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ERISTA Méhészeti Szakáruház 2020/2021 katalógus bevezetője
Várakozással tekintünk az előttünk álló 2020-2021 éveket felölelő időszakra, és virágzó méhészeti tevékenységet kívánunk minden
meglévő és jövőbeli Partnerünknek.
Örülünk, hogy ismételten megoszthatjuk újonnan átalakított és könnyen navigálható katalógusunkat Önökkel.
Célkitűzésünk, hogy minden méhész vásárlónk megfelelő ügyfélszolgálati figyelmet, versenyképes árakat, folyamatos konzultációt
és minőségi termékeket kapjon tőlünk.
Elkötelezett és hozzáértő munkatársaink innovatívok maradnak abban, hogy amit nyújtunk, hozzájáruljon a környezeti hatások
pozitív elő segítéséhez.
								

Erista Kft. csapata

ERISTA Kft. 2020/2021 Catalogue introduction
We look forwards to 2020/2021 and wish you a prosperous beekeeping year.
We are excited to share our newly redesigned and easy to navigate catalog
With you.
Our mission is to support every beekeeper with excellent customer service, competitive prices, continued education and quality
equipment.
Our dedicated and knowledgeable staff remain innovative and adaptive in what we provide and strive to facilitate a positive social
and environmental impact.
								

The Erista Team
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Töltőgép, töltőállomás, töltősor

A dán Swienty cég az 1980-as évek eleje óta gyártja, fejleszti kiváló mézpalackozó gépeit, gépsorait. Céljuk mindig is az volt,
hogy megbízható, könnyen használható, rugalmasan adaptálható gépeket tudjanak ajánlani már a kisebb méhészetek számára
is, egészen a nagy kicsomagoló üzemekig. Gépeiket szerte a világon használják az elégedett vásárlók.
A töltőrendszer egyedisége abban áll, hogy magában hordozza a növekvő igények szerinti fejlesztés lehetőségét: az asztali
töltőgép lépésenként bővíthető teljesen automata sorrá – igazi LEGO-módszerrel – a tetőlezárásig és címkézésig, a rendszer
a méhészettel együtt növekszik.
110040 DAM 1000 töltőgép
Fogaskerekes szivattyú direkt motorral, melyet mikroprocesszor vezérel és
cseppmentes töltést biztosít. A szivattyúfej élelmiszerbiztonsági alapanyagból
készült. A töltősúlyt digitális kijelző mutatja, amit 14 grammtól 14 kilóig (ml-ben is
kijeleztethető) be lehet programozni. Maximum 10 töltőprogram menthető el,
melyeken belül a paramétereket tetszés szerint átírhatjuk. Az egyes töltéseket
a tartozék lábpedállal, vagy opcióként választható érintőkapcsolóval indíthatjuk.
A programban beállítható a súly/térfogat, a kalibrálási tényező, töltési sebesség,
a töltőparaméterek s a gép megszámolja a töltések mennyiségét is. Az egyes
töltések száma és a teljes mennyiség (ml vagy gramm) kijelezhető.
Szivattyú módban a szivattyúzások mennyiségét mutatja. A gép nagy pontossággal
dolgozik (+/–1 grammig) és könnyen beállítható a különféle viszkozitású
folyadékok kiszereléséhez. Ezzel a pontossággal el lehet kerülni a túltöltést, így a gép ára hamarosan megtérül. Szivattyúként
a gép mindkét irányba egyaránt jól használható, sebessége szabadon választható, kapacitása min. 140 l/óra. Minden alkatrész,
amely kapcsolatba kerül a kiszerelendő mézzel, rozsdamentes acélból vagy élelmiszeripari biztonsági előírásoknak
megfelelő műanyagból készül. A gép könnyen, szerszámok nélkül szétszerelhető és egyszerűen tisztítható, karbantartást nem
igényel. Installálása, kezelése a tartozék gépkönyv segítségével megtanulható.
110896 Kis töltőállomás
A Swienty legkisebb töltőállomása egy Dana api Matic 1000-ből és egy Ø 70 cm-es
automata forgóasztalból áll. Az üres üvegeket az asztal tetejére helyezzük és az
továbbítja őket egy fotocellához. A fotocella érzékeli az üveget, az asztal megáll, és
a beprogramozott mennyiség töltése megindul. Amikor az üveg megtelt, az
asztal ismét forogni kezd, amíg a következő üveg a fotocellához nem ér. A megtöltött
üvegeket aztán az asztal közepéről begyűjthetjük. A töltőgép magasságát a különféle
üvegekhez be tudjuk állítani. A könnyebb mozgatás érdekében kerekeken áll. Ezzel
a készülékkel kb. 400 db 500 grammos üveget (vagy 1500 db 30ml-est) tudunk
megtölteni egy óra alatt. A gépet beüzemelésre készen, tömlővel és a szükséges
alkatrészekkel együtt szállítjuk.

Töltőgép, töltőállomás, töltősor

110052 DAM 2000 töltőgép
A DAM 1000 gép testvére, nagyobb kapacitással.

110885 Töltőállomás
A töltőállomás egy DAM 2000 töltőgép és egy Ø 100 cm-es
forgóasztal társításával született, nagyobb kapacitású variáció:
550 töltés/óra, szivattyúként 300 l /óra.

110868 Kézi címkéző gép
Az egyenletes, kézkímélő címkézés ideális megoldása kis
méhészetekben: tekercsről adagolja a mézescímkét, egy
csuklófordítással azonos magasságban és vízszintesen
ragasztja fel az öntapadó címkét.

110811 Kézi üveglezáró készülék
Kis méhészetek kézkímélő eszköze az üvegek biztonságos
lezárásához: a csavaros tetőt lazán ráhelyezzük az üvegre, majd
a kar lenyomásával a gép szorosan rátekeri azt.
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Töltőgép, töltőállomás, töltősor

110900 Komplett töltősor
Elemei: ▪ DAM 3000 töltőgép
▪ forgóasztal, Ø 100 cm
▪ tetőosztályozó
▪ tetőillesztő gép
▪ címkéző automata
A gyors, pontos, hatékony kitöltés leggazdaságosabb megoldása ez a kis töltősor. A forgóasztalra helyezett üvegeket a fotocella
előtt megállítja és tölti a gép 1% pontossággal, cseppmentesen. Az üveg automatikusan indul tovább a futószalagon
a tetőosztályozóhoz, majd a tetőillesztőhöz, ami az előzőleg lazán ráejtett csavaros lapkát szorosan rácsavarja az üvegre.
Ezután a címkéző automata elé ér, ahol az öntapadós tekercsről egyenletesen, szépen rákerül az előre megtervezett címke és
a gyűjtőasztalról a kezelő csomagolhatja az elkészült üvegeket.
A rendszer óránként 800 üveget tölt meg, 50 × 40 mm-es mérettől 130 × 130 mm-ig. Könnyen kezelhető, karbantartása
egyszerű, megbízható és csendes.

Töltőgép, töltőállomás, töltősor

110803 Tetőosztályozó
110932 Címkéző gép
A tartályba szórt műanyag vagy fém lapkákat egy szállítószalag 800 címke/óra kapacitással dolgozó automata címkézőgép
emeli fel és a tetőosztályozó rendszer egyenként ejti az üvegre, digitális kijelzővel, kerekeken. A kész üvegeket egy szögletes
így előkészítve a tetőillesztő gép munkáját.
asztalon csoportosítja.

110804 Tetőillesztő
Műanyag és fém lapkák szoros felcsavarására egyaránt
alkalmas. A gép egy szállítószalagon helyezkedik el, 6– 8 bar
légnyomással dolgozik.

110915 Tasakoló
Mézcsomagoló gép, amely fóliából hegesztett kis zacskókba
adagolja a beprogramozott mennyiségű mézet
(1– 50 ml/ tasak). Kapacitása 1800 ill. 2100 db/óra lehet,
a nyitáshoz szükséges, V-bevágást készítő kést és a dátumozót
opcióként kell rendelni hozzá. 230 V/900 W ill. 1100 W
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Viaszolvasztók

A fedelezett viasz 70% mézet tartalmaz még pörgetés után is, ezért érdemes beruházni egy viaszolvasztóra. A különféle
kapacitású/térfogatú készülékek között minden méhész megtalálja a számára megfelelőt, ami pár hónap alatt visszahozza az
árát. Bizonyos típusok a viaszolvasztás mellett a méz melegen tartására és a kikristályosodott méz felolvasztására egyaránt
használhatók.

3302 Gőzös viaszolvasztó
Hatékonyan választja szét a viaszt a méztől. Használata egyszerű: töltse fel a
generátort kb. 5 liter vízzel, ez biztosítja az olvasztáshoz szükséges gőzt. Bekapcsolás
után kb. 15 perc múlva indul a kiolvasztás, 50 perc alatt kiolvad az összes keret, vagy
a kb. 20 kg fedelezés. Tanácsos kúpos edényt használni a kifolyónál, hogy a lehűlő
viasz könnyen kiönthető legyen. A generátort működés közben ellenőrizzük, túl ne
melegedjen, mert ebben az esetben automatikusan kikapcsol, és hosszabb időbe
telik, mire újra tudjuk indítani. Működési idejét lerövidíthetjük, ha meleg vízzel
töltjük fel a tartályt. Időnként a lehetséges vízkőképződés miatt tisztítani kell.

3305 Elektromos viaszolvasztó
A gépet öreglép vízgőz segítségével történő kiolvasztására tervezték. Kb. 30–35
keretet vagy 60 kg fedelezést helyezhetünk bele. Belső kosara 63 cm átmérőjű,
perforált, alul pedig beépített víztartálya van, melyből a 2,5 kW-os (230 V) melegítő
az olvasztáshoz elegendő gőzt fejleszt. A rozsdamentes tartály szigetelt, így csökken
a hőveszteség és lerövidül az olvasztás ideje. Az egy leolvasztáshoz szükséges idő a
lép öregségétől is függ. A folyamat végén a keretek tisztán és fertőtlenítve
kerülnek elő a készülékből. A viasz:méz arány kb. ⅓ : ⅔.

3306 Gázos viaszolvasztó, fertőtlenítő
A viaszolvasztás az öreglépekből, vagy a fedelezésből vízgőzzel történik, gyorsan,
egyszerűen és hatékonyan. Olvasztás előtt töltsünk kb. 12 l vizet a gépbe, helyezzük
be a kereteket a perforált kosárba, a gázégő (nem tartozéka a gépnek!) segítségével
forraljuk fel a vizet. A keletkező vízgőz a perforált kosáron át felszáll és kiolvasztja
a viaszt. A tiszta viasz keresztülfolyik a kosáron és távozik a gép leeresztőcsövén át
egy odakészített tartályba, míg a hulladék a kosárban marad. Egy ilyen munkafázis
kb. 30–40 percig tart. A kifolyócső bedugaszolásával a keretek fertőtlenítésére is
alkalmas.

