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SENZOR CALITATE: 
SE VEDE,SE SIMTE!
Rezultatele seriei PC se situează în 
bilanțul afacerii dvs.
Clienții dvs. pot să o aprecieze chiar 
de la început, când văd finisajul 
impecabil al unei fețe de masă sau al 
unui cearceaf, când experimentează 
atingerea degetelor unui material 
textil cu o senzație care denotă 
apretarea datorită calității finisajului. 
Calitatea și eficiența călcatului sunt 
mai mult decât o simplă 
productivitate și rentabilitate.
Seria de PC adaugă valoare imaginii 
unității dvs. prin textilele pe care le 
produce, arătând perfecțiunea în 
detaliu și îngrijirea materialelor 
pentru a prelungi viața textilelor 
unității.

PC SERIE CALANDRE 
CALITATE-ORIENTATĂ EFICIENT

EFICIENȚĂ ȘI ROBUSTITATE 
PROIECTATE PENTRU FINISARE 
PERFECTĂ

PRODUCTIVITATE
Toți parametrii sunt reglați pentru a obține rezultate mai bune cu orice fel de 
articol; cu viteza de până la 50 m / min pe PC120 și până la 45 m / min pe PC80.

CALITATE:
Toate elementele care compun calandrul din seria PC sunt proiectate cu o calitate 
memorabilă inclusiv geometria și finisajul perfect lustruit al suprafeței. 
Combinația dintre un finisaj impecabil și cele mai noi progrese în electronice 
duce la o calitate superioară a călcării.

EFICIENȚĂ:
Productivitatea ridicată oferită de motoarele separate pentru fiecare bandă, 
coeficientul ridicat de transfer de căldură a suprafeței și presiunea de călcare 
controlabilă se transformă în eficiență pentru afacerea dvs. În versiunea pe gaz, 
este disponibil un arzător de înaltă eficiență.

ROBUSTIBILITATE:
Construcția extrem de solidă și inteligentă a seriei de PC le face foarte rezistente la 
solicitări mecanice și expansiune termică. Totul din seria PC este conceput să 
dureze. Acesta este scopul tehnologiei RIGIDE, una dintre cele mai importante 
caracteristici ale construcției noastre.

ÎNTREȚINERE:
Designul optim al aparatului se reduce la uzura consumabilelor, cum ar fi 
umplutura și reduce lucrările de întreținere. Mai mult, seria PC este extrem de 
accesibilă, făcând sarcinile de întreținere mai ușoare și scurtând timpul de lucru.

PC80 / 3000

3300

3500

PC120 / 3000

3300

3500



TEMPERATURI 
CONFORTABILE
Izolația termică * din capacele de 
pe calandru vă permite să 
economisiți energie, să profitați de 
căldură și să obțineți performanțe 
mai mari. În același timp, 
neradierea căldurii către exterior 
face ca mediul din spălătorie să fie 
mai plăcut, făcând mai ușor 
munca operatorilor și maximizând 
productivitatea acestora.
*optional

VIATA LUNGA,RETUR MAI 
BUN
Seria de PC-uri sunt mașini cu un 
ciclu de viață lung pentru a asigura 
o funcționare neîntreruptă și o 
rentabilitate a costului  utilizării 
calandrului. Dovada convingerii 
noastre - bazată pe experiență - a 
vieții lor lungi este că oferim o 
garanție de 7 ani.

EXPERIENTA 
BAZATA PE 
OBSERVATIE

Există ceva mai perfect decât natura? 
Biomimetica, o disciplină care 
exploatează inteligența naturii pentru 
a o aplica pe designul obiectelor, este
un răspuns clar la această întrebare. 
În spălătorie, toate procesele 
reprezintă contraste.
Trecând de la murdărie la curățenie 
în zona de spălare, de exemplu, sau de 
la firimituri până la netezimea 
perfectă a țesăturii călcate. Impresia 
cauzată de călcare nu este ca și cand 
priviți  o dună de nisip din deșert, cu 
o linie curată în partea de sus care 
separă o parte ondulată de o parte 
perfect netedă.
Calandrele din seria PC presează un 
contrast inteligent, ordonat și eficient. 
Seria PC, născută din îmbunătățire 
bazată pe observație.

