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stavební stroje a 
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Vzduch k dýchání

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Dali jsme si za úkol co nejlépe chránit 
vaše pracovníky před zdravotními 
hrozbami a tím minimalizovat vaše 
podnikatelská rizika.

Naše špičkové systémy ochrany 
dýchacích orgánů chrání řízeně a 
spolehlivě před prachem, jedy a 
nepříjemnými zápachy. A tak jsou 
zárukou toho, že i na některých 
nejnepříjemnějších a nejnebezpečnějších 
místech na světě je práce bezpečná.

Vítejte ve společnosti SEKA

Váš Stefan Müller



Když je vdechovaný vzduch příliš 
znečištěný

Společnost se už před více než 
čtvrt stoletím upsala tématu ochrany 
dýchacích orgánů. Díky vynalézavosti 
a inovativním řešením jsme se stali 
předním specialistou v oblasti 
ochranného odvětrávání. Četné 
patentované technologie nám zajistily 
významné postavení na trhu.

Středem zájmu přitom je kabina 
řidiče stavebních strojů a dalších 
průmyslových zařízení. Zde nabízíme 
vyladěná řešení zajišťující pracovní 
prostředí bez prachu, škodlivých látek 
a nepříjemných zápachů.

Úspěchy, které se rozkřiknou

Společnost SEKA vybavila systémy 
ochrany dýchacích orgánů největší 
flotilu strojů Caterpillar v Evropě 
s více než 100 vozidly. Na naše 
technologie spoléhá i největší skládka 
v Evropě. A také největší firma 
zabývající se likvidací azbestu v 
Německu. Zařízení ochranného 
odvětrávání SEKA najdete v největších 
stavebních strojích i v minibagrech.

Promyšlené a přizpůsobivé

Společnost SEKA – to je vsázka na 
praktické technologie a dlouhodobé 
zkušenosti. Naše zařízení mají 
modulární konstrukci a lze je kdykoli 
bez problémů přizpůsobit novým 
podmínkám prostředí. Stačí vyměnit 
filtr a jste připraveni na jinou oblast 
použití. Bez nákladných přestaveb a 
drahého dodatečného vybavení. Díky 
tomu, že naše zařízení mají certifikát 
přezkoušení typu, stojíte jako 
zaměstnavatel na straně bezpečnosti.

Komplexní technologie zcela jednoduše

Zařízení ochranného odvětrávání 
SEKA představují jednoduchou 
manipulaci a nekompromisní 
dlouhodobou kvalitu. Vyznačují se 
nejen odolnou konstrukcí, která je 
přizpůsobena každodenním drsným 
podmínkám na staveništi. Nabízejí také 
nejjednodušší možnou obsluhu.

Automaticky se kontroluje tlak v 
kabině a zatížení filtru. Obslužný panel 
je samovysvětlující a zcela záměrně je 
redukován na několik málo obslužných 
prvků. Chybové funkce jsou vysvětleny 
na displeji.

Nedílnou součástí je dlouhá životnost

Zařízení ochranného odvětrávání 
SEKA je určeno pro dlouhodobý 
provoz v náročných provozních 
podmínkách. Kryt je tvořen 
nerezavějící ocelí o tloušťce 2-4 mm. 
Z materiálů odolných proti korozi 
jsou zhotoveny i všechny ostatní 
díly. Ventilátory jsou vybaveny 
bezkomutátorovými motory, které 
neznají slovo opotřebení a nevyžadují 
žádnou údržbu.

Servis bez časových ztrát

Není snad větší zmar než nefungující 
stavební stroj. Společnost SEKA se 
tedy stará o to, aby vaše zařízení bylo 
zase co nejrychleji k dispozici. Pokud je 
nutné provést údržbu či opravu, stačí 
si vyžádat potřebné součásti nebo 
zařízení pro výměnu. Dodáme 
okamžitě a vadné díly si hned 
odvezeme. Tak zajišťujeme zrychlené 
pracovní procesy přímo na místě a 
garantujeme minimální dobu výpadku.

Pronájem nebo koupě

Ne každá stavba je spojena s 
vysokým znečištěním prachem a 
škodlivými látkami. Potřebujete-li 
zařízení ochranného odvětrávání 
pouze pro určité projekty, má smysl 
si je v případě potřeby pronajmout. 
SEKA nabízí flexibilní řešení – od 
kompresorových stanic až po 
kompletní zařízení ochranného 
odvětrávání. Tím se vyhnete 
investičním nákladům a budete 
přizpůsobivější.