Viaszolvasztók
3295 Elektromos viaszolvasztó ventilátorral
Ezzel a viaszolvasztóval egyszerűen lehet a mézet és a viaszt szétválasztani
egymástól a meleg levegő cirkuláltatásával. Az olvasztó tetejében levő fűtőtest
(2,5 kW / 230 V) hőjét a ventilátor oszlatja el úgy, hogy mindenhol azonos
hőmérséklet legyen a tartályban. A termosztát 30 – 110°C-ig állítható. Amikor a viasz
elkezd olvadni, a méz leszáll a tartály aljára, a felszínén maradó viasz megvédi
a túlmelegedéstől. A viaszolvasztó segítségével teljes egészében kinyerhetjük
a mézet a viaszból, így befektetésünk gyorsan megtérül. Különösen azoknak a
méhészeteknek célszerű megoldás, ahol a fedelezést géppel vagy elektromos késsel
végzik, és több méz marad a viaszban. A tartályban egy perforált lemez található, az
egész tartály rozsdamentes acélból készült. Minden mézzel érintkező alkatrész
élelmiszerbiztonsági előírásoknek megfelelő alapanyagból készült. A viaszolvasztót
méz kimelegítésére is használhatjuk: az üvegeket, vödröt vagy kisebb hordót
a perforált lemezre állítjuk, a termosztáton beállítjuk a kellő hőfokot. A tartály
átmérője 63 cm, a viaszolvasztó kapacitása kb. 38 – 40 kg /olvasztás.
104422 Dana api mini
Rozsdamentes acélból készült kör alakú tartály, lyukacsos betéttel. Automatikusan és
finoman szétválasztja a mézet a viasztól, anélkül, hogy túlmelegítené azt.
A készülék teteje fűtőegységgel és ventilátorral készült, amely biztosítja a megfelelő
hőelosztást az egész tartályban. A készülék ideális azok számára, akik a maximális
méz/viasz arányt szeretnék elérni. Töltésenként maximum 40 kg fedelezés
kiolvasztására. 2000 W / 230 V, 30–110 °C
104400 Dana api Melter viaszolvasztó
A Dana olvasztó rozsdamentes acélból készült, jól szigetelt duplafalú tartály.
Finoman választja szét a mézet és a viaszt, anélkül, hogy túlfűtené azt. A készülék
teteje alatt egy fűtőegység és egy ventilátor található, (30 – 110°C) amely biztosítja
a megfelelő hőelosztást, alján pedig egy hőmérséklet-érzékelős fűtőegység
(30 – 80°C) van.
Az olyan méhész számára, aki a legjobb minőségű mézet és viaszt szeretné kinyerni,
ez a gép az ideális megoldás. Az olvasztót töltésenként kb. 100–120kg fedelezett
anyag olvasztásához tervezték. Más célokra is használható, mint például méz
olvasztásához, a lépekben kikristályosodott méz kinyeréséhez, a viasz kiolvasztásához
a keretekből, vagy bármely olyan esetben, ahol kontrollált és finom hőkezelésre van
szükség. Univerzális gép, amely praktikus megoldásokat kínál a mindennapi
méhészeti problémákra.
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Viaszfeldolgozás
104416 Gőzös viaszolvasztó
2012-ben újragondolt és továbbfejlesztett gőzös viaszolvasztó: légmentesen záró
tetővel és a vízkövesedést és kristályosodást megelőző technikával. Hatékony,
folyamatos elektromos gőzfejlesztésével lehetővé teszi, hogy Ön megszakítás nélkül
dolgozhasson. Vízvezetékhez és elektromos hálózathoz csatlakozás után rakja be az
olvasztani kívánt fedelezést és két percen belül indulhat a munka.
6 KW/ 400V

108770 Viaszprés
Hideg prés a fedelezési viasz és méz elválasztására. (Gyümölcsprésnek is kiváló!)
Teljesen kitekert állapotban kibillenthető. A kipréselt méz a perforált lemezen át
kifolyik, a viaszból pedig pogácsa lesz.

108771 Méz-viasz elválasztó fémcsiga prés
A kivágott lép vagy a fedelezés lecsúszik a spirálhoz és lassan bejut a gépbe, ahol a
perforált csövön át a méz kifolyik. Kapacitás: 50 kg/óra

107800 Viasz-centrifuga
Kapacitása: 500 kg/nap fedelezés. Durva és finom szűrővel, állítható sebességgel.
750W/230 V

Mézkrémesítők
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MÉZKRÉMESÍTŐ, HOMOGENIZÁLÓ KÉSZÜLÉKEK
Magyarországon is egyre ismertebbé és keresettebbé válnak a krémmézek, melyek lágy, selymes szerkezetüknek
köszönhetően könnyebben kezelhetőek és magas élvezeti értéket biztosítanak. Előállításuk hosszadalmas folyamat, ennek
megkönnyítését szolgálják a krémesítő gépek.
109500 Mézkrémesítő 100 / 300 / 600 kg-hoz
Krémméz készítésekor a cél, hogy állandó finom
kristályszerkezetű mézet kapjunk, amely hosszan eltartható és
állaga nem változik. A krémmézben a kristályok nem tudnak
összeállni durva szemcsékké, hanem apró kristályos, lágy
szerkezetet ad hosszú időn keresztül. A krémméz első osztályú
termék, hosszabb tárolási idővel, mint a folyékony mézek.
A krémesítő gép speciális szerkezete nagyon hatékony
keverést tesz lehetővé, az időzítővel pedig, sok munkát
takaríthatunk meg, hiszen nem kell a gép mellett állva
ki-bekapcsolgatnunk naponta többször – ezt az időt másra
fordíthatjuk, a készülék pedig helyettünk dolgozik.

109905
Krémesítő szárak
Aki a régi jó kézi módszerrel végzi
a méz krémesítését, annak nyújt
segítséget az INOX keverőszárak
valamelyike.
109915
Krémesítő szárak
Aki a régi jó kézi módszerrel végzi
a méz krémesítését, annak nyújt
segítséget az INOX keverőszárak
valamelyike.

7173 Fűthető homogenizáló
tartály
Duplafalú, fűtött 600 kg-os
tartály. A rozsdamentes
keverőlapát magassága állítható,
így akkor is tudjuk keverni
a mézet, ha a tartály nincs tele.
A belső tartály alját úgy
döntötték meg, hogy teljesen
kifolyhasson a méz, a külső
tartály mézcsapja
a legalacsonyabb ponton van
ugyanezen okból. 400V / 1150 W
Belső átmérő: 79 cm
Magasság: 135 cm
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Fedelező gépek

A fedelezés nehéz munkájának megkönnyítésére a különböző méretű méhészetek sokféle kapacitású gép közül választhatnak.
Ötletadónak néhány megoldás – az egyszerűtől a komplett sorig finn partnerünk választékából. Bővebb, személyre szabott
információért forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

P100 viaszprés
Részei: 20 l műanyag viasztartály, 23 l méztartály, 5 l szűrő
230 V/ 375 W
Kapacitása: 100 kg / h (200 és 500 kg-os is kapható)

ES1B fedelező gép
30– 40- keret/ óra, 230 V/375 W
Felejtse el a hosszadalmas kézi fedelezést! A közepes
méhészeteknek ( kb. 300 családig) kínál ideális megoldást ez az
egyszerű, de hatékony gép. Gőzzel felmelegített kések végzik
a fedelezést, 2 m hosszú tartóra csúsznak ki a kész keretek.
Nagyobb kapacitású típusok is rendelhetők.

39 keretes automata berendezés
Részei: keretadagoló, automata fedelező, kerettároló,
horizontális pörgető, méz- és viaszprés, mézszűrő
(80 l),érintőképernyős kontroll panel, fedelezett keretek
tartója. A kisebb sorokat (26–39–52 keret) úgy
tervezték, hogy egy ember kezelni tudja – nagyobb
kapacitású gépek akkor igazán kihasználhatók, ha ketten
dolgoznak velük. A cég egészen 176 keret/ óra
kapacitásig tervez gépsorokat.

Pörgetők
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Pörgetőink részben a szlovén LOGAR cégtől származó csúcsminőségű termékek. A csaknem 40 éve működő családi
vállalkozás folyamatos fejlesztéssel, gyártó gépeik modernizálásával, a méhészektől kapott visszajelzések figyelembevételével
készíti az európai piacokon régóta bevezetett termékeit (pörgetők, tartályok, fedelező kádak, viaszolvasztók, méhészet egyéb
gépei és eszközei). Választékukból igyekszünk a magyar igényeknek megfelelő típusokat kiválasztani.
A tangencionális pörgetők nagyon kedveltek a méhészek körében alacsony áruk miatt, s mert minden méztípushoz
használhatók. Hátrányuk viszont, hogy a kereteket meg is kell fordítanunk – ennek megkönnyítése érdekében a kosarak kétféle
változatban kaphatók: középtengelyes és tengely nélküli kivitelben. A tengely nélküliben a keretet anélkül meg tudjuk fordítani,
hogy kiemelnénk a kosárból.
A sugaras pörgetőket általában az alacsony-és közepes nedvességtartalmú mézek pörgetéséhez ajánljuk. A keret mindkét
oldala egyszerre ürül ki a centrifugális erőnek és a sejtek speciális formájának köszönhetően.
Az önfordítós pörgetők a legköltségesebb és egyben a legideálisabb megoldást jelentik – a programozható variációk teljesen
önállóan dolgoznak, míg a méhész mással foglalatoskodhat.
Minden pörgető rozsdamentes acélból, plexi tetővel készül, a mézcsap a lehető legalacsonyabb ponton helyezkedik el, hogy
maradéktalanul kifolyathassuk mézünket. Kézi, motoros és automata típusokból választhatunk – a kézi pörgetők később is
átalakíthatók motorossá egy, a plexi tetőre való áthidaló segítségével. Emellett a KÖNIGIN Kft valamennyi méhészeti gépe, így
pörgetői is, illetve MINELI pörgetők találhatók kínálatunkban. Az alábbi csoportosítás csak válogatás és ízelítő a pörgetőkből –
kérjük, tekintse meg web-oldalunkon az aktuális választékot vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy az Ön
speciális igényeinek megfelelő pörgetőt megtalálhassuk!
Típus:

Önfordítós

6/12 keret, 20 család fölött

Sugaras

8–56 keret, bármely méhészethez

Tangencionális

4/8 keret, max. 50 családhoz
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Kimelegítők

A kristályos méz kíméletes kiolvasztásának nehéz feladatában segítenek a különféle kimelegítők. Legyen az edény kicsi vagy nagy,
üveg vagy műanyag, vödör vagy tartály, mindenhez kínálunk megoldást. A kimelegítővel a palackozást is megkönnyíthetjük, ha
mézünket a megfelelő hőmérsékleten tartjuk.
Mézkimelegítő spirál
109170 Ø 32 cm 550 W
109172 Ø 45 cm 1000W

227006 Kimelegítő párna

357110 Mézkimelegítő
600 W

357111 Mézkimelegítő
1000 W

501001 Mézkimelegítő kannás 500 W

357112 Mézkimelegítő
2300 W

501002 Mézkimelegítő hordós 1000 W

Egyéb gépek

102080 Méhméreg-gyűjtő
A kis méhméreg-gyűjtő készülék két elemmel működik: reggel
kb. 30 percen keresztül a kijáró közelébe helyezve
impulzusaival arra készteti a méheket, hogy megszúrják az
üveglapot. A méhecskék bántatlanul távoznak, a méhész pedig,
később a kristályosodott méhmérget le tudja kaparni a lapról,
majd áthelyezi a készüléket egy másik kaptár elé.

109199 G2 Mézszárító
A 600 kg kapacitású mézszárító korongjai nagy felületet
biztosítanak a meleg levegővel történő szárításhoz. Opcióként
a gép felszerelhető egy tartállyal, mely automatikusan leállítja
a gépet, amint a kívánt mennyiségű vizet kivonta a mézből.

110950 Mézszárító
Teljes automatikával működő vákuumos mézszárító
berendezés. Bármilyen víztartalmú mézből az Ön által kívánt
nedvességtartalom elérhető. Egyszerűen csatlakoztassa
a gépet hidegvízhez (kb. 1 m³/óra) és 16A-hoz, tegye
a nedves méz tartályát és az üres méztartályt a gép elé, állítsa
be a kívánt nedvességtartalom arányát, a többit bízza rá!
A gép mérete: 1,2 × 1 × 1,4 m
Minden mézzel érintkező része élelmiszerbiztonsági előírások
szerinti alapanyagból készül.

102110 Virágporszárító
A virágporszárító méhkenyér, gyümölcs, gyógynövények,
bogyók és gomba szárítására is alkalmas, a polcokat kivéve
pedig, méz kimelegítésére használhatjuk. 70 kg virágport
helyezhetünk el a 31 polcon, – egy polcra max. 2 kg árut
célszerű tenni– ez 24 óra alatt szárad ki. (Méhkenyérhez 2-3
nap szükséges.) Kis „testvére” a tíz polcos, 102109 típusú
szárító, 15–20 kg virágporhoz.
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Egyéb gépek

102085 Méhpempő - szedő berendezés
Vákuumos készülék, mely egyszerűbbé teszi a méhpempőgyűjtés nehéz, aprólékos munkáját. Élelmiszerbiztonsági
előírások szerinti szilikon tömlővel, rozsdamentes konténerrel.