7-  ANI
GARANȚIE



Suprafață rigidă cunoscută pentru robustetea și finisajul său: 
utilizarea designului tridimensional și a tehnologiei de 
simulare parametrice permite Girbau să ofere un pat cu un 
pasaj fluid larg și o capacitate de transmitere a căldurii pe 
țesături, care să facă posibilă călcarea la viteze mari. 
asigurând în același timp o calitate superioară.
Paturile sunt prelucrate după sudare, sunt supuse încercărilor 
la o presiune de încercare de 20 bar și au un final „efect 
oglindă” aplicat pentru a asigura rezultate excelente pentru 
călcare.
Suprafață de călcare mai mare. Căptușeala cu tăieturi plate 
are o suprafață de călcat mare. Chiar și puntea dintre paturi 
este încălzită pentru a profita maxim de întreaga suprafață, 
obținând o calitate mai bună și o temperatură uniformă, fără 
a provoca tensiuni dăunătoare lenjeriei.
Controlul imediat al temperaturii patului în contact cu 
lenjeria.

ROBUSTIBILITATE SI 
SUPRAFAȚA MARE DE 
CĂLCARE

SISTEMUL TEHNOLOGIC RIGID 
GIRBAU ESTE BAZAT PE PATRU 
CARACTERISTICI CHEIE

800 mm
1200 mm

800 mm
1200 mm

500 mm
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TEMPERATURA 
CONSTANTA

Proiectarea S-COIL (cu un circuit în 
formă de bobină) asigură încălzirea 
uniformă a întregii suprafețe de 
călcat și absența totală a zonelor reci.

AUTO-ALINIERE

Sistemul plutitor, cu auto-aliniere, 
permite ca acest calandru să facă 
față expansiunii termice și 
eforturilor mecanice implicate, 
menținând în același timp o 
distribuție constantă a presiunii în 
timp.

PRESIUNE 
CONSTANTA

Un gradient de presiune cu 
concentrație maximă de presiune 
diametrală asigură călcarea de înaltă 
calitate. Presiunea în lungime de-a 
lungul rolei este constantă pentru a 
menține călcarea uniformă.

Imagine termografică
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PRODUCTIVITATE RIDICATĂ
Calandrele  din seria PC sunt proiectate pentru producție 
ridicată.
Viteza maximă pentru PC 80 este de 45 m / min.
PC 120 are o viteză standard de 50 m / min.

EXCELENTA CALITATE 
CONTRL
Presiunea este unul dintre parametrii esențiali pentru 
asigurarea unui finisaj de calitate pentru o călcare bună.
Această variabilă poate fi controlată pe Calandru Seria PC. 
Presiunea poate fi reglată în funcție de tipul de cerințe textile 
și de călcat *. Cu acest control se obțin viteze de până la 45 
m / min și, prin urmare, creșterea productivității.
Sistemul de aliniere a patului asigură o presiune 
longitudinală uniformă la un punct de presiune maximă, 
oferind o calitate maximă pentru tipul de material prelucrat 
și este ceea ce ne diferențiază de ceilalți.
* Optional in PC80 1 si 2 role

-
PRESIUNE SCAZUTA

+ 
PRESIUNE RIDICATA

• Durată de viață mai lungă
• Extenuare mecanică 

redusă
• Consum redus de energie 

de la motoare
• Viață mai lungă pentru 

textile 

•  Capacitate mai mare
• Capacitate crescută de 

uscare 



Ajutarea clienților săi a fost și rămâne 
unul dintre principiile centrale ale lui 
Girbau. O gamă largă pentru a răspunde 
nevoilor fiecărui client, extindere 
geografică pentru apropiere, tehnologii 
pentru accelerarea proceselor și 
contactului și altele.
Succesul afacerii dvs. este obiectivul 
nostru, succesul nostru.

CRESTEM IMPREUNA

PROXIMITATE 
ȘI VITEZĂ

Să fii rapid, eficient și agil este esențial pentru afacerea ta.

Apropierea de client este vitală pentru Girbau, deoarece ne dăm seama că aceasta 
este o valoare cheie pentru orice spălătorie.

Pe lângă faptul că este sprijinită de o rețea tehnică de vânzări și tehnice din peste 
90 de țări din întreaga lume, gata să acționeze rapid și eficient, toate calandrele din 
seria PC pot avea o conexiune la distanță, *

Câștigând deci timp și eficiență. Diagnosticele pot fi efectuate de la distanță, fără a 
fi nevoie de deplasare.