Díky svému systému Click & Run 
poskytuje společnost SEKA optimální 
technické předpoklady pro flexibilní 
použití jednoho zařízení na více strojích.

Proberte to s námi. Rádi vám 
poradíme a najdeme optimálně 
vyladěné řešení.
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Certifikát o přezkoušení typu: maximální 
bezpečnost pro vás, zaměstnavatele

Najdete pouze v SEKA: Inovace opatřené 
mezinárodními patenty chrání vaše 
pracovníky

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Ochranné odvětrávání SEKA
Kontrolovaný vzduch ve znečištěném prostředí.

Zařízení ochranného odvětrávání splňuje požadavky na bezpečné pracoviště, 
kde nehrozí žádná zdravotní rizika. Zařízení ochranného odvětrávání SEKA 
SBA 80 je vhodné pro stavební stroje a další technická zařízení, která 
pracují v prostředích silně zatížených škodlivými látkami. Je zárukou 
zdravého prostředí pro obsluhující personál, protože kabinu řidiče zásobuje 
čistým a zdravotně nezávadným vzduchem.

Flexibilní koncepce filtru pro 
jakýkoli požadavek

Rychlá instalace a údržba díky 
modulární konstrukci

Intuitivní obsluha

Automatické řízení tlaku

Dodatečná filtrace cirkulujícího 
vzduchu



     

SBA 80:
flexibilní a progresivní

Zařízení ochranného odvětrávání 
SEKA SBA 80 má obecně modulární 
konstrukci a lze jej přizpůsobit 
nejrůznějším požadavkům. 
V nejjednodušším provedení se jedná o 
odprašující zařízení a lze jej rozšířit až 
na plnohodnotné zařízení ochranného 
odvětrávání v souladu s předpisem 
DGUV 201-004 (dříve BGI581).

Klíčem k této flexibilitě je systém, 
který umožňuje přes 100 různých 
kombinací filtrů. Díky tomu můžete 
pomocí jednoduché výměny filtru 
přizpůsobit zařízení změněným 
podmínkám přímo na místě.

Řízení ventilátoru:
automatický konstantní tlak v kabině

Účinné ochranné odvětrávání probíhá 
na principu přetlaku. Zařízení SBA 80 
vytváří v kabině stavebního stroje 
přetlak, aby netěsnými místy nemohl 
dovnitř proniknout kontaminovaný 
venkovní vzduch. Zařízení disponuje 
ventilátorem s filtrem nastaveným 
na stranu výtlaku. Je dimenzováno 
tak, aby byl v kabině trvale zajištěn 
neměnný tlak 130 Pa. Podle předpisu 
DGUV 201 004 musí být tlak mezi 
100 a 300 Pa.

Automatika:
komfort a bezpečnost k tomu

Řízení ventilátoru závislé na tlaku 
v kabině vyrovnává také netěsnosti 
vnější stěny kabiny. Tím je zaručen 
dlouhodobě spolehlivý
provoz.

Díky automatickému řízení ventilátoru 
proudí filtrem vždy pouze takové 
množství vzduchu, jaké je nezbytné 
pro optimální tlak v kabině. Tím se 
zvyšuje životnost filtru a také 
umožňuje použití mimořádně 
kompaktních a nenákladných filtrů 
s aktivním uhlím.

Bezúdržbový cyklónový filtr s 
vysokou schopností odlučování 
prachu je dostatečný a není nutné 
používat dodatečný filtr na hrubý 
prach. Další přínosy z hlediska 
nákladů zajišťují regenerovatelný 
membránový filtr a konstrukce 
ventilátoru s nízkým opotřebováváním.

Účinnost: dodatečná filtrace 
cirkulujícího vzduchu

Použitím dodatečného cirkulačního 
filtru uvnitř kabiny dosahuje zařízení 
ochranného odvětrávání SEKA 
maximální účinnosti. Zaručuje vysoký 
stupeň výměny vzduchu a díky tomu 
zajišťuje optimální ochranu zdraví.