104426 Nap-viaszolvasztó Inox
Mérete: 110x70x25 cm
Súlya: 44 kg
A felnyitott tető belső INOX – felülete tükörként veri vissza a
napfényt a megfelelő pontra, így növelve a viaszolvasztó hatékonyságát. A megolvadt viasz a kihúzható fiók(ok)ból könnyen
kiönthető.

102090 Méhkenyér - őrlő készülék
A 2013. évi Apimondián aranyérmet nyert készülék.
A kipörgetett, méhkenyeret tartalmazó kereteket a kaptárba
visszahelyezve megszárítjuk, majd a lépeket 80 mm széles
csíkokra szeletelve a fagyasztóba helyezzük. Ezeket a csíkokat
tudjuk a készülékkel megőrölni, rostálni, majd a kinyert
méhkenyeret alaposan meg kell szárítanunk.
(pl. pollenszárítóban)

104427 Nap-viaszolvasztó Inox
Mérete: 53x43x22 cm
Súlya: 22 kg

Műlépkészítés
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A méhészeknek nem kell bizonygatni, milyen fontos a jó minőségű, megbízható tisztaságú műlép. Kis és nagy méhészeteknek
egyaránt kínálunk megoldást a házi, kis-és nagyüzemi műlépkészítéshez, legyen az hidegen vagy melegen hengerelt.
Árajánlatért e-mailben forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, melyben röviden vázolják fel elképzelésüket.

②

③
①

Kézi műlépkészítő hengerek

104490 Szilikon öntőforma
Dadant méretű (420 x 270 mm) szilikon
forma kézi öntéshez

① 300600 Kézi sima henger

Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 52 mm
súly: 35 kg
② 300670 Kézi méhsejtes henger
Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 62 mm
sejtméret: 5,43 mm súlya 35 kg

④
③ 104550 ④ 104560 Félautomata

Motoros műlépkészítő hengerek
104511 Sima henger
376656 Vízhűtéses prés
Hosszúsága: 320 mm, átmérő: 52 mm
Kis méhészetek ideális megoldása otthoni súly: 75 kg
műlépkészítéshez. Rozsdamentes acél
104521 Méhsejtmintás henger
ház, szilikon öntőforma, vízhűtés. ÓránHosszúsága: 320 mm, átmérő: 62 mm
ként kb.25 NB méretű műlép lap készítsúly: 75 kg, sejtméret: 5,43 mm
hető vele.

viaszcsík- ill. műléphenger
A két lépésben történő,
hideghengerléses eljárás félautomata
gépei: a viaszlap-hengerlő a folyékony
viaszból egyenletes vastagságú, végtelen
szalagot gyárt, melyre aztán a második
lépésben a műléphenger méhsejt-mintát
nyom, majd az Ön által beállított méretre
szab. A hidegen hengerelt műlép még
alacsony hőmérsékleten is rugalmas,
könnyen felcsavarható – így pl.
gyertyakészítéshez is használható - és
a kaptár melegében sem deformálódik el.
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Műlépkészítés

104570 Automata műlépkészítő gépek
Öntéses eljárással melegen hengerelt műlépet készíthetünk.
Az automata gépre csorgatott folyékony viasz egy lépésben válik
méhsejtmintás műléppé, kb. 800 sejt / dm² mindkét oldalon
egyszerre. A kívánt szélességet a körkések beállításával
választhatjuk meg, a hosszúságot pedig, egy előválasztóval
(mm-ben megadva). A gép kapacitása kb. 40 kg / óra.

M1 és M2 automata műlépöntő gép
A géppel meleghengerléses eljárással, egy lépésben készíthetünk műlépet. Egy kezelő szükséges a működtetéséhez, s az
automata a meleg viasz első csurranásától a csomagolásra kész,
méretre szabott lapokig elvégzi a munkát.

Egyedi árajánlatkérésüket különböző gépekre, berendezésekre
és gépsorokra kérjük szíveskedjenek e-mailben az
info@erista.hu címre leadni, koordinátáik megjelölésével.

Anyanevelés

304107 Jenter tűzősejt tűzdelő
Segítségével könnyedén betehetjük
a tűzősejteket a petéztető dobozba.

304101 Jenter anyanevelő készlet
A 80-as évek óta bevált és népszerű Jenter
anyanevelő rendszer használata nagymértékben leegyszerűsíti az
anyanevelést. A kezdő készlet tartalmaz 1db
petéztető, műlépes dobozt, 50 db recés
bölcsőtartót, 110 db bölcsőkezdetet, 110
db tűzősejtet, 1 db tűzősejt tűzdelőt és 1 db 304109 Jenter bölcsővédő
dugót.
304102 Jenter bölcsőtartó
50 db/cs
Recézett bölcsőtartó
a bölcsőkezdethez.

304103 Jenter bölcsőtartó −
sima 50 db/cs
304110 Jenter műlépes (petéztető)
Sima bölcsőtartó a bölcsődoboz
kezdethez.
A rendszer alapja, a petéztető doboz,
ahova majd az anya is petézni fog.
304104 Jenter bölcsőkezdet
304117 Jenter készlethez előlap
110 db/cs
Tartalék
előlap a petéztető dobozhoz.
Bölcsőkezdet a tűzősejthez.
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304115 Előlap Jenter petéztető dobozhoz fehér sejtes rács

304113 Tálca tisztító
A tálcatisztító segítségével a méhanya
tálcák megtisztíthatók, hogy a következő
tenyésztés során újra használni lehessen
őket.

304114 Anyanevelő készlet Jenter Easy

304105
Jenter tűzősejt 110 db/cs
Tűzősejt az álcához.
304106 Jenter dugó
Dugó a petéztető doboz
előlapjához.

304111 Jenter tenyészléc
Tenyészléc az érett bölcsőkhöz.

304116 Előlaprács Jenter Easy szettbe
sárga
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304201 Nicot műlépes doboz
Az 1981-ben regisztrált hivatalos francia
anyanevelőrendszer használata hasonló
a német Jenteréhez, de egyszerűbb és
kevesebb alkatrészt igényel.

304203 Nicot bölcsőtartó
A Nicot rendszerhez használható
bölcsőalap.

Anyanevelés

304205 Nicot tűzősejt
A Nicot rendszerhez használható tűzősejt
a bölcsőkezdethez.
304302 Anyajelölő üvegpipa
Üveg henger az anya egyszerű
jelöléséhez. A puha szivacs miatt az anya
nem sérül.

304000 Anyanevelő naptár

304301 Anyajelölő hengerke
304204 Nicot bölcsőkezdet
Műanyag henger az anya egyszerű
A Nicot rendszerhez használható
jelöléséhez. A puha szivacs miatt az anya
bölcsőkezdet, amit a bölcsőalapra teszünk. nem sérül.

304303 Anyaleszorító
A műanyag leszorító karika segítségével,
elfogadtathatjuk az anyát anélkül, hogy
bántanák a dolgozó méhek.

304304 Anyaleszorító tüskés karika
Fém tüskés anyaleszorító, amivel az anya
elfogadását segíthetjük.

Anyanevelés

304305 Anyajelölő karika − damilos
Damillal befűzött műanyag karika,
melynek segítségével megjelölhetjük
az anyát.

304306 Anyajelölő toll
Olajbázisú, "anyabarát" filctoll
anyajelöléshez.
Az évek színjelölései: 2019, 2020
2021, 2022

304310 Ecsetes anyajelölő festék
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304308 Anyajelölő szám
1–99-ig számozott jelölőpötty, amit
speciális ragasztóval lehet az anyára
helyezni.

304309 Anyajelölő szám ragasztó
Az anyajelölő számhoz kapható ragasztó.
Nem bántja, nem irritálja az anyát.

304401 Anyakifogó csipesz
Segítségével kifoghatjuk az anyát, annak
sérülése nélkül.

304402 Anyakifogó egykezes
A legpraktikusabb anyakifogó, ami
egyben anyajelölőként is funkcionál. Egy
kézzel használhatjuk: a kifogót a keretre
helyezzük, a hüvelykujjunkkal eltoljuk az
elzáró lapot, a mutatóujjunkkal pedig
eltoljuk a leszorítót, majd bejelöljük
az anyát.

304501 Anyabölcső műanyag 30 db/cs
Műanyag bölcsőkezdet, a csomag
30 db-ot tartalmaz.
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304502 Anyazárka műanyag (sárga)
Funkcionális anyazárka függesztő füllel.
Anyatárolásra, elfogadtatásra.

304503 Swienty műanyag anyazárka
Sorolható anyazárka szállításra. A zárólapka kitörése után szoktatásra kiváló.

225017 Anyazárka fa - dupla
Zárka anyaelfogadtatáshoz, léputcába
könnyedén függeszthető.

Anyanevelés

225018 Anyazárka fa - szimpla
Szoktató zárka bőséges lepény tárolásra
elegendő hellyel.

225019 Anyazárka hálós, műanyag
Bölcsővédő anyazárka "tartalék élelemnek" csészével, szokásos bölcsőtartóhoz.

225020 Anyazárka rácsos, műanyag
Műanyag zárka, anyaráccsal, anyatartalékoláshoz. A gondozó méhek szabadon
bejárhatnak az anyához.

225027 Anyazárka
Extra rugalmas műanyagból készült
többcélú zárka. Praktikus, kísérő méhek
egyszerű kiengedését szolgáló "zsilippel".

304112 Jenter anyazárka
Szabvány anyazárka a recés és a sima
bölcsőtartóhoz.

304202 Nicot anyazárka
A Nicot rendszerhez használható
műanyag anyazárka.

Anyanevelés

304601 Kínai álcázótű
A legegyszerűbb álcázótű műanyagból,
a végén levehető kupakkal.
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304606 Méhpempő szedő kanál
álcázótűvel

304504 Tenyészléc − 33 sejtes
Műanyag tenyészléc 35 db
bölcsőkezdettel.

304607 Rozsdamentes álcázótű
Rozsdamentes anyagból készült álcázótű.
304701 Fejlámpa nagyítóval
Állítható fejméretű fejlámpa, négyféle
nagyítású lencsével:
1.2 ×, 1.8 ×, 2.5 ×, 3.5 ×

304505 Tenyészléc − 10 sejtes
Fából készült tenyészléc műanyag,
kivehető sejtekkel.
304603 Rozsdamentes álcázótű
Rozsdamentes anyagból készült álcázótű,
két vége különböző alakú.

304605 Tenyészléc − 20 sejtes
Műanyag tenyészléc 20 sejttel
és bölcsőkezdettel.

304605 Álcázótű nagyítóval, lámpával
Nagyítóval és LED-es fényforrással
ellátott álcázótű.

304702 Szemüveg 3 db nagyítóval
Nagyítós szemüveg 3 db lencsével:
1.7 ×, 2 ×, 3 ×
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Anyanevelés

304801 Apidea pároztató kaptár
Polisztirolból készült anyanevelő kaptár,
műanyag keretekkel, szellőzőrácsokkal.
Kivehető etetőrésszel, elcsúsztatható
kijárókkal felszerelve.
304805 Apidea pároztató kaptárhoz
felső etető
Tökéletes felső etető a pároztató
kaptárhoz. kijárókkal felszerelve.

112565 Inkubátor − hordozható, 70
sejtes
Hordozható inkubátor, amivel 70
anyabölcsőt tudunk szállítani egyszerre.
Szivargyújtóra lehet csatlakoztatni az
autóban. Hőszigetelt házának
köszönhetően állandóan tartja
a 32–34°C hőmérsékletet.

304803 Apidea szellőzőrács

304804 Apidea keret

304802 Swi-bine pároztató kaptár
Lágyabb polisztirolból készült
anyanevelő kaptár, fa keretekkel
műanyag szellőzőrácsokkal. Az etető
részt nem lehet kivenni.

