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Úplný sortiment příslušenství pro airless stříkání

• Vyberte si správné příslušenství

pro optimální výkon a komfort při práci

• Pracujte rychleji, snadněji a čistěji

• Využijte plně možnosti a výkon Vašeho stříkací zařízení

Využijte naplno všech možností

Pro všechny airless aplikace
AIRLESS PŘÍSLUŠENSTVÍ – POZNEJ ROZDÍL. ZKUS GRACO!!! 



AIRLESS PISTOLE

Pistole Contractor™

Ideální stříkací pistole pro velké 
plochy a tam, kde je požadováno
pevné a velmi pohodlné držení.

Pistole Silver Plus™

Vyrobena z jednoho kusu, tato pistole
je zvláště vhodná pro nanášení
hustších materiálů. Nízká hmotnost,
robustnost, vynikající ergonomie
zajistí trvale pohodlný provoz
i nejtěžších provozních podmínkách.

Pistole TexSpray™ modrá

Jedinečný design této pistole stavěný
pro velká průtočná množství
s výkonným uzavíracím
mechanismem pro těžké materiály.
Ideální pro vysokosušinové materiály,
jemné stěrkové hmoty,protipožární
barvy, tmely a ochranné nátěry. Pokud
potřebujete dosáhnout strukturních
povrchů, použijte se sadou Atomizer.

Pistole FTx™

Pro jemné dokončovací nátěry
a standardní airless aplikace,
především tam, kde je vyžadována
maximální pohyblivost a univerzalita.
Nejlehčí pistole.

V NABÍDCE JE NĚKOLIK VARIANT PISTOLÍ

Primárním účelem airless pistole je fungovat jako uzavírací ventil. Většina stříkacích pistolí však obsahuje další funkční výbavu, jako například
vestavěné filtry nebo otočné klouby pro zkvalitnění a usnadnění práce. Při výběru pistole by jste měli brát v úvahu několik faktorů, především
odpovídající maximální tlak, dostatečně dimenzované průchody pro potřebná průtočná množství, stejně jako pohodlí a tvar pistole.

Proto společnost Graco nabízí tak širokou škálu airless pistolí, aby uspokojila Vaše potřeby. Všechny mají unikátní funkce, které vám zajistí
špičkovou kvalitu nanášení a maximální komfort držení a ovládání.

Pistole Contractor™ Inline

Umožňuje přímé propojení
s prodlužovacími nástavci při zachování
jedné osy rukojeti pistole a nástavce pro
dlouhodobé pohodlné držení a práci.
Může se otáčet až o 180°, vždy ideální
pozice pro správné nanášení barvy.

Pistole Silver Flex™

Stejné tělo jako model Silver Plus™

s tím rozdílem, že u této pistole
neprochází barva přes integrovanou
obtokovou trubici. Výhodou je,
že hadice (i s velkým průměrem) může
být připojena přímo ke vstupnímu
šroubení na spodní části tělesa pistole.
Pro produktivní airless aplikace
a vodorovné dopravní a jiné značení.

Pistole TexSpray™ Inline

Airless pistole speciálně pro vysoké
průtoky hustších materiálů s 1/2"
neškrcenými průchody. Mezi rukojetí
a hlavou pistole úhel jen 30°.
Ergonomická, plastem opatřená
rukojeť pro pohodlné uchopení.

Please indicate
which word(s)
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PISTOLE CONTRACTOR A FTX

MINIMÁLNÍ “ÚKAP” PISTOLE
Speciální tvar těsnění minimalizující prostor 
mezi tělesem jehly a tryskou výrazně 
eliminuje úkap barvy při otevření spouště.