Zachování hodnoty stavebního stroje 
a jeho ochrana

Důležitou přidanou hodnotou je to, 
že bezprašné prostředí kabiny chrání 
nejen obsluhu zařízení, ale také 
citlivou elektroniku. Tímto způsobem 
lze předcházet nejen výpadkům, ale 
také nákladům na opravy.

Komplexní řešení:
všechno z jedné ruky

EKA nabízí kompletní kompetenci 
,v celé oblasti ochranného odvětrá      

vání stavebních strojů a dalších 
technických zařízení. Od 
praktické konstrukce až 
po vlastní výrobu. A od 
komplexní dodávky až 
po technický servis.
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Samovysvětlující obslužný panel

Zařízení na cirkulaci vzduchu v kabině řidiče

Provozní náklady:
základní zásadou je hospodárnost

Bezpečnost práce je nezbytná. Nízké 
provozní náklady jsou nevyhnutelné. 
Oba tyto cíle jsou u zařízení 
ochranného odvětrávání SEKA v 
souladu. 

Přetlaková kabina

Obslužný panel

Zařízení na ochranu 
dýchacích orgánů

Zařízení na cirkulaci vzduchu

Velmi kvalitní nerezový kryt

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Odprašující zařízení SEKA
Účinná technologie v boji proti znečištěnému vzduchu

Prach je zdraví škodlivý a přesto je stálým společníkem na mnoha 
pracovištích: v kamenolomech, při výstavbě tunelů, v ocelárnách nebo 
při demoličních pracích. Odprašující zařízení SEKA EBA 80 je zárukou 
pracoviště bez znečištění prachem.

Odstraňování prachu:
filtr pro lepší vzduch

Odprašovací zařízení vede venkovní 
vzduch filtračním systémem a vzduch 
zbavený prachových částic vhání do 
kabiny stavebního stroje. Na rozdíl 
od zařízení ochranného odvětrávání 
neodfiltrovává škodlivé výpary ani 
toxické plyny. Také odpadá nákladné 
utěsňování kabiny a instalace 
cirkulačního filtračního zařízení.

Modularita: možnost dodatečné 
výbavy pro náročnější požadavky

Všechny systémy ochrany dýchacích 
orgánů od společnosti SEKA mají 
modulární konstrukci a vycházejí ze 
stejných komponentů a technologií. 
Díky tomu je možné dovybavit každé 
odprašovací zařízení tak, aby sloužilo 
jako zařízení ochranného odvětrávání. 
Jen se utěsní kabina a s obslužným 
panelem se propojí cirkulační filtrační 
zařízení.

Dýchaný vzduch bez znečištění 
prachem

Click & Run: rychlá výměna místo 
nákladných oprav

Jednoduchá možnost použití k 
ochrannému odvětrávání SEKA
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Naše koncepce služeb
Výměna místo oprav

Pokud by zařízení ochranného 
odvětrávání vypadlo, postaráme se 
neprodleně o rychlé řešení. Zavoláte 
nám a my vám přímo na staveniště 
dodáme náhradu za vadné komponenty.

Vadný díl si hned odvezeme a je to. 
Bez problémů. Bez papírování. Bez 
dlouhých výpadků.

Click & Run:
zní to jednoduše a tak to i funguje

Všechny systémy ochrany dýchacích 
orgánů od společnosti SEKA mají 
obecně modulární konstrukci. Jednotlivé 
komponenty jsou navíc vybaveny 
konektory a rychlouzávěry a díky tomu 
je lze obratem vyměnit. Stačí povolit 
vzduchovou hadici, vytáhnout konektor, 
povolit upínací třmen, vyměnit a je to.

Hotline:
zavolejte a my hned dorazíme

Technická podpora je ve společnosti 
SEKA na zavolanou. Sehraná logistika 
je zárukou rychlého zásobování 
náhradními díly. Díky tomu snižujeme 
výpadky na minimum.

Plug and play: rychlejší výměna zařízení a filtrů bez použití nářadí k zajištění účinnější a bezpečnější práce.

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Dýchací zařízení na stlačený 
vzduch Seka
Bezpečná práce v nebezpečných prostředích

Airbox. Rozvodná centrála zařízení Stojan na stlačený vzduch Individuální instalace
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Dýchací zařízení na stlačený vzduch od společnosti SEKA se 
vyznačuje celou řadou patentovaných technologií. Kromě toho 
nabízí také praktická řešení zajišťující konkrétní výhody. Díky 
modulární konstrukci se zvyšuje hospodárnost a prodlužuje 
doba použití. Promyšlená koncepce nabízí bezpečnost v souladu 
s mezinárodními normami.