113700 Swienty mesterséges
megtermékenyítő
Ezt az Apimondián díjat nyert készüléket
világszerte sok kutatóintézet használja
112551 Inkubátor − 70 és 150 sejtes
egyszerű kezelése és pontossága miatt.
Az autó akkumulátorára csatlakoztatható A joystick-szerű mikromanipulátornak
inkubátor 40 mm vastag poliuretán
köszönhetően, az emberi kéz remegését
felhasználásával készült. A kitűnő
kiküszöbölve az anyát minél kevesebb
szigetelés kis energiafelhasználást tesz
kellemetlenséget okozva lehet
lehetővé, minimális hőmérséklet
hatékonyan megtermékenyíteni.
ingadozás mellett. Az elektronikus
Tartozékai: fecskendő, 5 üveg tű, kétféle
termosztát garantálja az állandó
kampó és egy anyatartó. Opcióként
hőmérsékletet. A nagy ablak és a beépített mikroszkópot, CO₂ – készüléket és
világítás tökéletes betekintést biztosít.
hidegfényű lámpát is rendelhetünk hozzá.

Állatgyógyászati készítmények Varroa atka ellen
Az alábbi kiszerelésekben
szerezhető be Magyarországon:

202101 35 g

Törzskönyvi szám:
3186/1/12 NÉBIH ÁTI
10 családhoz**

202102 175 g

Törzskönyvi szám:
3186/2/12 NÉBIH ÁTI
50 családhoz**

202103 350 g

Törzskönyvi szám:
3186/3/12 NÉBIH ÁTI
100 családhoz**

API-Bioxal*
Az Api-Bioxal az egyetlen törzskönyvezett oxálsav hatóanyagú állatgyógyszer
Magyarországon. Hatékony eszköz a varroa atka elleni védekezésben, és egyben
teljes mértékű biztonságot garantál mind a fogyasztó, a méhek, a méhész, illetve
a kaptárból származó termékek vonatkozásában. 96 % feletti hatékonyság,
NINCS rezisztencia.
Nyáron-télen, fiasításmentes időszakban használjuk. Egyedülálló módon, kétféle
felhasználási módozattal: csurgatással és szublimáció útján.
**10 kereten méhekkel fedett családokat feltételezve (csurgatásos felhasználáskor)
Előnyök:
▪ biztonságos a méhész, a méhek és valamennyi termék (méz, viasz, virágpor)
vonatkozásában
▪ pontos adagolást biztosít a családszám ismeretében
▪ bioméhészetekben is alkalmazható
▪ szobahőmérsékleten könnyen feloldódik cukorszirup-oldatban
▪ kiváló hatékonyságú és ártalmatlan.
Adagolás:
5 ml elegy léputcánként, egyszeri kezelés alkalmazásával. A méhészetben található
valamennyi családnál egyidőben végezzük a kezelést. Szublimáció útján történő
kezeléskor védőfelszerelés ( védőkesztyű, szemüveg, álarc- a hozzá tartozó szerves,
szervetlen gőzök-gázok, ammónia szűrésére alkalmas betéttel ; lásd a „Védőfelszerelések”című fejezet) használata kötelező.

① csurgatásos módszer
② szublimációs módszer

①

* Kérdezze állatorvosát, gyógyszerészét!

②
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Állatgyógyászati készítmények Varroa atka ellen
201101 Api Life Var®
Az egyetlen állatgyógyszer, melyben 4 illóolaj (timol, eukaliptusz, mentol, kámfor)
egyesített keveréke fejti ki a hatását. Az ApiLifeVar természetes megoldás a varroa
atkák elleni védekezésben. Különböző éghajlati viszonyok között használható,
bármilyen méhészetben. Alkalmazása: gyors, egyszerű. NINCS rezisztencia, NINCS
a mézben maradványanyag tartalom. Tavasztól-őszig alkalmazható, az ideális
hőmérsékleti tartomány: 20 – 25°C, alkalmazási tartomány: 15 – 30°C. Azonos
adagolás valamennyi keret-típusú kaptárhoz.
Hogyan használjuk? 1 csík/család hetente ismétléssel, max. 4 alkalommal.
Kiszerelés: 2 csík/csomag
Törzskönyvi szám: 3218/1/12 NÉBIH ÁTI
203101 API-Ox
A mézelő méhek Varroa destructor okozta fertőzésének diagnosztizálására és
kiegészítő kezelésére szolgáló felhasználásra kész (3,5%-ra higított) oxálsavas
készítmény. Oxálsav alapú, felhasználásra kész atkaírtó szer a fiasítás mentes
időszakra. Könnyű alkalmazás, magas hatékonyság, 5°C alatti külső hőmérséklet esetén
ne végezzünk kezelést! Kezeléskor személyi védőfelszerelés (arcvédő maszk,
gumikesztyű) használata kötelező!
Kiszerelés: 1 l
Nyilvántartási szám: 040/1/2010 (1 l) MgSZH ÁTI
209033 Adagoló oxálsavhoz
Bármely "csurgatós" szer precíz adagolásához, a keverő tartály és mérő/adagoló eszköz
egyben.

kezelés Api Life Var-ral

Api-Ox-os csurgatás

Állatgyógyászati készítmények Varroa atka ellen
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Apifor 684 mg/ml hangyasav 60%
Kiszerelés: 684 mg/ml oldat méhkaptárban való alkalmazásra A.U.V.
Mézelő méhek Varroa destructor által okozott varroózisának kezelésére.
A terméket min. 10 ˚C és max. 30 ˚ C külső hőmérséklet esetén javasolt alkalmazni.
A legjobb hatékonyság 15 és 18 ˚C közötti külső hőmérséklet esetén érhető el.
A készítmény kaptárba való bejuttatásához Nassenheider féle párologtató alkalmazása ajánlott az alábbiak szerint:
Adagolás:
Általános adagja 1,8 – 2,2 ml/liter kaptártérfogat
A kezelést időtartama 10-14 nap (az előírt mennyiség kb. ennyi idő alatt párolog el).
A kaptár méretének megfelelő mennyiségű hangyasavval feltöltött párologtatót a
kaptár felső harmadába, a méhes keret tetejére, a fiasítás fölé kell helyezni.
A kezelés pontos idejét a helyi körülmények határozzák meg. Általános szabályként
az első kezelés mintegy augusztus közepére tehető. Ezen kezelést követően megtörténik a téli feletetés, majd szeptemberben sor kerül a családok második kezelésére.
(4 héttel az első kezelést követően). Kimondottan javasolt az atkaszám ellenőrzése
higiénikus aljdeszkákkal (amennyiben lehetőség van rá, ha nincs, akkor egyszerűbb módon). Az atkaszámnak visszaesést kell mutatni a kezelés 10 -15 napja körül.
Amennyiben ez nem tapasztalható (pld. erőteljesen fertőzött szomszédos méhészetek jelenléte, magas fertőzöttség, stb.miatt), egy harmadik kezelés elvégzése is ajánlott október hó folyamán, 4 héttel az előzőt követően. A hangyasavas kezelés nem
tekinthető záró kezelésnek, így mindenképpen a telelőfürt kialakulását megelőzően
be kell fejezni a hangyasavas hatóanyaggal történő kezelés(eke)t.
A szem és az arc védelmében szorosan illeszkedő (EN 166 szabványnak megfelelő)
védőszemüveget és maszkot kell használni. A bőrrel való érintkezést vegyszerálló
kesztyű (EN 374) viselésével kell megelőzni
Kereskedelmi kiszerelés:
1 liter, polietilén flakonban polietilén garanciazáras csavaros kupakkal lezárva.
(3842/1/17 NÉBIH ÁTI)
5 liter, polietilén kannában polietilén garanciazáras csavaros kupakkal lezárva
3842/2/17 NÉBIH ÁTI)
25°C alatt tárolandó, közvetlen napfénytől védve, száraz helyen tartandó.
Felhasználhatósági időtartam: 2 év

Állatgyógyászati készítmények Varroa atka ellen
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①

① 211024 Apifor 60 1L
② 211025 Apifor 60 5L

②

APIFOR 684 mg/ml oldat méhkaptárban való alkalmazásra
Hangyasav hatóanyagú törzskönyvezett állatgyógyszer

ELŐNYÖK:
• az ideális koncentráció biztosítja a jó hatékonyságot és az ártalmatlanságot
• bioméhészetekben használható
• a kaptár méretéhez igazított adagolás
• kölyökcsaládoknál is alkalmazható
③ 115821 Hangyasav párologtató 3 falkon/keret
A konvencionális atkairtó szereket mellőző méhészek számára hangya sav
párologtatáshoz. Keretméret: 435x17 mm Flakon méret:135x70x40 mm.
④ 115822 Hangyasav párologtató falkon
Póttartály keretes hangyasav párologtatóhoz. Mérete: 135x70x40 mm.

③

⑤ 115880 Varroa teszter SW.

Az okszerű atkairtás segédeszköze. Atkafertőzés szintjének felméréséhez
méhkímélő módon.
⑥ 115887 CO2 patron varroa teszterhez
Pót CO2 patron Varroa teszterhez.
⑤

④

⑥

Készítmények kaptárba történő bejuttatásának eszközei
OXÁLSAV-DIHIDRÁT PÁROLOGATÁSÁRA HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉK:
① 209010 LOGAR elektromos párologtató

Az eszközzel egy óra alatt mintegy 60–80 család kezelése végezhető el.

②

② 209011 Sublimox APF-Plus

12 V, ill. 230 V feszültségről is működtethető.
①
Oxálsav hatóanyagú készítmények (Api Ox, Api-Bioxal) kaptárba történő bejuttatásához használható készülékek,
eszközök, védőfelszerelések:
CSURGATÁSSAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ:
③ ▪ 209002 50 ml-es műanyag adagoló fecskendő
④ ▪ 209004 Logar oxálsav- adagoló fecskendő rövid adagolócsővel
⑤ ▪ 209005 Logar automata adagoló fecskendő, meghosszított adagolócsővel
⑥ ▪ 209006 Swienty automata adagoló fecskendő
③

④

⑥

⑤

SZUBLIMÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSHOZ:
Adagolás: 2,3 g Api-Bioxal/család
⑦ ▪ 209025 Oxalika oxálsav-szublimáló
12 V-ról működtethetők
⑧ ▪ 209003 Varrojet füstölő

⑦

⑧

Méhek varroa elleni kezelésére használható elektromos
füstölő. Az ezközt 2db AA típusú elem működteti.

⑨ 209001 Aerosol készülék VAT-1a

Az aeroszol típusai: Aeroszol vizes emulzió (+10 °C feletti hőmérsékletnél) Aeroszol
acetonos oldat (−5°C és + 10°C közötti hőmérsékletnél). A sűrített levegő forrása
lehet bármely berendezés, amely képes egyenletesen, minimálisan 50–60 liter
⑨
levegő/perc teljesítménnyel dolgozni. 350–1000 kPa (3,5–10 atm) nyomás esetén.

⑩ 209022 Furetto atka ködölő rozsdamentes spirállal
⑪ 209025 Furetto atka ködölő normál

⑩
⑪
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Védőfelszerelések

209119 Teljes álarc 3M 6800
Könnyű, komfortos és lágy szilikon anyag. Ikerszűrős: két belégző-, egy kilégzőszelep. A szűrők
csatlakoztatása hárompontos rögzítésű bajonettzárral történik. Négypontos, gyorsan oldható gumi
fejszalagok forgócsatokkal. Panoráma látómező, belső gumi félálarc.
A csomag nem tartalmazza a szűrőbetéteket!

209126 Teljes álarc Promask
PROMASK teljesálarc, EPDM elasztomerből, polikarbonát látómezővel, 3-as osztályú (tűzoltósági
használatra is alkalmas).
A Scott Promask többfunkciós teljesálarc páratlan kényelmet és védelmet nyújt számos, a légzőszerveket veszélyeztető anyaggal szemben.
A Promask széles látóterű „panoráma” látómezője a lehető legnagyobb kilátást biztosítja.

209121 Teljes álarc XPlore 6300
-Viselet : bőrbarát anyagból készült, minden arcformához és mérethez tökéletesen illeszkedik a dupla
tömítőkeretnek és háromszoros tömítési vonalának köszönhetően.
-Látómező: a 180°-os látószögű karcálló és torzításmentes PMMA Plexiglas lencse biztosítja a széles
látómezőt.
- 5-pontos fejpántrendszer: gyors és könnyű felvételt biztosít, a szélesebb kialakításnak köszönhetően
nem hagy nyomot viselője fején.
-Rd40 csatlakozó: könnyen karbantartható, szabványos zsinórmenetes csatlakozás

209122 Teljes álarc SARI
SARI Nr teljesálarc, természetes kaucsukból, polikarbonát látómezővel, 3-as osztályú (tűzoltósági
használatra is alkalmas), magas fokú védelmet nyújt, kényelmes, könnyen karbantartható.

