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Laoseadmed aprill 2017 
 
 
 
 
Meil on heameel pakkuda Teile IPSO ja ASKO pool-tööstuslikke pesulaseadmeid. 
 
Kõigil pakkumises olevatel seadmetel on 1 aasta garantii. 
 
 
 
Pakkumine kehtib pakkumises olevatele konkreetsetele laomasinatele kuni kaupa jätkub. 
 
Soovi korral võimalik sõlmida hooldusleping seadme korrapäraseks hoolduseks. 
 
 
 
Maksetingimus - vastavalt kokkuleppele 
   
Toimetusaeg  - kaup on Tallinna laos kohapeal vabamüügis 
 
Hind  - Tallinna laos, Artelli 10 a. 
 
 
 
 
 
 
 
Lugupidamisega, 
OÜ Unimak Grupp 
 
Katre Trofimov 
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IPSO FW60 professionaalne pesumasin-tsentrifuug, uus  (laos 1 tk.) 
 
Soodushind 1tk.:  1.785,00 € + km 20% 
 

 väiksed välismõõtmed, kuid suur mahutavus: 
- mõõdud: k-850 x l-595 x s-585 mm, 
- trumli mahtuvus 60 liitrit, 
- täituvus ~6 – 7 kg (kuiva pesu)  
- ukse laadimisava 310 mm, ukseklaas on madala kausi 

kujuga, mis annab rohkem ruumi pesu laadimiseks. 
- elektriühendus 220V/I/50Hz või 380V/III/50Hz 
- elektrilise kütte võimsus 3,2 kW (I faas) või 4,4kW (III 

faasi) (eelseadistatakse meie tehniku poolt vastavalt 
vajadusele) 

- roostevabast terasest sise- ja välistrummel, esi- ja 
pealispaneel 

- lõplik tsentrifuugimiskiirus 1400 pööret/min.,  
- G-faktor: 530 
- kuuma ja külma või ainult külma vee ühendus, 
- põhjaklapiga vee vaba väljajuhtimine 

 
 Mikroprotsessorjuhtimisega, 

 
- 22 erinevat pesuprogrammi 

vastavalt vajadusele - tavaprogrammid, spetsiaalsed mopi ja mikrofiiber 
programmid, desinfitseerimisprogrammid jne. 

- EasyControlTM:  
LCD ekraan, mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, pöördeid, allesjäänud 
aega ning veateateid.  

- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord 
saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada 

- lihtne ja mugav kasutada 
 

 SensiSaveTM: temperatuurisensor, tasakaalulüliti 
 harjadeta induktsioonmootor – efektiivsem tasakaalukontroll tsentrifuugimistsükli ajal 

mis tagab väiksema müra ning parema tasakaalus 
püsimise. 

 3 pesuaine sahtel esiküljel 
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QuattroTM : välistrummel asetseb neljal 
tugeval amortisaator/jalal ning kogu 
konstruktsioon on omakorda metallkorpuse 
sees, mis minimaliseerib tsentrifuugimise ajal 
vibratsiooni. 
 
Active DrumTM : Trumli aukude ääred 

kombinatsioonis trumli keskel olevate väiksema diameetriga 
aukudega tagavad pesu õrna töötlemise. Trumli mõlemas 
ääres olevad suurema diameetriga augud juhivad efektiivselt 
koos veega välja ka mustuse (nt. liiv). Trumliäärte nurga 
ning liivakellakujuliste pesulabade kombinatsioon liigutavad 
pesu trumli keskele, mis vähendab pesu kulumist ning tekitab 
paremat trumli tasakaalu. 
 
 
IPSO FD112 professionaalne kuivatustrummel, ventileeriv   (laos 1 tk.) 
 
Soodushind 1tk.:  1.845,00 + km 20%   
 

 trumli mahtuvus 112 liitrit 
 täituvus ~6 – 7  kg (kuiva pesu),  
 mõõdud: k-850 x l-595 x s-595 mm,  
 roostevabast terasest sisetrummel, esipaneel ja 

pealispaneel 
 kondenseeruv 
 elektriline võimsus 3,0 kW 
 elektriühendus 380V/III/50Hz või 220V/I/50Hz  

 
 

 Mikroprotsessorjuhtimisega EasyControlTM, 
 
- 7 erinevat automaatset 

kuivatusprogrammi, kus on võimalik 
seadistada kuivatusastmeid. 

- LCD ekraan, mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, allesjäänud aega ning 
veateateid.  

- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord 
saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada 

- lihtne ja mugav kasutada 
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 ButterflyTMdrying: Trummel liigub kuivatades vahet pidamata ning unikaalsed labad 
trumli sees võimaldavad kuivatada riideid kaheksakujulise liikumisega. Teised 
kuivatid kasutavad „reversing“(kahesuunalist) kuivatusprotsessi, mille käigus 
trummel muudab pidevalt liikumissuunda, mis omakorda kulutab mootorit ja 
rihmasid. Asko ButterflyTMdrying säästab mootorit ning rihmasid ebavajalikust 
kulumisest ja annab kuivatile pikema eluea. Samuti takistab see riietel puntrasse 
minemist ja kortsumist. 
 