Airbox (ventilační stanice)

Zásobní láhvePřetlaková kabina

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Mobilní zásobování 
stlačeným vzduchem 
v kompaktní 
podobě

Adaptive Air Control System 
SEKA: o 100 % delší doba použití

Rychlá instalace a údržba díky 
modulární konstrukci

SEKA Airbox: ovládací centrála 
s možností okamžitého použití

Kompaktní kompresorová stanice 
pro snadnou přepravu

Schválení typu od BG Bau
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Stlačený vzduch:
bezpečný vzduch z láhve

Dýchací zařízení na stlačený vzduch 
pro stavební stroj funguje v zásadě 
stejně jako potápěčská výstroj. Kabina 
řidiče je trvale izolována od okolní 
atmosféry a zásobována vzduchem 
s tlakové láhve. Díky tomu je možné 
pracovat i v nebezpečných prostředích.

Zpravidla se instalují 4 tlakové láhve o 
objemu 50 litrů. Airbox s potřebnými 
ventily redukuje stlačený vzduch ze 
zhruba 300 bar na tlak odpovídající 
přibližně atmosférickému tlaku.

Adaptive Air Control:
více než zdvojnásobení doby provozu

Adaptive Air Control je patentovaná 
technologie společnosti SEKA. 
Inteligentní řízení sleduje řadu parametrů 
ve vnitřním prostoru kabiny a přivádí do 
něj přesně takové množství vzduchu, 
jaké je potřebné k zachování optimální 
kvality ovzduší.

Díky tomu se doba používání téměř 
zdvojnásobí. To znamená, že na jednu 

náplň stlačeného vzduchu je možné 
místo 4 hodin pracovat nepřerušeně po 
dobu až 8,5 hodiny. A přitom se kvalita 
vzduchu v kabině nijak nesnižuje.

Airbox:
technika v komprimované podobě

Airbox je zásadní součást dýchacího 
zařízení na stlačený vzduch SEKA. 
Všechny senzory, ventily, uzávěry 
a důležité díly elektronického řízení 
sdružuje do jediné kompaktní jednotky. 
Airbox se dodává jako zcela funkční díl.

Dokumentace:
ověřená bezpečnost provozu

U dýchacího zařízení na stlačený vzduch 
nejsou povoleny žádné kompromisy. 
Každý airbox proto prochází rozsáhlým 
systémem testů prováděných na 
zkušebním zařízení vlastní výroby. 
Sleduje se přitom více než 20 bodů 
měření a výsledky se zaznamenávají do 
protokolu o kvalitě.

Hospodárnost:
nižší náklady díky lepším nápadům

Adaptive Air Control System SEKA 
zajišťuje úspory v plné míře. Vzhledem 
k tomu, že se tlakové láhve musí plnit 
méně často, používá se méně často i 
kompresor. Díky nižšímu průtoku 

vzduchu je podstatně nižší spotřeba 
filtračních sad.

To všechno přispívá k minimálním 
výpadkům a snižuje provozní náklady 
za energii, údržbu a opravy.
 

Modularita:
v zásadě nižší náklady

Dýchací zařízení na stlačený 
vzduch SEKA má důsledně modulární 
konstrukci. Tvoří jej pouze čtyři 
moduly: obslužný panel, sada 
lahví, Airbox a zařízení na filtraci 
cirkulujícího vzduchu. To nejen 
urychluje instalaci, ale také to 
umožňuje rychlejší technický servis 
a zjednodušuje výměnu modulů.

Kompresor:
mobilní stlačený vzduch v kompaktní 
podobě

Kompresory SEKA mohou zásobovat 
až čtyři stavební stroje. Dodávají se 
tak, že je lze okamžitě zapojit, a na 
místě jsou hned připraveny k provozu.

Díky mimořádně kompaktní konst-
rukci je k jejich usazení nutná plocha 
přibližně 4 m2 při hmotnosti 1,5 t. 
Mimoto je lze zcela jednoduše zaslat 
přepravní službou. To jsou vlastnosti, 
které se projeví v nízkých investičních 
nákladech a zajistí příznivé provozní 
náklady.