Informațiile pot fi captate pentru a analiza productivitatea, incidentele și orele de 
funcționare.

Scopul: a câștiga timp și productivitate. Și mai presus de toate, 
pentru a câștiga liniște  pentru tine și pentru afacerea ta.
* Ca standard în toate modelele.



INTRETINERE USOARA
TRANSMISIE
DIRECTA
Motoarele cu angrenaje transmit puterea 
fiecărui cilindru în mod independent și 
sunt controlate electronic prin intermediul 
motoarelor electrice de ultimă generație și 
invertoare care permit reglarea vitezei de 
rulare și a vitezei relative între ele.

Conectate prin intermediul unei rețele de 
comunicații, acestea sunt sincronizate între 
ele într-un sistem mecanic de transmisie 
perfectă. Transmisia nu necesită 
componente mecanice, astfel încât ocupă 
mai puțin spațiu și este ușor de întreținut.

ACCESIBILITATE SI 
SIGURANȚĂ
Totul din seria PC este proiectat să 
îndeplinească toate standardele pentru 
siguranță și ușurință de acces. Structura 
superioară plană o face foarte accesibilă 
pentru a permite lucrările de întreținere¬. 
Curățarea filtrului este extrem de ușoară. 
Noul aspect al carcasei ascunde un aspect 
mai ergonomic, mai accesibil, mai ușor și 
este mai ușor de întreținut pentru lucrările 
de întreținere.

CONECTEAZA SI 
UTILIZEAZA, 
INSTALARE USOARA
Structura calandrului Seria PC este 
concepută pentru a facilita livrarea și 
instalarea.

Pornirea este agilă, rapidă și simplă, 
optimizând timpul de instalare.

Nu aveți timp să pierdeți în afacerea 
dvs.!



VERSATILITATEA ÎN 
SISTEME DE 
ÎNCĂLZIRE,
TOTUL CU MAXIMĂ
EFICIENŢĂ
GAZ
Eficiența de 93% a cazanului de gaz din 
seria PC este obținută datorită 
următoarelor:
• O cameră spațioasă de ardere: flacăra nu 
atinge niciodată conductele, pentru a evita 
fisurarea.
• Mai multe conducte: uleiul circulă prin 
patru seturi distincte de conducte, obținând 
o suprafață de încălzire mai mare și, prin 
urmare, o îmbunătățire a eficienței.
• Trei treceri de abur: aburul circulă pe trei 
căi (flacără, între țevi, retur). Aceasta 
profită de temperatura aburului care, prin 
schimb, oferă o eficiență mai bună a 
încălzirii.

ABUR ȘI ULEIUL TERMIC

Calandrele din seria PC sunt de asemenea disponibile în versiuni încălzite cu abur și cu ulei termic.

Versiunea cu aburi dispune de controlul temperaturii *, astfel încât poate fi setată în funcție de tipul de haină călcată.
*Option

+93 %
EFICIENTA



TEHNOLOGIE PT 

IMBUNATIRREA CONTROLULUI
Stabilirea cu ușurință a parametrilor de călcare pentru a satisface cerințele dvs. este cea mai bună modalitate 
de a obține rezultatele dorite și de a fi mai eficient.

Calandrul PC80 oferă tehnologie PLC, astfel încât să aveți un control maxim asupra procesului. Puteți avea 
un program pentru fiecare client sau pentru fiecare nevoie. Capacitatea pentru 100 de programe permite 
personalizarea maximă a călcării.

Software-ul de conectare al sistemului de călcat cu planuri Girbau vă ajută să controlați toate caracteristicile 
sistemului pentru un control îmbunătățit.

INTELI CONCEPT 
Este extrem de ușor să lucrați cu comenzile oricăreia dintre calandrele din seria PC. Controalele prezintă limbajul Inteli 
Concept creat de Girbau.

Un sistem de iconite extrem de intuitiv înseamnă că orice operator poate înțelege rapid cum funcționează mașina.

USOARE SETARI PROGRAME 

USOR DE INTELES

 ERORI



OPTIUNI

SIGURANTA

Toate echipamentele Girbau îndeplinesc cele mai înalte 
standarde de siguranță
Directiva 2006/42 / CE privind mașinile
Directiva 2006/95 / CE de joasă tensiune
Directiva 2004/104 / CE privind compatibilitatea 
electromagnetică

97/23/EC Directiva echipamentelor sub presiune 

2009/142/EC Directiva privind aparate pe gaz

PC80 PC120

Controlul presiunii de călcare .Permite setarea și reglarea presiunii de călcare și creșterea 
vitezei.