RYCHLÉ A PŘESNÉ ZAVÍRÁNÍ JEHLY
První řada pistolí na trhu s plně oddělenou barvovou
a ovládací částí.Speciální konstrukce uzavírací jehly
FlexSeal™ - úplné zapouzdření jehly pomocí pružného členu,
zajištující trvalé oddělení jehly od styku s barvou.
Při stisknuté spoušti se těsnění FlexSeal™ nafoukne jako
balónek. Tlak barvy uvnitř pistole působí proti nafouknutému
těsnění. Při uzavření spouště naopak způsobí, že se jehla
uzavře snadněji a rychleji.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA SPOUŠTĚ 
Jednoduchá, spolehlivá pojistka uzavření spouště s možností
ovládání jedním palcem

OTOČNÝ KLOUB EASYGLIDE™

Lepší pohyblivost

IZOLOVANÁ PRUŽINA
Pružina je izolována od jehly 
a nepřichází do styku s barvou.
=> eliminuje zasychání barvy a nečistot, 

které se na pružině zachycují
=> modulární design repasní sady umožňuje 

snadnou výměnu i v provozních podmínkách

✔✔

Prohlédněte si animaci na
www.ContractorFtx.eu

✔✔
ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ PISTOLE
Snižuje únavu, 
nabízí maximální citlivost a kontrolu při držení,
pohodlí při práci

ODNÍMATELNÝ KRYT (TŘMEN) SPOUŠTĚ
Snadný přístup k filtru

✔

✔

✔✔

✔

NOVÁ GENERACE AIRLESS PISTOLÍ - REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

Please indicate which word(s) should be underlined





SADY PISTOLE/TRYSKA/HADICE

PŘEHLEDNÁ TABULKA AIRLESS PISTOLÍ

VLASTNOSTI

Max. pracovní tlak 248 bar 248 bar 248 bar 345 bar 345 bar 275 bar 280 bar
Průměr ústí před tryskou 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2,3 mm 2,3 mm 3,2 mm 6,35 mm

MŮŽE BÝT POUŽITA S

RAC X™ držák a tryska ■ ■ ■ ■ ■ ■

RAC 5™ držák a tryska ■ ■ ■ ■ ■ ■

Filtr EasyOut™ ■ ■ ■

KONFIGURACE
PISTOLÍ
2-prsté provedení spouště, 288475 288438 244364 246240 246468
držák a tryska* RAC X
4-prsté provedení spouště, 288425 288429
držák a tryska* RAC X
2-prsté provedení spouště, 243283
držák a tryska* RAC 5
2-prsté provedení spouště, držák RAC 5 288477 288428

2-prsté provedení spouště, 235460
držák plochých trysek, bez trysky
4-prsté provedení spouště, 235461
držák plochých trysek, bez trysky
2-prsté provedení spouště, držák s plochou 235462
tryskou pro jemné finální nástřiky
4-prsté provedení spouště, držák a tryska HD 241705

2-prsté provedení spouště, držák RAC 5 248157
a tryska LL5* (pro vodorovné dopravní značení)

4-prsté provedení spouště, bez držáku a trysky 245820
(doporučujeme trysku TMX a držák RAC 5)

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU APLIKACI

Pokud chcete jednoduše vyměnit opotřebovanou stříkací pistoli
nebo chcete připravit a používat zvlášť sadu pro rozpouštědlové
materiály a jinou pro vodouředitelné barvy, máme pro Vás
optimální řešení:kompletní sady pistole/tryska/hadice pro každou
z výše uvedených typů pistolí.

Vždy to správné řešení pro komfortní a profesionální práci.

TexSpray
Modrá

TexSpray
Inline

Silver
Flex™

Silver
Plus™

Contractor
Inline

FTx™Contractor™



VOLBA SPRÁVNÉ TRYSKY PRO KONKRÉTNÍ APLIKACI JE VELICE DŮLEŽITÁ!

Zajistí optimální výkon, zlepšuje kvalitu Vaší práce a umožňuje kontrolu nákladů.

Otočné trysky Graco řady RAC X™ mají ergonomickou konstrukci,vysoký výkon, velmi odolné jádro trysky, které je
navrženo tak, aby se maximálně prodloužil interval výměny trysky a co nejdéle se zachoval původní parametr šířky
paprsku. K dispozici je široký výběr velikostí trysek RAC X od nanášení laků, akrylátů až po těžké stěrkové a jiné
materiály. Odpovídající držák trysek zajistí správné uchycení k pistoli a optimální bezpečnost při práci.

Aktuální řada trysek RAC X usnadňuje výběr správné trysky. 
Jsou označeny různou barvou, podle aplikace, pro kterou jsou určeny.

Trysky ZELENÉ FFA pro všechny materiály tvořící tenkou vrstvu.