Védőfelszerelések
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209131 Teljes álarchoz kombinált szűrőbetét 6099 ABEK2P3
- 65 °C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
- szervetlen gázok, gőzök ellen 0,5 tf% koncentrációig
- savas gázok ellen 0,5 tf% koncentrációig
- ammónia és szerves amin-származékok ellen 0,5 tf% koncentrációig
- erős méreg kategóriájú, szilárd és folyékony részecskék ellen
- alacsony légzési ellenállás
- megnövelt látótér, az egyedi alakjának köszönhetően
- a bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a rögzítés pontos és biztonságos
209128 Teljes álarchoz kombinált szűrő BLS 423 A2B2E2P3 R
Szabványos, zsinórmenetes gázszűrő, 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok, szervetlen
gázok, savas gázok és mérgező részecskék ellen.
Minden szabványos EN148-1 csatlakozós fél- és teljesálarchoz használható.
209129 Teljes álarchoz kombinált szűrő BLS425 A2B2E2K2P3
Szabványos, zsinórmenetes kombinált szűrő, 65 °C-nál magasabb forráspontú szerves gázok,
szervetlen gázok, savas gázok, ammónia és mérgező részecskék ellen.
Minden szabványos EN148-1 csatlakozós teljesálarchoz használható.
209127 Szemüvegkeret Promask teljesálarchoz
PROMASK teljesálarchoz rugalmas műanyag szemüvegkeret, lencsék nélkül. Egyszerűen behelyezhető.
209111 Szájmaszk, aktívszenes – Supair FFP2SL
▪ véd szerves gőzök hatása ellen a megengedett koncentráció alatti szintig ▪ véd gyenge mérgek,
mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék, valamint szagok ellen ▪ konusz forma,
szivacscsík, tökéletes illeszkedést segítő, puha belső gyűrű ▪ légzést segítő pp kilégzőszelep, 14 gr súly,
antiallergén ▪ névleges védelmi tényező: 12 MK
209115 Félálarchoz kombiszűrő Pro 2 A1B1E1K1P3 (2 db/csomag)
Az álarchoz tartozó kombinált szűrő teljes körű védelmet nyújt a 65°C-nál magasabb forráspontú
szerves és szervetlen vegyületek gázai és gőzei ellen, savas gázok és gőzök, ammónia valamint
veszélyes, mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen.
209116 Félálarc 3M 6300
3M ikerszűrős, bajonettzáras félálarc: ▪ puha gumi alapanyag ▪ egyszerű használat,
alacsony karbantartási igény ▪ ikerszűrős: két belégzőszelep csökkentett légzési
ellenállással ▪ Cool Flow kilégzőszelep a belső melegedés ellen ▪ szűrők csatlakoztatása hárompontos
rögzítésű bajonettzárral ▪ négypontos, gyorsan oldható gumi fejszalagok forgócsatokkal.
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Védőfelszerelések
209133 Félálarc ELIPSE AE1+P3
Az első kifejezetten méhészeti célra összeállított félálarc.
Nincsenek fölösleges színcsíkok a szűrőn, csak azokat az anyagokat szűri, amit a méhészek atkairtáshoz használhatnak. (amitráz alapú szerek, tejsav, hangyasav, oxálsav) Kényelmes és könnyű ikerszűrős
félálarc.
Egyedi tulajdonsága, hogy szűrőbetétekkel felszerelve kapható, de a szűrők cserélhetők.
Továbbfejlesztett szelepek, a még magasabb biztonságért: különleges bordázattal ellátott alapból zárt
szelepek, amik önmagában csak a gravitációtól nem nyílnak ki. A széles ELIPSE gumipántok kényelmesebbek és sokkal tartósabbak és nem nyomják a fejtetőt, mint a műanyag fejkosaras modellek. A
szűrők a lehető legközelebb helyezkednek el az
arcunkhoz, így csökkentve az erőkart és az álarc elhúzódását az arctól.
A bepattintós szűrőbetét csatlakozása biztonságosabb, mert nem lehet szétroncsolni a csatlakozókat,
mint a bajonettzáras modelleknél. Kisebb a tévedés lehetősége is és nincs szükség szivacs tömítésekre, amik hamar elhasználódnak és rendszeresen elfelejtik
cserélni a felhasználók.
Figyelem! A szemet a félálarcok nem védik, a legnagyobb biztonságot a teljesálarcok nyújtják.
209117 Szűrőbetét 3M félálarchoz 6057ABE
057 ABE1 gáz- és gőzszűrőbetét ▪ 65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, szerves gázok, gőzök
ellen 0,1 tf% koncentrációig ▪ szervetlen gázok, gőzök ellen 0,1 tf%
koncentrációig ▪ savas gázok ellen 0,1 tf% koncentrációig ▪ alacsony légzési ellenállás ▪ megnövelt
látótér, az egyedi alakjának köszönhetően ▪ a bajonettzáras kapcsolódási módnak köszönhetően a
rögzítés pontos és biztonságos ▪ minden 3M bajonettcsatlakozós fél- és teljesálarchoz használható.
209118 Védőszemüveg
209134 Overáll Safegard XL
209135 Overáll Safegard XXL
Költséghatékony választás általános felhasználásra.
A kapucni 3 részből áll, így jobban illeszkedik a fejre.
Gumírozott a boka- a csuklórész és a kapucni.

209138 Overáll WeeCover L
209139 Overáll WeeCover XXL
209140 Overáll WeeCover XXXL
209141 Overáll WeeCover XL

209104 Kesztyű vegyszerálló, neoprén 8-as
209105 Kesztyű vegyszerálló, neoprén 9-es
209106 Kesztyű vegyszerálló, neoprén 10-es
SHOWA Chem Master latexre mártott neoprén vegyszerálló kesztyű
A tartósság a kényelem és a kimagasló vegyi ellenállás ötvöződik ebben a kesztyűben.
Pamutszálas bélésének köszönhetően elnyeli az izzadságot.

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény
Nosema apis és ceranae
API Herb – állatgyógyászati gyógyhatású készítmény
Nosema apis és ceranae fertőzöttség kiegészítő kezelésére
szolgáló készítmény, mely szárított növényi aroma-anyagokat,
természetes aromákat, vitaminokat, dextrózt tartalmaz.

Kiszerelés:

Az Api Herb a nozémával érintett méhek kondícióját javítja,
megkönnyíti a beteleltetést és energizálóként hat
állategészségügyi kezelést követő időszakokban.
203111 40 g (10 csomag/doboz)
Nyilvántartási szám: 639/1/2015 (40 g) NÉBIH ÁTI

Tavasszal (február–május), illetve ősszel
(augusztus–szeptember) időszakban használható, amennyiben
a külső hőmérséklet meghaladja a +10 °C-ot.
Az Api Herb-et 1:1 cukorszirupban kell feloldani, majd az
oldatból minden méhekkel fedett léputcára 5 ml-t csepegtetni.
Az eljárást összesen 3 alkalommal, 7 napos szünetek
közbeiktatásával kell elvégezni.

203112 500 g
Nyilvántartási szám: 639/2/2015 (500 g) NÉBIH ÁTI

203113 1000 g		
Nyilvántartási szám: 639/3/2015 (1000 g) NÉBIH ÁTI
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Kiegészítő takarmányok
204102 Apilac
Kiszerelés: 100 g
Az Apilac egy probiotikum jellegű kiegészítő takarmány, mely kedvező hatást gyakorol a méhek
bélflórájára. Az élő baktériumkultúra tartalmánál fogva fermentálja a lépekbe betárolt virágport
(méhkenyeret). A méhek számára fontos B-vitamincsoportot tartalmaz, amely elengedhetetlenül fontos
az anya és a fiasítás táplálásához. A hozzáadott C-vitamin-tartalom ízletesebbé teszi a táplálékot és növeli
a méhek étvágyát. Az Apilac hozzáadása könnyen emészthetővé teszi a táplálékot és akadályozza a
betegségek kórokozóinak fejlődését. Cukorszirupba, illetve lepénybe is keverhető.
Adagolás: 1– 3 g/10 l cukorszirup, 0,5 – 1 l szirup itatása ajánlott családonként 7 napon keresztül 2 g.
204101 Apibiovit
Kiszerelés: 1000 ml
Az Apibiovit a méhek kiegészítő takarmánya olyan időszakokban, amikor nem áll rendelkezésükretermészetes táplálékforrás. Az Apibiovit olyan vitaminokat és aminosavakat tartalmaz, amely a méhek számára nélkülözhetetlen, és természetes táplálékukhoz hasonló mértékben van jelen ezen készítményben.
Kedvezően befolyásolja a szervezetben lejátszódó metabolikus folyamatokat, ezáltal fokozza a méhek
betegségekkel szembeni ellenállóképességét, erősíti a családokat és növelitermelőképességüket.
Adagolás: 5 ml Apibiovit/1 l cukorszirup/méhcsalád/nap
Teljes kúra: 7– 10 napon keresztül
Mindkét készítmény használható kora tavasszal és késő ősszel, cukorszirupba, vagy lepénybe keverve.
Együttes alkalmazásuk is ajánlott.
204111 ApiGo
Kiszerelés: 20 g 10 csomag/doboz
Az Api Go cukrokat, maltodextrineket, élesztő-kivonatot, vitaminokat tartalmazó takarmánykiegészítő,
amely a kifejlett méhek és a lárvák mikrobiológiai bélflóráját javítja, ezáltal növeli a méhészet
teljesítményét. Az Api Go hozzájárul a családok egészségi állapotának javításához, kedvezőtlen
feltételeket teremtve a patogének fejlődéséhez. Ezáltal az Api Go hozzájárul a méhészetek általánosan jó
egészségi állapotának fenntartásához, valamint a fiasítás tömöttségéhez. Egész éven át alkalmazható, de
tavasszal és ősszel a legeredményesebb a használata.
211026 SuperBee 1 L
211027 SuperBee 5L
A SUPERBEE készítmény a mézelő méhek folyékony kiegészítő takarmánya, komplex aminosav és vitamin
összetevőkkel. A SUPERBEE teljes körű aminosav és vitaminellátást tesz elérhetővé a családok
fejlődéséhez olyan időszakokban, amikor a méhek nem, vagy csak kis mértékben lelnek elegendő élelmet
a környezetükben. A megfelelő aminosav és vitaminbevitel elengedhetetlenül szükséges a családok fejlődéséhez és egészségük megőrzéséhez. Hogyan használjuk a SUPERBEE-t?
Adagolás: 10 ml Superbee-t adjunk 1 l iter 1:1 arányú cukorsziruphoz, melyet mintegy 4 héten keresztül
biztosítsuk méheinknek 5-7 naponta. A kész elegyet ajánlatos 24 órán belül felhasználni.

Kiegészítő takarmányok
①

① 214005 API CANDY cukorlepény

②

② 214006 API CANDY PROTEICO

Egész évben alkalmazható, felhasználásra kész méhtakarmány, kizárólag répacukorból. Szacharóz, fruktóz és glükóz nagy tisztaságú keveréke, téli és tavaszi serkentésre
ideális. A mikrofinomságú kristályok a méhek számára könnyen emészthetőek.

Az ApiCandy Proteico répacukor-alapú, mono- és diszacharidok keverékéből álló
takarmány kiegészítő, sörélesztőt tartalmaz. Kizárólag tiszta répacukorból készül,keményítő- és szója valamint kémiai adalékanyagoktól és tartósítószerektől mentes.
Mikor használjuk az ApiCandy Proteico-t:
Segíti a tavaszi fiasítás fejlődését ,pollenhiányos időszakban támogatja a fiasítás
táplálását támogatja a családok erősödését.