STANDARD STANDARD

Modem (conexiune cu fabrica) .Permite conectarea de la distanță din fabrică.  STANDARD STANDARD

Izolație suplimentară (părțile laterale și rama patului). Izolație suplimentară pe toate 
părțile mașinii. Îmbunătățește eficiența mașinii și confortul operatorilor, deoarece menține 
căldura în interiorul acesteia.

✓ ✓

Tava de susținere a articolelor din oțel inoxidabil și pedala de oprire manuală a mașinii (1 
rola). Pentru a introduce lent lenjerie de masă de înaltă calitate.

✓ ✓

Comutator de presiune și sondă de temperatură de monitorizare a ieșirii vaporilor .Pentru o 
analiză exhaustivă a extracției aburului și diagnostic mai precis.

✓ ✓

Controlul temperaturii (calandru ABUR). Supapă de reglare a presiunii în abur, ceea ce face 
posibilă controlarea temperaturii patului.

✓ ✓

Extra pentru raclete (1 rola) Folosit cu lenjerie de masă de înaltă calitate. ✓ ✓

Colector anti-scurgeri de ulei Suport pentru a colecta toate scurgerile posibile de ulei. ✓ ✓

Protecție pneumatică împotriva căderilor de rolă Verificați supapa pentru a menține 
rulourile în sus (nu pentru efectuarea întreținerii).

✓ ✓

Tabel de ieșire (numai acolo unde nu este instalat niciun folder). ✓ ✓

Căptușire NOMEX sau echivalent (numai pentru încălzirea cu abur) (Încălzire cu gaz și 
ulei termic standard). Căptușeală standard pentru calandre cu abur din POLYESTER.

✓ ✓

Ambalare de lăzi din lemn .Ambalajul standard este palet din lemn + folie de plastic. ✓ ✓

Tensiune specială (alta decât 380-400V / 50Hz). ✓ ✓

Toate sunt opțiuni pentru fabrica de origine.



FEEDERS

DR SERIILE ALIMENTATOARELOR
SOLUTIA IDEALA PENTRU CALCARE

SISTEM CALCARE

Pentru a obține un randament ridicat 
de călcare de înaltă calitate, trebuie 
îndeplinite două cerințe de bază: 
dotarea cu echipamentul necesar 
pentru a configura sistemul de călcare 
potrivit pentru a răspunde nevoilor 
dvs. și asigurarea sincronizării 
maxime între ele.

Acesta este motivul pentru care 
Girbau vă oferă o gamă largă de 
opțiuni, nu numai în calandrele , ci și 
în alimentatoarele și pliatori pentru a 
completa sistemul calandrului.

Gama noastră extinsă de echipamente 
înseamnă că putem fi siguri că avem 
soluția de călcat cea mai potrivită 
pentru afacerea dvs.

DRF

Un alimentator frontal automat pentru a 
face față pieselor de toate tipurile și 
dimensiunile (piese de dimensiuni King sau 
Queen, huse de duvet, cuverturi de pat și 
așa mai departe).
2, 3 și 4 stații de lucru.

DRF LITE

Un alimentator frontal automat pentru a 
alimenta piese mari într-o banda automată 
și piese mici manual sau direct în calandru.
2 și 3 stații de lucru.

DRB 2/3 +

Alimentator frontal automat.
Permite alimentarea automată a unei 
largi varietăți de tipuri de lenjerie și piese 
mici manual.
2 posturi de lucru. Necesită o groapă.

DR1

Alimentator automat extrem de simplu 
pentru alimentarea automată a pieselor pe 
1 bandă. Blatul de alimentare poate fi 
mutat pentru a permite alimentarea 
manuală a articolelor de toate 
dimensiunile pe 1, 2 sau 4 benzi.

DRM

Alimentator manual extrem de simplu 
pentru alimentarea manuală a pieselor pe 1 
bandă. De asemenea, permite alimentarea 
manuală a articolelor de toate dimensiunile 
pe 1, 2 sau 4 benzi.