Trysky MODRÉ PAA pro všechny profesionální airless aplikace (středně silná vrstva materiálu).

Trysky HNĚDÉ HDA pro velké zatížení a texturní aplikace (materiály tvořící silnou vrstvu).

Kromě barevných kódů, jsou trysky RAC X označeny důležitým trojmístným číslem VELIKOSTI TRYSKY, charakterizující vrtání a úhel trysky.
Patentovaná konstrukce trysek RAC X „Long Life“ přináší uživateli vynikající kvalitu rozprášení a nástřiku, stálý výkon a dlouhou životnost.
Díky speciální pojistce je tryska bezpečně připevněna v držáku. Řada trysek WideRac™ s šířkou paprsku až 60 cm je určena pro aplikace na
velkých plochách.Dvojnásobná šířka paprsku znamená poloviční počet tahů pistolí a snížení celkových aplikačních časů: vynikající pro velké
projekty, protihlukové zdi, mosty, komerční, průmyslové haly a pod.

DRŽÁKY A TRYSKY
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827
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WA-xxxx
60 cm

1221

1223

1225

1227

1229

1231

1233

1235

1237

1239

(287032)

(287033)

ŠÍŘKA PAPRSKU

Typ trysky Vrtání trysky

Filtr čerpadla

200 mesh

100 mesh

100 mesh

60 mesh
60 mesh

30 mesh

30 mesh

* závisí na kvalitě použitého materiálu

žádný

žádný

žádný

Filtr pistole
DOPORUČENÉ VELIKOSTI*
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FILTRY

Patentovaná konstrukce Graco filtrů EasyOut™ filtruje barvu ve směru 
zevnitř ven a účinně tak zachycuje veškeré nečistoty uvnitř vložky.

VÝSLEDEK : filtr se snadno čistí, nebortí se a má delší životnost.

HADICE

OPTIMÁLNÍ KVALITA NÁSTŘIKU

Filtry zabraňují nečistotám a jiným pevným částicím dostat se do
barvového systému stříkacího zařízení. Minimalizují možné ucpání
trysek a zajišťují optimální kvalitu nátěru.

U standardních airless systémů prochází barva přes 3 typy filtrů, 
než opustí ústí trysky a dojde ke konečnému rozprášení: 
filtr na sání (A),filtr čerpadla (B) a filtr pistole (C). První filtr je největší,
poslední nejmenší.

Velikost filtru určuje počet ok v sítu (mesh = počet ok na čtvereční
palec, tj. 6,45 cm2). Čím více ok, tím více bude materiál filtrován.
Doporučujeme používat menší filtry u méně viskózních materiálů
(100 mesh) a větší filtry (60 mesh) u hustších materiálů, jako je
například akrylát, latex.

OPTIMÁLNÍ PRŮTOK A TLAK

Hadice BlueMax™ II představují technologickou novinku 
v oblasti vysokotlakých hadic. Patří k nejlehčím, ale také
k nejpružnějším. A v neposlední řadě zajišťují nejvyšší výkon při
dopravě materiálu do pistole. Proto žádejte hadice BlueMax™ II.

Pokud hadici prodloužíte (o více než 15 m), 
doporučujeme vždy zvětšit o stupeň její průměr oproti 
původní hadici. Větší vnitřní průměr snižuje tření. 
U standardních aplikací alespoň u poloviny celkové délky 
hadic a u hustších materiálů v celé délce. Toto obecné 
pravidlo zajistí požadovaný výkon a tlakovou linearitu.

Hadice Graco jsou dodávány v průměrech 3/16", 1/4", 3/8" a 1/2" v délkách 4,5 m do 30 m.
Pro optimální komfort při práci jsou v nabídce koncové pružné hadice BlueMax s délkou od 0,9 m.

PŘÍKLAD

Barva - stříkání s Ultra®Max II 30 m 1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + pružná koncová hadice (bič)

45 m 3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + pružná koncová hadice (bič)

Stěrka s Mark V™ 22,5 m 3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + pružná koncová hadice (bič)

Stěrka s Mark X™ 45 m pružná koncová hadice (bič)

B

A

C
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Kapalina TSL™

Speciálně určená pro prodloužení životnosti těsnění na vašich stříkacích
zařízeních. Před každým započetím práce přidejte několik kapek do misky
hrdla čerpadla. Účelem není udržet těsnění namazané, ale zabránit
nečistotám a prachu, aby se dostaly do přímého kontaktu s pístem
a rozpustit zbytky barev, které se protlačí skrz horní těsnící segmenty.

