.

Objednací číslo Typ Cena bez DPH

287019 250  mm 1 877 Kč

287020 400   mm 2 149 Kč

287021 500  mm 2 421 Kč

287022 750  mm 2 693 Kč

Hadice vysokotlaká BLUEMAX II
Oblíbené vysokotlaké hadice BlueMax II.   
Vyznačují se vysokou kvalitou, pružností 
a odolností.  Jsou dodávané v několika prů-
měrech a délkách. U většiny vysokotlakých 
zařízení lze připojit až 90 m hadic, které jsou 
složeny z několika samostatných, kratších  
segmentů.

Objednací číslo Typ Cena bez DPH

214697 3/16" × 15 m 2 909 Kč

240794 1/4" × 15 m 3 472 Kč

240797 3/8" × 15 m 7 126 Kč

239069 3/16" × 0,9 m 2 693 Kč

Spojky hadicové – vysokotlaké

Objednací číslo Typ Cena bez DPH

156971 1/4" NPT (M) × 1/4" NPT (M) 182 Kč

156849 3/8" NPT (M) × 3/8" NPT (M) 68 Kč

157350 3/8" NPT (M) × 1/4" NPT (M) 299 Kč
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Držák trysek RAC X – modrý 
Pro všechny modelové řady nových typů 
trysek FFLP, FFA, PAA, HDA, WR, se závitem  
7/8" a 11/16".

Objednací číslo Typ Cena bez DPH

246215 závit 7/8" 1 197 Kč 

246437 závit 11/16" 1 197 Kč 

Držák plochých trysek 
Popis

Objednací číslo Typ Cena bez DPH

 220251 závit 7/8" 1 197 Kč   

220255 závit 11/16" 1 197 Kč 

Nová generace trysek řady FFLP (Fine Finish) 
zelené
Objednací číslo: FFLPxxx
Pro držák typu RAC X. Tryska s novým typem tungsten-karbidového jádra s dvojitým vrtáním 
pro nejjemnější dokončovací práce. Dodává se ve velikostech 0,008"–0,016". Optimální para-
metry pro zpracování lazur, laků, mořidel, syntetických a podobných lehčích materiálů.

Cena bez DPH 1 134 Kč

Univerzální řada trysek plochých 163
Objednací číslo: 
Řada standardních plochých trysek pro použití v ručních i automatických pistolích. Použitel-
né pro zpracování vodou ředitelných i rozpouštědlových materiálů. Dodává se ve velikostech 
0,007"–0,081". Nutno použít držák plochých trysek 220251 – 7/8" nebo 220255 – 11/16."

Cena bez DPH 964 Kč

Nová generace trysek řady LP (Fine Finish) 
zelené
Objednací číslo: LPxxx
Pro držák typu RAC X. Tryska s novým typem tungsten-karbidového jádra s dvojitým vrtáním 
pro nejjemnější dokončovací práce. Dodává se ve velikostech 0,008"–0,016". Optimální para-
metry pro zpracování lazur, laků, mořidel, syntetických a podobných lehčích materiálů.

Cena bez DPH 1 134 Kč
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INFORMACE K ČÍSLOVÁNÍ TRYSEK

517

50°

50°

50°

50°

70°

30°

513

521

717

317

517

517

The pump delivers:
• Paint flow
• Paint pressure

The tip size tells the pump how hard 
it must work.

hose

The tip defines:
• Spray angle
• Spray volume

1. UNDERSTANDING TIPS

The first digit describes the angle, i.e. 5 = 50° (*).

The 2nd and 3rd digits describe the orifice size, i.e. 17 = 0.017"(0.043 cm).
  

(*) Multiply first digit by 5 to get the actual fan width when spraying 30 cm away from the wall, i.e. 5 x 5 = 25 cm.

2. THE SECRET BEHIND THE NUMBERS 
(All tip specifications are measured 30 cm away from the surface)

3. ADJUSTING TO THE RIGHT TIP 
Basic rule: when switching tips, adjust to the new fan width and new orifice size. Together. e.g.: 517 - > 619

Not enough paint? 1. Increase orifice size

2. Increase fan angle

2. Decrease fan angle

0.017" = 1.17 lpm

0.013" = 0.7 lpm

0.021" = 1.8 lpm

0.017" = 1.17 lpm

Too much paint?