Consultați broșura alimentatorilor



FLATWORK IRONERS
FOLDERS

FR SERII PLIATORI
Consultați broșura alimentatorilor

FRB

Calandru cu 2 sau 3 pliuri primare pe 1, 2 sau 4 benzi. Plierea 
laterală pe o bandă poate fi combinată cu 3 pliuri transversale 
pentru a se adapta tipului de articol. Design robust, simplu și 
deschis, ceea ce îl face o mașină rapidă (până la 50 m pe minut) 
ușor de întreținut.

FR+

Calandru cu pliere calitate King Size Standard benzi automate 
(pliuri primare) pe 1, 2 sau 4 benzi 2 sau 3 pliuri primare pe 1, 2 sau 
4 benzi 3 pliuri transversale pe 1 benă sau 2 pliuri transversale pe 2 
benzi. Disponibil în 3000 / 3300/3500 mm.



MODEL PC 8030/1 PC 8033/1 PC 8035/1 PC 8030/2 PC 8033/2 PC 8035/2 PC 8030/3 PC 8033/3 PC 8035/3

Cilindru Nr 1 2 3

Suprafata incalzire m2 (sq.ft) 3,71 (39.9) 4,08 (43.9) 4,33 (46.6) 9,28 (100) 10,21 (110) 10,83 (116.6) 14,85 (159.8) 16,34 (176) 17,33 (186.5)

Ø  Cilundru mm (in.) 800 (31.5)

Lungimea cilindrului mm (in.) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8)

Viteza m/min (ft/min) 5 - 45 (16 -147)

Flux de aer  V - AT - G m3/h (c.f.m.) 1080 (635) 2160 (1271) 3240 (1907)

Fluxurile de fum - G m3/h (c.f.m.) 455 (268) 663 (390) -

Putere încălzire AT kW 
(B.T.U/h)

155 
(528.5)

170
(579.7)

180
(613.8)

225
(767.25)

250
(852.5)

265
(903.6)

385
(1312.8)

425
(1449.2)

450
(1534.5)

Putere încălzire G kW (B.T.U/h) 170 (580.0) 250 (853.0) -

Fluxul de abur kg/h (lbs/h) 285 (629) 310 (684) 330 (728) 410 (904) 455 (1004) 485 (1070) 705 (1555) 775 (1709) 820 (1809)

Fluxul de ulei fierbinte l/min (Usgal/min) 520 (138) 575 (152) 605 (160) 760 (201) 845 (224) 895 (237) 1300 (344) 1435 (371) 1515 (401)

Puterea motoarelor
V - AT (50 Hz)

kW 1,1/1,1 
5,5

1,1/ 2x1,1 
2x5,5

1,1/ 3x1,1     3x5,5

Puterea motoarelor
G (50 Hz)

kW 1,1/1,1  
5,5/4/0,55

1,1/2x1,1 
5,5/4/0,55

-

Ø  Evacuarea cu abur 
V - AT - G 

mm (in.) 250 (9.8)

Ø Evacuare fum G mm (in.) 200 (7.9) -

Ø  abur 
Ø  Retur 

in. (mm) 2”  (50,8) 
1 1/

2 
“ (38,1)

Ø  Ulei incins
Ø  Retur 

in. (mm) 3” (76,2) 
3” (76,2)

Ø  Aer comprimat in. (mm) 1/
2 
“ (12,7)

Greutatea netă V-AT kg
(lbs.)

3415 
(7529)

3670
(8091)

3840 
(8466)

6785 
(14957)

7300
(16094)

7645
(16865)

10285
(22675)

11060
(24384)

11580
(25530)

Greutatea netă G kg 
(lbs)

4675
(10307)

4930 
(10868)

5100
(11243)

8055
(17759)

8570
(18894)

8915
(19655)

-

Înălțimea V-AT H mm (in.) 1530 (60.2)

Înălțimea G H mm (in.) 2363 (93)

Lățime L mm (in.) 4400 (173.1) 4700 (184.9) 4900 (192.8) 4400 (173.1) 4700 (184.9) 4900 (192.8) 4400 (173.1) 4700 (184.8) 4900 (192.8)

Adâncimea V - AT  P mm (in.) 2360 (92.8) 3675 (144.6) 4990 (196.3)

Adâncimea G P mm (in.) 2628 (103.4) 3943 (155.1) -

PC SERII CALANDRU 
PC80

H

L P

H

V - Versiune abur
AT -Versiune ulei cald
G - Versiune gaz

V - AT

G



PC120

H

L P

H

V - Versiune abur
AT - Versiune ulei cald
G - Versiune gaz

MODEL PC   12030/1 PC   12033/1 PC   12035/1 PC   12030/2 PC   12033/2 PC   12035/2 PC   12030/3 PC   12033/3 PC   12035/3