③

④

③ 204107 Sörélesztő 1 kg
④ 204108 Sörélesztő 10 kg

Az inaktivált sörélesztő megfelel a mézelő méhek tápanyag-igényének, a virágpor
megfelelő helyettesítője. Biztosítja a méhek számára fontos fehérjéket, vitaminokat,
ásványi anyagokat, nyomelemeket és aminosavakat. Ennek köszönhetően méhcsaládok gyorsabban fejlődnek, betegségekkel szemben ellenállóbbak.
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Késztakarmányok méhészetek számára
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A fiasítás folyamatos fenntartásához (nektárszegény időszakban történő tápláláshoz), tartalékcsaládok készítéséhez és az
anyaneveléshez is szükséges a kiegészítő etetés. A méz, mint természetes táplálék, elsősorban fruktózt, glükózt, szacharózt
tartalmaz. Bármely alternatív tápláléknak szintén ezen fontos alkotórészeket kell magában foglalnia. A Südzucker
takarmánycsalád megfelel ezen követelményeknek.
Apifonda
Kiszerelés: ① 205001 5 × 2,5 kg/doboz (12,5 kg)
② 205002 15 kg-os blokk
Az Apifonda egy pép jellegű szacharóz alapú késztakarmány,
méheknek kiválóan emészthető cukrokból.
Mikrofinomságú cukorkristályait vékony szirupfilmréteg
borítja, melyet a méhek minden gond nélkül el tudnak
hordani.
▪ Felhasználásra kész.
▪ Nem csomósodik, nem szárad össze.
Tavaszi serkentés, új családok létesítése, hordásmentes
időszakban, és kora téli etetés.

①

②

⑦

④

⑥

③

⑤

Apiinvert
Kiszerelés: ③ 205011 5 × 2,5 kg/doboz (12,5 kg)
④ 205012 14 kg-os vödör
⑤ 205013 16 kg-os papírkarton
⑥ 205014 28 kg-os papírkarton
⑦ 205015 mintegy 1300 kg
Az Apiinvert rendkívül magas tisztasági fokú szirup.
Szacharózból és annak építőköveiből, mint gyümölcscukor (fruktóz) és
szőlőcukor (glükóz) készül. Az Apiinvert nem tartalmazza a cukornak olyan
formáját, mely ne lenne könnyen emészthető. A fruktóz magas aránya
eredményezi, hogy a termék még alacsony hőmérséklet esetén sem
hajlamos kristályosodásra a lépekben. Az Apiinvert csak a méhek számára
alkalmas anyagokat tartalmazza, a rendkívül finom feldolgozási
feltételeknek köszönhetően.
▪ Azonnal felhasználható, víz hozzáadása nem szükséges.
▪ Ideális sűrűségű – nem kristályosodik a lépekben.
▪ Gyors elhelyezés a lépekben – késő téli etetés lehetséges.
▪ A magas szárazanyag tartalom kiváló takarmányhasznosítást
eredményez.
▪ Mikrobiológiailag stabil, hosszú eltarthatóság.

Feromonok
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A méhek életében nagy szerepet játszanak a feromonok. Mint információhordozók érzékeny kommunikációt tesznek lehetővé
a szaglás segítségével.
213001 Nasonov – (rajbefogó) feromon
Kiszerelés: 2 db/csomag
A szintetikusan előállított Nasonov feromon a kóbor rajokat a saját méhészettől
távolabb kitett rajbefogó ládák, üres kaptárak felé csalogatja. Rajok befogására,
rajzás-problémák csökkentésére ajánlott. Fagyasztóban tárolandó!

213002 QMP – ( anyapótló) feromon
Kiszerelés: 2 db/csomag
A QMP-t az anyaméh választja ki. A dolgozó méhek az anyát érintve kapják meg, amit
a többi dolgozónak átadnak. Ez tartja össze a családot. A QMP egy oldat formájában
van jelen egy 3 mm átmérőjü és 5 cm hosszú csőben. A cső lassan, de folyamatosan
bocsájtja ki a QMP-t. Kizárólag átmeneti anyapótlásra ajánlott!

Méhészruhák
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Overalljaink lecipzározható kalappal vagy hálótartó gallérral készülnek, S – XXXL méretben. Mindenki megtalálhatja az
alkatának, igényeinek és szokásainak megfelelő variációt. A sűrű szövésű, könyéken-térden dupla, bokánál cipzáros overallt
könnyű felvenni. A derékbőség és a kalapméret gumival állítható. A csuklórészhez varrt akasztót ráhúzhatjuk hüvelykujjunkra,
hogy a méhészkesztyűt kényelmesen felvehessük. A hálótartó galléros megoldás azoknak kedvez, akik inkább szafari kalapot
választanak a méhészkedéshez.
400201 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – S méret
400202 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – M méret
400203 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – L méret
400204 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XL méret
400205 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXL méret
400206 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXXL méret
400207 Méhészoveráll levehető kalappal Sw. – XXXXL méret

①

②

③

④

⑤

⑥

Swienty Overáll
A Swienty overáll a praktikum mellett számos kényelmi
megoldással is szolgál :
▪ szellős kalaprész
▪ állítható fejbőség
▪ a tüll alig észrevehető, nem zavarja a kilátást
▪ extra tartós anyag
▪ dupla távtartó gyűrű tartja távol a tüllt a méhész arcától
▪ elcipzározható kalaprész
▪ 6 zseb, hogy minden szerszám kéznél legyen
▪ tépőzáras csuklórész, az optimális záródásért
▪ állítható gumiszalag a derékrészben, hogy a ruha
pontosan méretre illeszkedjen
▪ cipzáras bokarész, hogy cipővel is felvehető legyen.

① szellős kalaprész
② jól záródó cipzáros kalaprész, amely levehető
③ állítható gumiszalag a derékrészben, hogy a ruha pontosan
méretre illeszkedjen
④ állítható fejbőség
⑤ 6 zseb, hogy minden szerszám kéznél legyen
⑥ tépőzáras csuklórész, az optimális záródásért

Méhészruhák
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Kicsit „mackósabb” fazonú overall lecipzározható kalappal, nagy zsebekkel, sűrűn szövött vászonból – aki nem szeretne fehér
ruhát, válassza ezt a típust! Aki pedig a külön nadrágot szereti – kantárost vagy simát –, szintén megtalálja a neki valót.
A nadrágok erős, farmer-szerű anyagból készülnek, térdnél duplán varrottak, a sima fazon bokánál gumis és cipzáros, a kantáros
pedig sok zsebe miatt praktikus.
①

②

① 400221 Méhészruha levehető kalappal – S méret

③

④

③ 400262 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – M méret
400222 Méhészruha levehető kalappal – M méret
400263 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – L méret
400223 Méhészruha levehető kalappal – L méret
400264 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XL méret
400224 Méhészruha levehető kalappal – XL méret
400265 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XXL méret
400225 Méhészruha levehető kalappal – XXL méret
400266 Méhészoveráll levehető kalappal fehér – XXXL méret
400226 Méhészruha levehető kalappal – XXXL méret
400227 Méhészruha levehető kalappal – XXXXL méret
② 400283 Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "L"
④ 400272 Méhészoveráll levehető kalappal barna – M méret
400284 Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "XL"
400273 Méhészoveráll levehető kalappal barna – L méret
400285 Méhészoveráll levehető kalappal 3D hálós "XXL"
400274 Méhészoveráll levehető kalappal barna – XL méret
Nagyon könnyű 100 % poliészter alapanyagú két rétegű
400275 Méhészoveráll levehető kalappal barna – XXL méret
hálóból (egy sűrű és ritkább szövésű) készült kiválóan szellőző
méhészruha- levehető kalappal, 4 nagy zsebbel, hogy minden
kéznél legyen munka közben.
L-XL-XXL es méretben kapható.		

Méhészkabátok
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A méhészkabátok az overallokhoz hasonló kényelmi funkciókkal készülnek, lecipzározható kalappal vagy hálótartó gallérral
vásárolhatók S – XXXL méretben. ( A fehérből XS méret is kapható a jövő kis méhészeinek!)
① 400101 Méhészkabát levehető kalappal Sw. – XS méret
①

②

400102
400103
400104
400105
400106
400107

Méhészkabát levehető kalappal Sw. – S méret
Méhészkabát levehető kalappal Sw. – M méret
Méhészkabát levehető kalappal Sw. – L méret
Méhészkabát levehető kalappal Sw. – XL méret
Méhészkabát levehető kalappal Sw. – XXL méret
Méhészkabát levehető kalappal Sw. – XXXL méret

② 400121 Méhészkabát levehető kalappal – S méret

③

④

400122
400123
400124
400125
400126
400127

Méhészkabát levehető kalappal – M méret
Méhészkabát levehető kalappal – L méret
Méhészkabát levehető kalappal – XL méret
Méhészkabát levehető kalappal – XXL méret
Méhészkabát levehető kalappal – XXXL méret
Méhészkabát levehető kalappal – XXXXL méret

③ 400162 Méhészkabát levehető kalappal fehér – M méret

400163
400164
400165
400166

Méhészkabát levehető kalappal fehér – L méret
Méhészkabát levehető kalappal fehér – XL méret
Méhészkabát levehető kalappal fehér – XXL méret
Méhészkabát levehető kalappal fehér – XXXL méret

④ 400172 Méhészkabát levehető kalappal barna – M méret

400173 Méhészkabát levehető kalappal barna – L méret
400174 Méhészkabát levehető kalappal barna – XL méret
400175 Méhészkabát levehető kalappal barna – XXL méret

Gyerek méhészruha
Akárcsak a nagyoké! A kis méhészek biztonsággal mozoghatnak a méhesben,
elleshetik a fortélyokat. Nappa méhészkesztyűnk már 6-os mérettől kapható, a kis
kezekre is jó!
400231 Gyerek méhészoverál – 116 méret
400232 Gyerek méhészoverál – 122 méret
400233 Gyerek méhészoverál – 128 méret
400234 Gyerek méhészoverál – 134 méret
400235 Gyerek méhészoverál – 140 méret
400236 Gyerek méhészoverál – 146 méret
400240 Gyerek színes méhészkabát – 128 méret (kalappal)

Méhészkalapok
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Méhészkalapot is többféle variációban tudunk ajánlani: a lényeg, hogy jó kilátást biztosítson és védje a méhészt, mindegyikre igaz.
① 400501 Méhészkalap – hagyományos

Nyaknál összehúzható (állítható) és ingbe/ hálótartó gallér alá igazítható kivitel.
② 400504 Méhészkalap – belebújós
A karok számára kialakított nyíláson át fölvehető típus, a gumi a mellnél leszorítja a háló alját.
③ 400505 Méhészkalap gyerekeknek
④ 405006 Szafarikalap
Önállóan is viselhető típus, ajánljuk hozzá a fém-tüll kombinációs arcvédő hálónkat.
⑤ 400507 Vékony nyári
„Beugró” méhészeknek, segítőknek, látogatóknak való szellős, de biztonságos megoldás.
⑥ 400512 Arcvédő háló
⑦ 400513 Arcvédő háló drótos
⑧ 400510 Méhészkalap szögletes
⑨ 400516 Méhészkalap szimpla
⑩ 400517 Méhészkalap karkivágásos
⑪ 400518 Méhészkalap karkivágásos, vászonból
⑫ 400521 Szafari kalap műanyag, zöld

⑫

④

①

②

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

Méhészkesztyűk
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A megfelelő méret kiválasztása: a „bütyöknél” mért tenyérszélesség cm-ben.
Bőr kesztyűink különböző minőségben kaphatók:
puha nappa bőr vagy vastagabb, csuklónál megerősített védelemmel ellátott prémium kesztyű
(a tavalyihoz képest egy extra varrással biztosított variáció). A kesztyűk ápolásáshoz ajánljuk
a nercolaj-készítményt, ami kondícionálja, puhítja, védi és vízállóvá teszi a kesztyűt.