Konzervační kapalina Pump Armor™

Dva účely:

1. Neředěná pro dlouhodobé skladování: 
mazivo, rozpouštědlo a ochrana proti zamrznutí v jednom

2. Ředěná vodou (20%) pro účinnější každodenní čištění

SPECIÁLNÍ SADA OFS PRO BEZPRAŠNÉ NÁSTŘIKY

0,25l (206994)
1l (206995)  

3,8l (206996)
1l (253574)

3,8l (245133)

ZÁSOBNÍK A VYTLAČOVACÍ SYSTÉM PRO PYTLOVANÉ HOTOVÉ SMĚSI

OPTIMÁLNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM

Pokud chcete při stříkání významně omezit postranní ústřiky a rozprach
barvy, můžete snížit tlak, zmenšit vzdálenost od podkladu, zúžit úhel
paprsku nanášení, zmenšit velikost trysky na minimum a udržovat
dokonalý správný úhel vůči povrchu.

Připadá vám složité a vlastně i nemožné dělat všechny tyhle věci
současně? Žádný problém. Abychom dokázali uspokojit poptávku po
aplikacích s minimálními postranními úniky barvy, vytvořila společnost
Graco speciální aplikační pistoli, která těchto parametrů spolehlivě
dosahuje. Skutečně nezbytná sada zejména pro exteriér, ale i do interiéru,
je navržena jako kombinace optimálního bezprašného nanesení barvy
a následného rozválečkování. Položka číslo 248947 zahrnuje kompletní
aplikační pistoli včetně dvou ompletních trysek (LL5321, LL5419).

OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

Dostatečné množství materiálu s možností předúpravy
rozmícháním nebo doředěním, zlepšení plnění čerpadla
s využitím gravitačního spádu. Vhodné pro nanášení hustých
materiálů, jako například vnitřních vyrovnávacích stěrkových
tmelů. Díky velkému objemu zásobníku umožňuje pracovat
kontinuálně bez nutnosti častého doplňování. V zásobníku je
možné nechat materiál i přes noc, bez nutnosti proplachování,
jakož i pro přepravu. Velká kolečka s pneumatikami umožňují
dostat se téměř všude, dokonce i po schodech.
Pokud používáte materiál balený v igelitových obalech,
použijte vytlačovací systém na pytle. Takže otázka vlastně
nezní: “K čemu zásobník?”, ale: “Proč ho ještě nepoužíváte?”

Prohlédněte si video na
www.ofsbygraco.eu

PROVOZNÍ KAPALINY





DOSÁHNĚTE VŠUDE, SNADNO A RYCHLE

PISTOLE IN LINE S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM

NÁSTAVCE TRYSEK

Široká škála příslušenství pro větší pohodlí, rychlost a produktivitu,
které vám usnadní práci na obtížně přístupných místech.
Zapomeňte na běhání po žebříku nebo po lešení. 
Zapomeňte na postranní ústřiky barvy proto, že je tryska příliš
daleko. Zajistěte si vždy minimální ztráty. Volbou vhodného
příslušenství provedete každou práci snadněni, čistěji, kvalitněji 
a v neposlední řadě taky ekonomičtěji.

OPTIMÁLNÍ PRÁCE A BEZPEČNOST

Kompletní a připravené k použití, tyto pistole využívají k prodloužení lehkou tyč mezi 
pistolí a hlavou. Pomocí úhlové hlavy můžete vždy nastavit správný úhel stříkání. 
Navíc obsahuje vestavný uzavírací ventil CleanShot™, která zcela eliminuje tzv. „uplivnutí“
trysky. Nabízí se v délkách 90 nebo 180 cm s tryskami RAC X.

OPTIMÁLNÍ VARIABILITA

Jednoznačně jedny z nejužitečnějších pomůcek, které by jste měli mít.
Začněte s nástavcem, přidejte k němu postupně správné koncové příslušenství
a zjistíte, že máte jednu z nejuniverzálnějších kompletních sad pro každou práci.
Kombinace příslušenství naleznete v tabulce na pravé straně.