Schválení typu:
patentovaná bezpečnost v souladu s 
normou

Dýchací zařízení na stlačený vzduch 
se provozují při tlaku 300 bar a musí 
vyhovovat nejpřísnějším bezpečnostním 
předpisům. I při nesprávném použití 
nesmí dojít k ohrožení člověka ani 
stroje. Mechanika nejnovější generace 
od společnosti SEKA je dimenzována 
tak, aby zajistila maximální bezpečnost. 
Vaše elektronické ovládání odpovídá 
normě EN 13849 (Bezpečnost 
strojních zařízení).

DZSV na kontrolním vozidle kompresorová stanice pro více zařízení Nová kompaktní kompresorová stanice

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Koncepce filtrů SEKA:
Větší bezpečnost díky tlakovému ochrannému 
odvětrávání

Tlakové ochranné odvětrávání pro 
větší bezpečnost

Zařízení na cirkulaci vzduchu pro 
dodatečné zajištění čistého 
vzduchu v kabině

Individuální kombinace filtrů díky 
jednoduchému systému zasouvání

Jednoduchá výměna filtrů bez 
použití nářadí

Největší filtr s aktivním uhlím na 
trhu pro dlouhou životnost
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U zařízení SEKA je ventilátor před filtrem, přímo na vstupu 
vzduchu. Před tím je umístěna nasávací mřížka a bezúdržbový 
mechanický cyklónový filtr pro odlučování prachu. Díky tomuto 
konstrukčnímu principu je prakticky celé zařízení vystaveno 
přetlaku. Přetlak začíná už před vstupem do filtru, zahrnuje celé 
tělo filtru a sahá až ke kabině. Tím je absolutně vyloučena možnost, 
že by do systému pronikl venkovní vzduch. Tento konstrukční 
princip je technologie používaná u zařízení ABC určených k 
vojenským účelům. Společnost SEKA využívá tuto technologii 
i v civilních aplikacích.

S integrovaným zařízením na cirkulaci vzduchu jde ještě o krok 
dál. Ze vzduchu odfiltrovává škodlivé látky, které se do vnitřního 
prostoru kabiny dostanou při nastupování a vystupování. A brání 
tomu, aby se nepozorovaně nemnožily bakterie, spory a plísně.

Zařízení na cirkulaci vzduchu: 
Dodatečné zajištění čistého vzduchu 
v kabině řidiče

© SEKA 05/2017 (technické změny vyhrazeny)



Čtyři kroky k zajištění 
čistého vzduchu

Stupeň 2: Multicyklónový filtr 
zachycující hrubý prach

Stupeň 3: Filtr pro odlučování 
částic zachycující nejjemnější částice

Stupeň 4: Filtr s aktivním uhlím 
zachycující zápachy a jedovaté plyny

Stupeň 1: Nasávací mřížka 
zachycující hrubé nečistoty

V případě bezpečnosti a zdraví nejsou povoleny 
žádné kompromisy.

Zařízení ochranného odvětrávání SEKA proto 
vycházejí ze čtyřstupňové koncepce filtrace.
Její účinek je podpořen účinným působením tlaku. 
Dodatečný systém cirkulace vzduchu zároveň 
odstraňuje škodlivé látky, které se do kabiny 
dostávají při nastupování a vystupování.
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1. Stupeň: Nasávací mřížka

Prvním stupněm čtyřstupňové 
koncepce filtrace od společnosti SEKA 
je nasávací mřížka s odolností proti 
korozi. Chrání filtrační systém a brání 
proniknutí hrubých nečistot do dalších 
stupňů filtrace. Mřížka je konstruována 
tak, že se nečistoty v důsledku nasávání 
ventilátoru zachytí na vnější straně a 
působením gravitace odpadávají.

Tento hrubý filtr nevyžaduje žádnou 
údržbu a není třeba jej vyměňovat.

2. Stupeň: Multicyklónový filtr

Ve druhém stupni filtrace se zachycují 
větší částečky prachu obsažené v 
okolním vzduchu. Společnost SEKA 
zde používá bezúdržbový cyklónový 
filtr, který nepotřebuje papírový filtr. 
Vzduch obsahující prach uvádí do 
rotace, přičemž se odstředivou silou 
odděluje velká část hrubých prachových 
částic. Tyto částice tedy nemusí 
zachytávat následný filtr pro odlučování 
částic, čímž se významně zvyšuje jeho 
životnost.