① 401600 Kesztyű 3D 8-as
②
①

401601
401602
401603
401604

Kesztyű 3D 9-es
Kesztyű 3D 10-es
Kesztyű 3D 11-es
Kesztyű 3D 12-es

② 401101 Méhészkesztyű – Nappa 6. Sw

③

④

401102
401103
401104
401105
401106
401107
401108

Méhészkesztyű – Nappa 7. Sw
Méhészkesztyű – Nappa 8 Sw
Méhészkesztyű – Nappa 9. Sw
Méhészkesztyű – Nappa 10. Sw
Méhészkesztyű – Nappa 11. Sw
Méhészkesztyű – Nappa 12. Sw
Méhészkesztyű – Nappa 13. Sw

③ 401201 Méhészkesztyű – Prémium 8. Sw

401202
401203
401204
401205
401206

Méhészkesztyű – Prémium 9. Sw
Méhészkesztyű – Prémium 10. Sw
Méhészkesztyű – Prémium 11. Sw
Méhészkesztyű – Prémium 12. Sw
Méhészkesztyű – Prémium 13. Sw

④ 401400 Méhészkesztyű bőr 8-as

401401 Méhészkesztyű bőr 9-es
401402 Méhészkesztyű bőr 10-es
401403 Méhészkesztyű bőr 11-es

401501 Kesztyűápoló olaj
Az olaj használatával a bőrkesztyűket, melyek megkeményedtek, újra puhává lehet
varázsolni. A speciális olajat öntsük puha ruhára és dörzsöljük át a kesztyűt.
A kesztyű újra puha, hajlékony lesz. Nem használható hasított bőr kesztyűre.

Kaptárak és tartozékai
Aktuális választékunkat tekintse meg weboldalunkon!

100930 Kaptárlift
Max. 100 kg teherbírás.
Max. 98 cm emelési magasság.

43

44

Kaptárak és tartozékai

300201 Kijárószűkítő 130 × 40 mm
Anyaga 0,5 mm tüzihorganyzott lemez.
300103 Hordómérleg MOMERT 5970
Digitális mérleg hordók mérésére
10 dkg-os osztással. Méréstartomány:
2–200 kg. A mérleg NEM HITELES,
kereskedelmi célra nem használható.

300101 Kaptármérleg − digitális H/W
Digitális kaptármérleg rakodókaptárhoz
10 dkg-os osztással. Méréstartomány:
5–150 kg. A mérleg NEM HITELES,
kereskedelmi célra nem használható.
A mérőtalpakon elhelyezett adóegység
infravörös sugarakkal továbbítja a mérési
303001 Szöktető fém
adatokat a vevőegységhez.
0,55 mm-es horganyzott lemezből
készült sarokszöktetővel leszöktetheti
méheit a méztérről.

300202 Kijárószűkítő 245 × 40 mm

300203 Kijárószűkítő 220 × 20 mm

300204 Kijárószűkítő − állítható
175 × 26 mm

303002 Szöktető műanyag
Facsavarral, vagy ragasztóval rögzíthető
műanyag szöktető.
300102 Kaptármérleg − digitális NB/W
Digitális kaptármérleg fekvőkaptárhoz
10 dkg-os osztással. Méréstartomány:
5–150 kg. A mérleg NEM HITELES,
kereskedelmi célra nem használható.
A mérőtalpakon elhelyezett adóegység
303003 Szöktető 8 utas
infravörös sugarakkal továbbítja a mérési Gyorsabb a szöktetés, ha ezt a nyolc utas
adatokat a vevőegységhez.
szöktetőt használja.

300205 Kijárószűkítő − állítható
240 × 27 mm
A kijárószűkítő alapja egy szűkített kijáró,
ezen két db süllyesztett lyuk szolgálja
a könnyű felszerelést. Tartozéka 2 fül,
melyek egyik oldala egérráccsal, másik
szellőzőnyílással van ellátva. Így egy
termék 3 módon alkalmazható, az
igényeknek megfelelően. Anyaga 0,5 mm
tüzihorganyzott lemez.

Kaptárak és tartozékai

300206 Kijárószűkítő − lehajtható
220 × 40 mm
Előnye, hogy egy termékkel megoldható
a röpdeszka kialakítása és az egérrácsos
kijárat. A kijárózáró 3 állásban
használható:
▪ felhajtva, azaz teljesen bezárva
▪ az első oldala lehajtva, így
röpdeszkaként alkalmazható, és a nyílás
egérrácsos (ezzel helyet spórolhat,
és nincs szükség külön röpdeszkára)
▪ mindkét oldala lehajtva, így a kijárat
nincs leszűkítve és megmarad
a röpdeszka.
Anyaga 1 mm aluminium lemez.

300209 Kijárószűkítő − kerek, fém
Átmérő: 125 mm

300207 Kijárószűkítő − anyanevelő
kaptárba, fém
Átmérő: 50 mm

300301 Anyarács − alumínium
330 × 330 mm, fekvőkaptárba

300208 Kijárószűkítő − anyanevelő
kaptárba, műanyag
Átmérő: 80 mm

300302 Anyarács – alumínium
375 × 465 mm, rakodókaptárba
Alumínium lemezből készült anyarács.
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300303 Anyarács − műanyag
375 × 465 mm
Műanyagból készült anyarács.

300210 Kerettávtartó

300225 Kerettávtartó sárga

300303 Anyarács − műanyag
Sárga 385 × 460 mm
Műanyagból készült anyarács.

300304 Anyarács − huzalpálcás
365 × 460 mm
Acélból fűzött 1,5 mm-es huzalpálcás
anyarács.

300305 Taposórács 440 × 370 mm
Acélból fűzött 1,5 mm-es huzalpálcás
taposórács.
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300308 Anyarácstisztító
A huzalpálcás anyarácshoz készült
anyarácstisztító, amivel megtisztíthatja
a propolisszal, viasszal szennyezett
anyarácsot.

Kaptárak és tartozékai

373341 Propoliszrács
Mérete: 425 × 510 mm
Propolisz szedésére használható műnyag
rács. A távközök hossza 2 mm.

300372 Kaptárfogantyú
Masszív galvanizált acélfogantyú.
Stabil fogást, biztonságos szállítást tesz
lehetővé.

300373 Kaptárrögzítő kapocs

300321 Virágporszedő rács
− műanyag
Egyedi méretre gyártás.

373342 Propoliszrács
Mérete: 500 × 510 mm
Propolisz szedésére használható műnyag
rács. A távközök hossza 2 mm.
Lágyabb műanyagból.

300323 Virágporgyűjtő doboz
− műanyag
Műanyagból készült virágporszedő doboz,
amit főleg rakodókaptárakhoz
használhatunk.
300371 Kaptárfogantyú
A doboz méretei: 370 × 180 × 95 mm

300501 Kaptárösszekötő heveder
3,2 m hosszú hevederrel sima csattal.

300502 Kaptárösszekötő heveder
3,5 m hosszú hevederrel, 1 mm vastag
horganyzott vasalatból készült csattal.

Kaptárak és tartozékai
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300709 Itató 0,6 l műanyag négyszög300702 Itató − légfékes
300703 Itató − belső kerek 1,5 l
letes
Külső itató, mely a légfékes rendszer elve Belső itató, melyet a keretek fölé,
alapján működik. A felső részbe bármely a menekülőtérbe helyezhetünk. Az itatón
PET-palack beilleszthető, fontos, hogy az belül feljáró van kialakítva, így nem
üveg keményfalú legyen.
fulladnak bele a méhek. Űrtartalma: 1,5 l
átmérője: 24 cm, magassága: 5 cm

300708 Itató - 1,5 l légfékes, henger
300706 Itató belső keretekhez
Egy keret helyére behelyezhető belső
keretitató. Űrtartalma: 3,5 l
Méretei: 46 × 6 × 16 cm.

300704 Itató − belső kerek 2 l
Belső itató, melyet a keretek fölé,
a menekülőtérbe helyezhetünk. Az itatón
belül feljáró van kialakítva, így nem
fulladnak bele a méhek. Űrtartalma: 2 l,
átmérője: 27,5 cm, magassága: 5,5 cm
300710 Darázscsapda

300707 Itató − belső tálcás
Menekülőtérbe helyezhető tálcás itató.
Űrtartalma: 5 l
Méretei: 36,5 × 36,5 × 5 cm.

300705 Itató belső keretekhez
Két keret helyére behelyezhető belső
keretitató. Űrtartalma: 1,5 l
Méretei: 46 × 9 × 6 cm

300711 Kiskaptárbogár csapda
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Kaptárak és tartozékaik

300401 Kaptárszámok − műanyag,
darabontként
Műanyag számok kaptárak jelölésére,
facsavarral rögzíthető, 40 mm magas.

300359 Keretkiemelő fafoganytyúval
Egykezes keretkiemelő, fa markolattal.
300362 Keretkiemelő
Praktikus kezelőeszköz, jó fogást biztosító
műanyag nyéllel.

300411 Kaptárbesütő készülék
Pb gázzal üzemelő besütő, kaptárak
jelölésére. Legfeljebb 12 betű vagy szám
kombinációja állítható össze.

300360 Keretkiemelő nagy
Rozsdamentes keretkiemelő, vastagabb
felső léchez.

300421 Reduktor − állítható 0– 4 bar,
10kg/h
A hagyományostól eltérő
nyomásszabályzó, a kaptárbesütőt
kizárólag ezzel lehet hatékonyan
működtetni.
300412 Kaptárbesütő karakterek
Rézből készült számok/betűk/üres
karakterek a kaptárbesütőhöz.

300361 Keretkiemelő
Egyszerű kivitel, stabil fogást biztosít.

Kaptárak és tartozékai

300601 Kaptárvas − amerikai, rövid
Edzett acélból készült, az átlagnál
rövidebb kaptárvas. Hossza: 19 cm

300602 Kaptárvas − amerikai
Edzett acélból készült, sokak által kedvelt
kaptárvas. Hossza: 24 cm

300606 Kaptárvas − sárga
Hagyományos sárga színű kaptárvas.
Hossza: 25,5 cm

300607 Kaptárvas − sárga,
keretkiemelős
Szeghúzós, keretkiemelős kaptárvas
35 x 210 mm -es.
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300612 Kaptárvas - fanyelű kicsi
keretfeszítővel
Rozsdamentes keretkiemelős, szeghúzós
kaptárvas.

300613 Kaptárvas profi
Többfunkciós kaptárvas. Szegeléshez,
anyarács tisztításhoz, keretkiemeléshez.
Rozsdamentes kivitelben.

300603 Kaptárvas − Maxant
Az eredeti amerikai kaptárvas
keretkiemelős változata. Hossza: 27 cm

300604 Kaptárvas − extra hosszú
Edzett acélból készült, keretkiemelős
kaptárvas. Hossza: 39 cm

300605 Kaptárvas − fém, nagy
Hagyományos kaptárvas acélból.
Hossza: 26 cm

300608 Kaptárvas − pirosvégű,
keretkiemelős
Keretkiemelős kaptárvas. Hossza: 24 cm

300611 Kaptárvas - fanyelű
Széles, rövid kaptárvas fa nyéllel.
Kompakt kivitel.
Mérete: 200x45 mm

300614 Kaptárvas szuper
Praktikus eszköz szeghúzóval, vékony
nyéllel.

300615 Kaptárvas késes
Fanyelű kaptárvas 13 cm-es pengehos�szúságú késsel.
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Keretek, drótozás, beolvasztás

301305 Méhészár fanyelű

301306 Horonytisztító szerszám
301101 Kerethuzal dobon 0,4 mm 850 méter Segítségével könnyen kitakaríthatóak
301102 Kerethuzal dobon 0,4 mm 1700 méter az eltömődött hornyok.
301103 Kerethuzal dobon 0,4 mm 2550 méter
301001 Keretléc NB hársfa
Dobra csévélt horganyzott kerethuzal, műlépek
50 garnitúra/csomag
keretekbe való beolvasztásához. Az 850 méter
301002 Keretléc ½ NB hársfa
tekercs kb. 300 db ½Nb keretre elegendő huzalt
50 garnitúra/csomag
tartalmaz.
301302 Huzalhullámosító
301003 Keretléc Hunor hársfa
A
kiolvasztásnál meglazult huzalok
301201 Kerethuzal dobon 0,5 mm 550 méter
50 garnitúra/csomag
megfeszítésére,
illetve beolvasztás
Jó minőségű, szárított hársfából készült 301202 Kerethuzal dobon 0,5 mm 1100 méter
előtti
hullámosításra
használható.
keretléc. Az alsó és felső lécen horony 301203 Kerethuzal dobon 0,5 mm 1650 méter
A
hullámosított
huzal
jobban megtartja
van képezve, melybe belefekszik a drót.
a
műlépet.
301110 Kerethuzal rozsdamentes
Rakodókaptár méretben készül.
dobon 0,4 mm 850 méter
Dobra csévélt rozsdamentes kerethuzal, műlépek keretekbe való beolvasztásához. Az 850
méter illetve 550 méter tekercs kb. 300 db ½Nb
keretre elegendő huzalt tartalmaz.