OPTIMÁLNÍ POHODLÍ

Představte si nástřik stropu.
S prodlužovacím nástavcem správné délky dokončíte práci najednou.
Prodlužovací nástavce jsou standardně osazeny držákem trysek, snadno je
připevníte na Vaší airless pistoli. Dodávány v délkách 25, 40, 50 nebo 75 cm.

PEVNÉ PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE HD

Please indicate which word(s) should be
underlined



Úhlový adaptér 45°

(224399)

K prodlužovacímu nástavci 
lze připojit:

CleanShot™ ventil
Prodlužovací nástavce
pevné
90 cm 244163
180 cm 244164

Prodlužovací nástavce
pevné HD
25 cm 232121
50 cm 232122
100 cm 232123
150 cm 232124
200 cm 232125

Teleskopické prodlužovací
nástavce pro válečky
40-90 cm 218775
90-180 cm 218776
180-360 cm 218777

sestavením dostáváte 
kompletní tlakový váleček

Sestavením dostáváte airless pistoli 
s prodloužením a CleanShot™ ventilem

sestavením dostáváte airless pistoli 
s nástavcem(bez ventilu CleanShot)

Sestavením dostáváte kompletní extra
dlouhé prodloužení (speciální aplikace)

MODULÁRNÍ SYSTÉM:

(volitelná výbava)



PERFOROVANÝ SYNTETICKÝ POTAH

Ideální pro rovné povrchy, jako jsou například podlahy, stěny a stropy. 
Potahy jsou k dispozici v tloušťkách od 10 do 12, 19 a 32 mm se šířkou 23 nebo 30 cm.

PERFOROVANÝ ZESÍLENÝ NÁVLEK

Mezi vnitřním válcem a potahem je pěnová výstelka. Vyrobeny z vláken, tyto návleky jsou zvláště 
vhodné pro natírání nerovných a zrnitých povrchů, jako jsou například venkovní břízolitové fasády. 
Tloušťka 14 až 20 mm a šířka 23 cm.

Interiér
244279 50 cm pevné prodloužení - s hlavou - bez pistole
244281 Teleskopické prodloužení(45-90 cm) - bez pistole
245397 50 cm pevné prodloužení - s hlavou & pistole

Exteriér
6880095 Pevné prodloužení 30 cm 14 mm návlek Pistole In-line
6880096 Pevné prodloužení 45 cm 14 mm návlek Pistole In-line
6880097 Pevné prodloužení 90 cm 14 mm návlek Pistole In-line
098084 Teleskopické prodloužení 90-180 cm 20 mm návlek Pistole In-line
098085 Teleskopické prodloužení 45-90 cm 20 mm návlek Pistole In-line

KOMPLETNÍ SADY PRO OKAMŽITOU PRÁCI

TLAKOVÉ VÁLEČKY

U prací menšího rozsahu, pokud stříkání nedovolují okamžité povětrnostní podmínky, nebo je investorem 
či dodavatelem barev zakázána úprava stěn airless stříkáním, všude tam lze využít tlakové válečky. 
Využití vašeho stříkacího zařízení v kombinaci s tlakovými válečky nabízí hned několik specifických výhod:

MNOHEM RYCHLEJŠÍ
Nemusíte přerušovat práci a ohýbat se pokaždé k nádobě s barvou a otírat o mřížku. 
Když je to třeba, stačí jen zmáčknout spoušť a nanést barvu přímo do válečku.

KONTINUÁLNÍ NANÁŠENÍ
Nemusíte přerušovat válečkování, stále “mokré do mokrého”.
Už žádné šmouhy po zaschnutí a mnohem méně práce 
s rozetřením barvy na stěně.

ROVNOMĚRNÉ MNOŽSTVÍ BARVY V CELÉ ŠÍŘCE VÁLCE
Můžete kontrolovat a dávkovat, kolik barvy přesně potřebujete. 
Tradiční válečky vyžadují nanášení barvy přímo na povrch válce 
a následné otření, ujednocení množství otáčením na mřížce předtím, 
než pokračujeme v aplikaci na stěně. 
U tlakových válečků je barva rovnoměrně distribuována z vnitřního korpusu válce 
na vlastní potah válečku a výsledkem je rovnoměrnější a kvalitnější nátěr.