3. Stupeň: Vysoce účinné filtry pro 
odlučování částic

Filtr pro odlučování částic slouží k 
separaci všech prachových částic do 
10 µm. Podle předpisu DGUV 201 004 
(dříve BGI581) musí tento filtr 
odpovídat minimálně třídě filtru H13 v 
souladu s EN 1822. Společnost SEKA 
stanovuje normy používáním vyšších 
tříd filtrů HEPA H14 nebo ULPA U15. 
Ty samy o sobě zachycují ultrajemné 
částice a dosahují účinnosti 99,999 
%. Tyto prachové filtry třídy H jsou 
mimo jiné vhodné pro použití v 
souvislosti s azbestovým prachem.

Vzhledem k tomu, že filtry z celulózy 
mohou působit jako živná půda pro 
mikroorganismy, používáme výhradně 
filtry ze skelných vláken.

4. Stupeň: Filtr s aktivním uhlím

Filtr s aktivním uhlím zajišťuje to, že 
vzduch vyčištěný filtrem pro odlučování 
částic je zbaven také obtěžujících 
zápachů, zdraví škodlivých výparů a 
toxických plynů.

Tento uhlík má strukturu s otevřenými 
póry, která se vyznačuje mimořádně 
velkou vnitřní plochou. Na ní se 
molekuly plynů vážou buď přilnutím 
(adsorpcí) nebo chemickými reakcemi 

(chemickou sorpcí). Když je povrch 
nasycen škodlivými látkami, filtr 
ztrácí svou funkci a musí se vyměnit.

Funkční princip:
flexibilní a přizpůsobivý

Společnost SEKA využívá modulární 
koncepci filtru. Filtrační vložky jsou 
zkonstruovány ve tvaru tubusu a lze 
je libovolně zasouvat do sebe.
Tento princip je nejen zárukou 
kompaktních rozměrů při vysoké 
účinnosti filtru, ale poskytuje přes 
100 možností, jak různé typy filtrů 
vzájemně kombinovat. Mimoto lze 
zařízení ochranného odvětrávání 
pouhými několika úkony upravit, je-li 
třeba zařízení přizpůsobit pro nové 
úkoly a jiné znečišťující látky.

Výměna filtru:
kombinace zásadních výhod

Filtrační vložky společnosti SEKA 
je nejen možné snadno vyměňovat. 
Řada řešení vyzkoušených praxí také 
zajišťuje, že k pracovnímu procesu 
není třeba vynakládat hodně energie a 
že se prach odfiltrovaný ze vzduchu 
nedostane do kabiny.

Účinnost filtru:
rozhodující je hmotnost náplně

Speciálně u filtrů s aktivním uhlím je 
pro absorpční kapacitu a životnost 
filtru rozhodující hmotnost náplně. 
Společnost SEKA nabízí hmotnost 
náplně 9 kg, což je zdaleka největší 
filtr s aktivním uhlím na trhu. To 
znamená významné plus z hlediska 
bezpečnosti zejména u nárazového 
znečištění.

Životnost:
rozhodující není jen velikost

Životnost filtru není jen otázkou 
plochy nebo objemu filtru. Rozhodující 
je i množství vzduchu, které jím 
prochází. Zařízení ochranného 
odvětrávání společnosti SEKA 
kombinují mimořádně velké filtry 
a nízký průtok vzduchu. Díky tomu 
dosahujeme dlouhé životnosti a s tím 
souvisejících nízkých provozních 
nákladů.
 

Ochranná mřížka odolná proti korozi

Bezúdržbový cyklónový filtr

Aktivní uhlí

Modulární koncepce filtru

Jednoduchá výměna filtru bez použití nářadí
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SEKA Schutzbelüftung GmbH
Im Hö ger 4a 
D-76829 Land au
T +49 6341 9341-0
F +49 6341 9341-33
info@seka.gmbh
www.seka.gmbh
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SEKA Atemschutzanlagen GmbH
Neudorf 69
A-8211 Großpesendorf
T +43 3113 930 80
F +43 3113 930 80-04
info@schutzbelueftung.at
www.schutzbelueftung.at

S příznivým doporučením předává

Vzduch k dýchání