PROBLEM SOLUTIONS

25
cm

25
cm

25
cm

25
cm

35
cm

15
cm

1. Reduce orifice size

W
AL

L
W

AL
L

W
AL

L
W

AL
L

W
AL

L
W

AL
L

1. JAK FUNGUJÍ VYSOKOTLAKÉ TRYSKY

2. CO ZNAMENÁ  ČÍSLOVÁNÍ TRYSEK

3. SPRÁVNÝ VÝBĚR TRYSKY

PROBLÉM ŘEŠENÍ

Stříkací zařízení zajišťuje dodávku:
•	dostatečného množství barvy
•	při správném tlaku

Všechny specifikace trysek se vztahují ke vzdálenosti 30 cm od stříkaného povrchu

Když změníme trysku, dostaneme nový úhel paprsku a jiné průtočné množství, např. rozdíl 515 ≥ 619

První číslo udává úhel paprsku, např. 5 = 50° (*)

2 a 3 číslo udává vrtání trysky v tisícinách palce, např. 17 = 0,017“= 0,43 mm (25,4 mm × 0,017)

 (*) Vynásobte první číslo 5 a dostanete šířku paprsku ve vzdálenosti 30 cm od stříkané plochy, např. 5 × 5 = 25 cm

Tryska nám definuje:
•	úhel paprsku
•	stříkané množství barvy

hadice

Velikost trysky dává stříacímu zařízení 
informaci, jak moc musí pracovat.

Málo barvy?

Příliš mnoho barvy? 1. Vezmeme menší trysku (menší vrtání)

0,013“ = 0,7 l /min

0,021“ = 1,8 l /min

0,017“ = 1,17 l /min0,017“ = 1,17 l /min

0,017“ = 1,17 l /min

2. Vezmeme trysku s menším úhlem paprsku

1. Vezmeme větší trysku (větší vrtání)

2. Vezmeme trysku s větším úhlem paprsku

ST
ĚN

A
ST

ĚN
A

ST
ĚN

A
ST

ĚN
A

ST
ĚN

A
ST

ĚN
A
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145

+ 15%

+ 30%

+ 45%

+ 15% + 15%

517 621 725 829

TIP SELECTION GUIDE

4. INCREASING PRODUCTIVITY WITH TIPS

25 CM 40 CM30 CM 35 CM

32.5 CM 45 CM 52.5 CM 60 CM

45 CM 60 CM 70 CM 80 CM

75 CM 87.5 CM 101 CM

70 CM 90 CM 105 CM

57.5 CM

= 1.8 lpm= 1.15 lpm = 2.5 lpm = 3.4 lpm

1 PASS =

2 PASSES =

3 PASSES =

4 PASSES =

5 PASSES = 

6 PASSES = 

7 PASSES = 

to
 s

pr
ay

 o
ve

r 1
 m

et
er

 w
id

th

82.5 CM

30% productivity gain 
over 517

Two times faster than 
517

100 CM
1. Increase flow rate 

2. Enlarge fan width together

105 CM

overlap 50%

překládání paprsk
ů 50%

PRŮVODCE SPRÁVNÝM VÝBĚREM TRYSKY

4. ZVYŠTE SVOU PRODUKTIVITU SPRÁVNOU TRYSKOU

o 30% vyšší 
produktivita než s 517

2× rychlejší než 
s tryskou 517

7 TAHŮ =

6 TAHŮ =

5 TAHŮ =

4 TAHY =

3 TAHY =

2 TAHY =

1 TAH =

dohromady

1. Zvyště průtočné množství

2. Zvyšte šířku paprsku

pr
uh

 o
 c

el
ko

vé
 š

ířc
e 

vě
tš

í j
ak

 1
m

= 1,8 l /min = 2,5 l /min = 3,4 l /min= 1,15 l /min
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INFORMACE K ČÍSLOVÁNÍ TRYSEK

30
 c

m

28
 c

m

23
 c

m

14
 c

m

 
1)  FAN WIDTH DECREASES = MORE PASSES NECESSARY = MORE LABOUR 
 
+
  
2)  ORIFICE SIZE INCREASES = MORE PAINT COMES OUT = MORE MATERIAL COST  

 
 
TOTAL:  TWICE THE LABOUR! + 30% MORE PAINT FOR THE SAME SURFACE! 

TIP WEAR CHART:

*  These are recommendations only.
* Paint abrasion and pressure are the two variables increasing wear speed.

EXAMPLE: 
NEW 615 TIP  

= FAN 30 CM AND FLOW @ .91 LPM

TIP: 
When fan looses 25% of its original width = 
CHANGE

INCREASED TIP WEAR

FA
N 

W
ID

TH

FAN WIDTH - NEW TIP FAN WIDTH - WHEN WORN

5 cm 4 cm

10 cm 8 cm

15 cm 12 cm

20 cm 15 cm

25 cm 20 cm

30 cm 25 cm

35 cm 30 cm

40 cm 35 cm

45 cm 40 cm

1.25 LPM

5. A TIP ON TIPS

WHAT IS TIP WEAR?

TABULKA OPOTŘEBENÍ TRYSEK

5. TIPY

CO SE DĚJE, KDYŽ SE TRYSKA OPOTŘEBOVÁVÁ?

1) PAPRSEK SE ZUŽUJE = JE POTŘEBA VÍCE TAHŮ = VÍCE PRÁCE

2) VRTÁNÍ TRYSKY SE ZVĚTŠUJE = PROTÉKÁ VÍCE BARVY = VĚTŠÍ SPOTŘEBA

CELKEM: VÍCE PRÁCE! + MIN. O 30 % VĚTŠÍ SPOTŘEBA BARVY NA STEJNOU PLOCHU!