Řada tlakových válečků od společnosti Graco nabízí válečky s pevnou i výsuvnou rukojetí, 
od 30 cm až do 180 cm. Podle druhu povrchu na který budete nanášet nátěr a podle požadované 
úpravy si můžete vybrat různé druhy potahů:



PŘEHLEDNÝ PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM

PISTOLE A SADY PISTOLE/TRYSKA/HADICE

SG3™ ■

FTx™ ■ ■

Contractor™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Plus™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Flex™ ■ ■ ■

TexSpray™ Blue ■ ■ ■ ■

TexSpray™ Inline ■ ■ ■

OFS sada pro bezprašné nástřiky 248947 ■ ■ ■ ■ ■

LAVNÍ FILTRY - PŘÍSTROJOVÉ

Krátké ■

30 mesh 246425
60 mesh 246384
100 mesh 246382
200 mesh 246383
Dlouhé ■ ■ ■ ■

30 mesh 244071
60 mesh 244067
100 mesh 244068
200 mesh 244069

HADICE*

BlueMax™ II 1/4" 30 m 45 m 45 m 45 m 45 m
BlueMax II 3/8" 60 m 60 - 75 m 60 - 90 m 60 m

* Maximální délka hadic a její průměr závisí na několika faktorech, především na viskozitě barvy, výkonu zařízení a výškovém rozdílu, který máte překonat.

PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE

Nástavce trysek RAC X™

25 cm 287019
40 cm 287020
50 cm 287021
75 cm 287022 ■ ■ ■ ■ ■

In Line pistole s prodloužením ■ ■ ■ ■ ■

In Line pistole s prodloužením, CleanShot ventilem a držákem trysek RAC X
90 cm 287026
180 cm 287027 ■ ■ ■ ■ ■

Tlakové válečky (pro interiér) ■ ■ ■ ■ ■

Tlakové válečky (pro exteriér) ■ ■ ■ ■ ■

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobník 90 l 287987 ■ ■ ■

Vytlačovací systém(mandl) pro pytlované směsi 289587 ■ ■ ■

Sada pružného sání 243167 ■ ■ ■

KAPALINY

TSL™ ■ ■ ■ ■ ■

Konzervační kapalina Armor™ ■ ■ ■ ■ ■

ST Max™ Ultra®Max II GMax™ GH™ Mark V™/ X™

NAJDĚTE ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY

Můžu připojit prodlužovací nástavec na pistoli k zařízení ST Max™? Nebo tlakový váleček 
k zařízení Ultra®Max? Jaká je maximální doporučená délka hadice pro Vaše stříkací zařízení? 
Odpovědi na všechny tyto otázky a mnoho dalšího naleznete v následující tabulce.



Společnost Graco, založená v roce 1926, je předním dodavatelem systémů a komponentů pro práci
s kapalinami. Výrobky společnosti Graco přenášejí, měří, řídí, rozdělují a aplikují širokou paletu barev,
kapalin a viskózních materiálů používaných při lakování, konzervaci a mazání v automobilovém
průmyslu,stavebnictví, strojírenství a mnoha dalších komerčních a průmyslových odvětvích.

Úspěch společnosti je založen na stálé technické dokonalosti, výrobě světové kvality a prvotřídních
zákaznických službách. V těsné spolupráci s kvalifikovanými distributory nabízí společnost Graco systémy,
produkty a technologie, které stanovují standard kvality v celé řadě řešení pro práci s kapalinami.
Společnost Graco dodává zařízení pro průmyslové lakování, ochranné nátěry, cirkulaci barev, mazání
a distribuci těsnicích hmot a lepidel, spolu s výkonnými zařízeními pro stavební průmysl. Neustálé investice
společnosti Graco do rozvoje činnosti jsou zárukou dalších inovativních řešení pro náročný celosvětový trh.

O SPOLEôNOSTI GRACO
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Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění.
Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.
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P.O. Box 1441
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Graco K.K.
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Tel: (81) 45 593 7300
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Graco Inc.
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