 Puhastatav ventilaator: Riidekiudude sattumisel ventilaatorisse peaksite tavaliselt 
kutsuma kohale tehniku. Tänu Asko unikaalsele puhastatavale ventilaatorile saate 
seda teha ise – säästes sellega raha! 

 
 Topelt ebemefilter: Ebemed takistavad õhu liikumist trumlis, mis viib omakorda 

kõrgema energiakuluni. Asko kuivatustrumlid on varustatud eriti efektiivsete topelt 
ebemefiltritega. Ebemefiltri puhastuse vajadusest annab märku indikaator ekraanil. 

 
 Auto Dry programm - SensiDryTM: Asko unikaalne ja patenteeritud SensyDry 

süsteem määrab vajaliku kuivatusaja. Temperatuurisensorite omavaheline suhtlus 
võimaldab muuta kuivatustulemuse veelgi usaldusväärsemaks. Programm seiskub 
automaatselt, kui pesu on saavutanud soovitud kuivusastme. Auto Dry 
kuivatusprogrammid võimaldavad teil säästa aega ja raha! Samuti hoiab see pära 
pesu ülekuivamise ning seeläbi ka kortsumise. 

 
Ruumi kokkuhoiu mõttes on võimalik kuivatustrummel IPSO FD112 tõsta pesumasina IPSO 
FW60 peale, moodustades niimoodi „pesutorni“. 
 
 
Komplekti hind:  3.630,00 € + km 20% 
Komplekti soodustusv Teile:   -210,00 €  
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 KOKKU:  3.420,00 € + km 20% 
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ASKO WMC 84-V professionaalne pesumasin-tsentrifuug,   (laos 1 tk.) 

vähekasutatud (3 kuud olnud kasutuses) 
 
 

 väiksed välismõõtmed, kuid suur mahutavus: 
- mõõdud: k-850 x l-595 x s-700 mm, 
- trumli mahtuvus 80 liitrit, 
- täituvus ~8 – 8,8 kg (kuiva pesu)  
- ukse laadimisava 310 mm, ukseklaas on madala kausi 

kujuga, mis annab rohkem ruumi pesu laadimiseks. 
- elektriühendus 220V/I/50Hz või 380V/III/50Hz 
- elektrilise kütte võimsus 4,6 kW, 
- roostevabast terasest sise- ja välistrummel, esi- ja 

pealispaneel 
- lõplik tsentrifuugimiskiirus 1400 pööret/min.,  
- kuuma ja külma või ainult külma vee ühendus, 
- põhjaklapiga vee vaba väljajuhtimine 

 
 Mikroprotsessorjuhtimisega, 

- 22 erinevat pesuprogrammi 
vastavalt vajadusele - tavaprogrammid, spetsiaalsed mopi ja mikrofiiber 
programmid, desinfitseerimisprogrammid jne. 

- EasyControlTM:  
LCD ekraan, mis kuvab programmivaliku, temperatuuri, pöördeid, allesjäänud 
aega ning veateateid.  

 
- programmimälu jätab meelde viimati kasutatud programmi ning järgmine kord 

saate sama programmi tarvis kohe Start nuppu vajutada 
- lihtne ja mugav kasutada 

 
 SensiSaveTM: temperatuurisensor, tasakaalulüliti 
 harjadeta induktsioonmootor – efektiivsem tasakaalukontroll tsentrifuugimistsükli ajal 

mis tagab väiksema müra ning parema tasakaalus püsimise. 
 3 pesuaine sahtel esiküljel 
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QuattroTM : välistrummel asetseb neljal tugeval amortisaator/jalal ning 
kogu konstruktsioon on omakorda metallkorpuse sees, mis 
minimaliseerib tsentrifuugimise ajal vibratsiooni. 

 
Active DrumTM : Trumli aukude ääred 
kombinatsioonis trumli keskel olevate väiksema 

diameetriga aukudega tagavad pesu õrna töötlemise. Trumli 
mõlemas ääres olevad suurema diameetriga augud juhivad 
efektiivselt koos veega välja ka mustuse (nt. liiv). Trumliäärte nurga 
ning liivakellakujuliste pesulabade kombinatsioon liigutavad pesu 
trumli keskele, mis vähendab pesu kulumist ning tekitab paremat 
trumli tasakaalu. 
 
Hind:   2.093,00 € + km 20% 
Soodushind:  1.820,00 € + km 20% 
 
 
 
 
 
ASKO WMC 84-V professionaalne pesumasin-tsentrifuug, UUS (laos 1 tk.) 
 
Hind:   2.293,00 € + km 20% 
Soodushind:  2.020,00 € + km 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