+

PŘÍKLAD: 

NOVÁ TRYSKA 615 

= ŠÍŘKA PAPRSKU 30CM A PRŮTOK 0,91 l /min.

POMŮCKA:

Když se šířka paprsku zmenší o 25 %, je vhodné trysku

= VYMĚNIT

ŠÍ
ŘK

A 
PA

PR
SK

U
NARŮSTAJÍCÍ OPOTŘEBENÍ

ŠÍŘKA PAPRSKU-NOVÁ TRYSKA ŠÍŘKA PAPRSKU-OPOTŘEBENÁ TRYSKA

* Jedná se pouze o doporučení.
* Abrazivita materiálu a aplikační tlak jsou dva významné faktory, které zásadně ovlivňují životnost trysek.
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TABULKY TRYSEK

TABULKY TRYSEK
Správný výběr velikosti trysky pro aplikaci konkrétní  barvy a dle velikosti a členitosti stříkané plochy patří 
k základním předpokladům úspěchu. Cílem je vybrat trysku, která barvu vhodně  rozpráší, nebude se ucpávat 
a šířka paprsku bude minimalizovat postranní přestřiky. Proto má každá řada trysek tolik variant. 

TRYSKY FFLP

ŠÍŘKA PAPRSKU (cm)

Průměr (palce) Průtok (l /min) 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm
0,008 0,26 108 208 308

0,010 0,40 110 210 310 410 510

0,012 0,60 112 212 312 412 512

0,014 0,80 214 314 414 514

0,016 1,04 516 616

0,018 1,32

0,020 1,63

TRYSKY LP

ŠÍŘKA PAPRSKU (cm)

Průměr (palce) Průtok (l /min) 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm
0,013 0,69 313

0,015 0,91 315 415 515

0,017 1,17 417 517 617

0,019 1,47 419 519 619

0,021 1,79 421 521 621

0,023 2,15 423 523 623 723

0,025 2,54 425 525 625 725

0,027 2,96 527 627

0,029 3,42 629 729

0,031 3,9 631 731
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TABULKY TRYSEK

TRYSKY 163

ŠÍŘKA PAPRSKU (cm)

Průměr (palce) Průtok (l /min) 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm
0,007 0,20 107 207 307

0,009 0,33 109 209 309 409 509 609

0,011 0,49 111 211 311 411 511 611 711

0,013 0,69 113 213 313 413 513 613 713 813

0,015 0,91 115 215 315 415 515 615 715 815 915

0,017 1,17 117 217 317 417 517 617 717 817 917

0,019 1,47 119 219 319 419 519 619 719 819 919

0,021 1,79 121 221 321 421 521 621 721 821 921

0,023 2,15 223 323 423 523 623 723 823 923

0,025 2,54 225 325 425 525 625 725 825 925

0,027 2,96 227 327 427 527 627 727 827 927

0,029 3,42 229 329 429 529 627 729 829 929

0,031 3,90 231 331 431 531 631 731 831 931

0,033 4,42 433 633 733 833 933

0,035 4,98 235 335 435 535 635 735 835 935

0,037 5,56 637 737 837 937

0,039 6,18 139 239 339 439 539 639 839 939

0,041 6,83 341 441 541 641 841

0,043 7,51 443 543 643 743 843 943

0,045 8,23 345 445 545 645 845

0,047 8,98 347 547 647 847

0,049 9,76 449 649 749 849

0,051 10,67 351 451 551 651 751 851

0,053 11,41 753

0,055 12,29 455 555 655 755 855

0,057 13,20 357 457 557 657 757

0,059 14,14 459 659

0,061 15,12 461 561 661 761 861

0,063 16,13 463 563 663 763 863

0,065 17,17 465 565 665 865

0,067 18,24 467 567 667 767 867

0,069 19,34 669

0,071 20,48 471 571 671 771 871

0,075 22,85 575 675

0,077 24,00 477

0,081 26.66 481
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Liberec ‒ hlavní sídlo společnosti
Ruprechtická 95 

460 01 Liberec 1-Staré Město
Tel.: +420 480 080 211

E-mail: media@mediacz.cz 

POBOČKY ‒ ČECHY POBOČKY ‒ MORAVA

Praha
Poděbradská 786/65a 

198 00 Praha 9
Tel.: +420 480 080 270

Frenštát pod Radhoštěm 
Bystré 539 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: +420 480 080 250

Hradec Králové
Přemyslova 1285 

500 08 Hradec Králové 
Tel.: +420 480 080 275

Sezimovo Ústí
Dr. E. Beneše 1418

391 01 Sezimovo Ústí 
Tel.: +420 480 080 274

Zlín
Cecilka 228 
760 01 Zlín

Tel.: +420 480 080 259

Brno
Vídeňská 119 c 

619 00 Brno
Tel.: +420 480 080 279

Media CZ s.r.o.
Člen skupiny Media Group

www.mediacz.cz 
www.pur-peny.cz

www.mediacz.cz
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DODAVATEL DEZINFEKČNÍ TECHNIKY 
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