Cilindru Nr. 1 2 3

Suprafata incalzire m2 (sq.ft.) 5,56 (118.1) 6,12 (65.9) 6,49 (69.9) 13    (139.9) 14,28 (153.7) 15,16 (163.2) 20,41 (219.7) 22,44 (241.5) 23,82 (256.4)

Ø  Cilindru mm (in.) 1200  (47.2)

Lungimea cilindrului mm (in.) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8) 3000 (118.1) 3300 (129.9) 3500 (137.8)

Viteza m/min (ft/min) 5 - 50 (16-164)

Flux aer V - AT - G m2/h (c.f.m) 1650 (971) 3300 (1,942) 5000 (2,943)

Fluxurile de fum - G m2/h (c.f.m) 663 (390) 1325 (780)

Putere de încălzire AT kW 
(BTU/h)

232  
(791.6)

255  
(870)

270  
(921.2)

405  
(1381.9)

445  
(1518.4)

470 
(1603.7)

545  
(1859.6)

600  
(2047.2)

636  
(2170.1)

Puterea de încălzire G kW (BTU/h) 250 (853.0) 500 (1706.0)

Fluxul de abur kg/h (lbs/h) 423  (933 ) 465 (1025) 493 (1087) 735 (1620) 812 (1790) 850    (1874) 995 (2194) 1096 (2416) 1162 (2562)

Fluxul de ulei fierbinte l/min (Usgal/min) 782 (207) 860 (227) 910 (240) 1365 (361) 1500 (396) 1585 (419) 1840 (486) 2025 (535) 2145 (567)

Puterea motoarelor
V - AT  (50 Hz)

kW 0,9 / 1,1 / 11 0,9 / 2x1,1  / 2x11 0,9 / 3x1,1  
/ 3x11

Puterea motoarelor
G (50 Hz)

kW 0,9 / 1,1  / 11 / 4,6 0,9 / 2x1,1  / 2x11 / 11,6 0,9 / 3x1,1 
3x11 /11,6

Ø Evacuarea aburului V 
- AT - G

mm (in.) 250 (9.8)      t

Ø Evacuare fum G mm (in.) 200 (7.9) 250 (9.8)

Ø  Abur
Ø  Retur 

in. (mm) 1 1/
2 
” (38,1)

1 1/
2 
” (38,1)

2”  (50,8) 
1 1/

2 
“  (38,1)

Ø  Ulei cald
Ø  Retur 

in. (mm) 3“ (76,2)
3“ (76,2)

Ø Aer comprimat in. (mm) 1/
2 
“ (12,7)

Greutate netă  V - AT kg 
(lbs.)

5145 
(11343)

5750 
(12677)

6100 
(13448)

10215 
(22520)

11370 
(25067)

12085 
(26643)

15285 
(33698)

16990 
(37457)

18070 
(39838)

Greutatea netă G kg 
(lbs.)

6470 
(14264)

7030 
(15498)

7400
(16314)

12358
(27245)

13465 
(29685)

14198 
(31301)

16921
(37.30)

18599
(41)

19710
(43,45)

Înălţime V- AT  H mm (in.) 1850 (72.8)

Înălţime G  H mm (in.) 2685 (105.7)

Lăţime  L mm (in.) 4353 (1714) 4653 (183.2) 4853 (191.1) 4353 (171.4) 4653 (183.2) 4853 (191.1) 4353 (171.4) 4653 (183.2) 4853 (191.1)

Adâncime V - AT P mm (in.) 2757 (108.5) 4475 (176.2) 6193 (243,8)

Adâncime G  P mm (in.) 3008 (118.4) 4846 (190.8) 6564 (258,4)

V - AT

G
GIRBAU S.A. își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără 
notificare prealabilă



HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com 
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com
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E&B
CELE MAI BUNE 
SI USOARE 
SOLUTII
SOLUȚII 
UȘOARE ȘI 
DURABILE

Vă propunem un nou mod 
de lucru, care vizează 
obținerea celei mai bune 
soluții în cel mai simplu 
mod posibil.
Trebuie doar sa cunoaștem 
cerințele de producție. Vom 
avea grijă de restul.

Cele mai bune si 
usoare.

See video