301210 Kerethuzal rozsdamentes
dobon 0,5 mm 1 kg 550 méter

301301 Méhészár
Keretek beragasztott furatainak
kilyukasztásához ajánlott használni.

301309 Huzalhullámosító

301303 Sarkantyúkerék
Fanyelű sarkantyúkerék
műlépbeolvasztáshoz.

Keretek, drótozás, beolvasztás

301350 Fém hüvely
A keretek furataihoz használható réz
fémhüvely. Megvezeti a drótot, növeli
a keret élettartamát.

301351 Huzalszeg 18 × 30 mm
301352 Huzalszeg 20 × 40 mm
301353 Huzalszeg 22 × 50 mm
A keretek összeállításához használható.

301354 Kartácsszeg 16 × 16 mm
301355 Kartácsszeg 18 × 20 mm
A keretek drótozásához használható.

301362 Keretlyukasztó − fém
Keretek lyukasztásához és
hüvelyezéséhez használható szerkezet.
Alumínium öntvény.

301400 Műlépbeolvasztó
Műlépek beolvasztásához használható
trafó. Túlmelegedés elleni védelemmel
ellátva. Csipeszes érintkezővel.
Teljesítmény: 60 W

301403 Műlépbeolvasztó − profi
Műlépek beolvasztásához használható
trafó. A készülékkel egy lépésben lehet
beolvasztani a lépet.
Egyirányban huzalozott kereteket lehet
besütni, keresztszál alkalmazása nélkül.
Teljesítmény: 250 W

301411 Teljesítményszabályozó adapter
Az adapterrel 40–300 W között lehet
állítani a műlépbeolvasztó készülék
teljesítményét. Használatával igényének
megfelelően melegítheti fel a kerethuzalt.

301401 Műlépbeolvasztó
Műlépek beolvasztásához használható
trafó, túlmelegedés elleni védelemmel
ellátva. Teljesítmény: 80 W

301402 Műlépbeolvasztó
Műlépek beolvasztásához használható
301361 Keretlyukasztó fa talppal
Keretek lyukasztásához és hüvelyezéséhez trafó, túlmelegedés elleni védelemmel
ellátva. Teljesítmény: 60 W
használható szerkezet.
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301500 Műlép Nb méretben
5kg/csomag
301501 Műlép ½ Nb méretben
5kg/csomag
301502 Műlép Hunor méretben
5kg/csomag
Hidegen hengerelt műlép fertőtlenített
méhviaszból.
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Méhészkedés mindennapjaihoz

302003 Füstölő rozsdamentes sárga
pumpával
Rozsdamentes füstölő, műanyaggal
bevont vászon pumpával, 15 cm magas
parázstérrel.

302001 Füstölő − rozsdamentes
Rozsdamentes acélból készült füstölő
10 cm átmérővel, műbőr pumpával.
A belső tűztér kivehető, a füstölő
anyagának köszönhetően hosszú
élettartamú.

302021 Füstölő − Dadant
Professzionális füstölő az USA-ból.
Minőségi rozsdamentes acélból készült,
kivehető rostéllyal ellátva. Mérete miatt
akár egy napot is füstölög egy töméssel!
Pumpája finom bőrből készült.

302002 Füstölő − galvanizált
Horganyzott füstölő kivehető rostéllyal,
bőr pumpával.

302004 Füstölő bőr pumpával lyukacsos
kicsi
Galvanizált füstölő, 10 cm magas kivehe- 302011 Füstölő hagyományos bőr
tő parázstérrel, bőr fújtatóval.
pumpával
A hagyományos magyar füstölő, erős
bőr pumpával, rostéllyal. Anyaga festett,
horganyzott lemez.

302012 Füstölő hagyományos műbőr
302005 Füstölő bőr pumpával lyukacsos pumpával
nagy
A hagyományos magyar füstölő, műbőr
Galvanizált füstölő, 15 cm magas kivehe- pumpával, rostéllyal. Anyaga festett,
tő parázstérrel, bőr fújtatóval.
horganyzott lemez.

302022 Füstölő − primus pipa
Szájbavehetős füstölő pipa. Ha mindkét
kezünket használjuk, hasznos lehet ez
a füstölő pipa. A füst visszaáramlását egy
golyós szelep akadályozza meg.

302023 Füstölő − mini
Rozsdamentes acélból készült mini
füstölő műbőr pumpával, rostéllyal.
Belső átmérője 6 cm. Gyerekeknek
ajánlott! Dekorációs célra is kiváló.

Méhészkedés mindennapjaihoz

221005 Füstölőpumpa bőr, lyukacsos
füstölőhöz
115x90 mm-es bőrfújtató.

302103 Füstölő pumpa − bőr
Füstölő pumpa bőrből a magyar
füstölőhöz.

221006 Füstölőpumpa bőr nagy
100x195 mm-es fújtató bőrből.

302104 Füstölő pumpa − műbőr
Füstölő pumpa műbőrből a magyar
füstölőhöz.

302109 Füstölő pumpa- Dadant
füstölőhöz
221007 Füstölőpumpa vászon
Extra méretű 130x200 mm-es füstölő
100x195 mm-es fújtató viaszos vászonból. pumpa Dadant méretű füstölőhöz.

302101 Füstölő betét − rozsdamentes
Minőségi rozsdamentes acélból készült
füstölő betét, melyet bármilyen
füstölőbe betehetjük, aminek legalább
10 cm az átmérője és 15 cm a belső
magassága.

302105 Füstölő tető
Füstölő tető a magyar füstölőhöz.

302106 Kénlapégető lámpa
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302102 Füstölő rostély
Acél rostély 10 cm átmérővel. Mindegyik
füstölőhöz használható, aminek 10 cm-es
a belső átmérője.

302121 Begyújtós
Préselt lap a füstölő könnyebb
begyújtásához.
A csomag 2db-ot tartalmaz.

302122 Forgács pogácsa
Préselt fenyőforgács füstöléshez.

106207 Füstölő granulátum,
levendulás, 1 kg
Levendulából préselt granulátum
füstölőhöz. Csak egy keveset szórjunk
a füstölő tetejére erős illata miatt.
A méheket és a méhészt is nyugtatja.
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Méhészkedés mindennapjaihoz

303100 Méhlesöprő gép
12 V-os, inox készülék, mindhárom keretméret használható

303102 Méhlesöprő kefe lószőrből
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült,
a többi lesöprőhöz képest fele
hosszúságú sörtével rendelkezik, nyele
akácfából van.

303110 Méhlesöprő kefe műanyag szár,
műanyag sörte
303103 Méhlesöprő kefe lószőrből
29 cm hosszú méhlesöprő kefe, műanyag
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült,
szárral, műanyag sörtével.
a nyele pedig bükkfából.

303111 Méhlesöprő kefe műanyag szár,
műanyag sörte, rövid
22 cm hosszú méhlesöprő kefe, műanyag 303104 Méhlesöprő kefe lószőrből,
hosszú nyéllel
szárral, műanyag sörtével.
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült,
a nyele pedig bükkfából.
303101 Méhlesöprő kefe
lószőrből, hajlított végű
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült,
a többi lesöprőhöz képest fele
hosszúságú sörtével rendelkezik,
nyele akácfából van. A kefe végének
speciális kialakítása lehetővé teszi
a méheknek a sarkokból történő
eltávolítását. Népszerű modell.

303105 Méhlesöprő kefe lószőrből,
hajlított nyéllel
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből készült,
a nyele pedig bükkfából.

303106 Méhlesöprő kefe kevert
sörtével
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből és
műanyag sörtéből készült, a nyele pedig
bükkfából.

303107 Méhlesöprő kefe kevert
sörtével, hosszú nyéllel
A lesöprő kefe sörtéje lószőrből és
műanyag sörtéből készült, a nyele pedig
bükkfából.

303108 Méhlesöprő kefe PA sörtével,
hajlított nyéllel
A lesöprő kefe sörtéje poliamid
sörtéből készült, a nyele pedig bükkfából.

303109 Méhlesöprő kefe PA sörtével
A lesöprő kefe sörtéje poliamid sörtéből
készült, a nyele pedig bükkfából.
A méhlefúvó és méhlesöprő készülékeket
keresse a 14.oldalon.

Méhészkedés mindennapjaihoz

303201 Fedelezővilla − rozsdamentes,
széles, oldalkéses
Minőségi Inox-ból készült
fedelezővilla műanyag nyéllel. Az
oldalkés kialakítása megkönnyíti
a fedelezést. Az átlagosnál szélesebb,
9,5 cm széles fedelezőfelületet biztosít.

303202 Fedelezővilla − rozsdamentes,
oldalkéses
Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla
műanyag nyéllel. Az oldalkés kialakítása
megkönnyíti a fedelezést.

303203 Fedelezővilla − rozsdamentes
hajlított tűvel, oldalkéses
Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla
műanyag nyéllel. Az oldalkés kialakítása
megkönnyíti a fedelezést.

303204 Fedelezővilla − rozsdamentes,
super
Minőségi Inox-ból készült fedelezővilla,
szilikon nyéllel. Gyakorlatilag örök darab,
a fedelező villa műanyag nyélbe illesztett
feje egyetlen rozsdamentes
acélöntvényből került kialakításra.
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303205 Fedelezővilla − hagyományos
egyenes tűvel
Műanyag fedelezővilla, vastag acéltűkkel.

303302 Fedelező kés Speed King –
elektromos
A piacon kapható legprofesszionálisabb
fedelezőkés, az eredeti amerikai
303206 Műanyag fedelezővilla hajlított
gyártmány. 230 V-ról üzemeltethetjük,
tűvel
elektromos hőkioldó és hőfokszabályzó
Műanyag fedelezővilla hajlított acéltűkkel.
biztosítja a hatékony működést. A penge
hossza 25 cm, szélessége 5 cm.
Folyamatosan lehet vele dolgozni,
a fedelezés nem hűti le a kést.
303208 Fedelezővilla − színes
Műanyag fedelezővilla vékony acéltűkkel.

303207 Fedelező villa keretes
Fanyelű "húzós" fedelezővilla 70mm
villaszélességgel. Gyors munkavégzést
tesz lehetővé.

303303 Fedelező kés elektromos
állítható termosztáttal
230 V-os fedelezőkés, precíz hőmérséklet
szabályozással, 250mm hosszú 50 mm
szélességű elektromos fedelező kés, kön�nyű sejtnyitást tesz lehetővé, szép vágási
felületet hagyva maga után.

303209 Fedelezővilla − fanyelű
Hagyományos fedelezővilla fából készült
nyéllel.

303301 Fedelező kés
Hullámos élű fedelezőkés 28 cm-es
pengehosszal.

303304 Fedelező kés elektromos
250 mm hosszú 50 mm szélességű elektromos fedelező kés, könnyű sejtnyitást
tesz lehetővé, szép vágási felületet
hagyva maga után.
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301050 Kerettartó láda 1/2 NB méret
„Méhmentesen” zárható tároló,
keretszállító láda.
301051 Kerettartó láda Hunor méret
„Méhmentesen” zárható tároló,
keretszállító láda.

303351 Fedelezőhenger Inox tűkkel
Fedelező henger, szilikon henger résszel
és rozsdamentes acéltűkkel.
NB keretekhez is használhatjuk.

303352 Fedelező henger − műanyag
Erős PVC-ből készült fedelezőhenger,
amit fedelezésre és a mézes keretek
felkarcolására is egyaránt használható.

303353 Fedelezőhenger − 115 mm
Műanyag fedelezőhenger, amelynek
görgői külön is mozognak.
A fedelezőfelület 115 mm széles.

303354 Fedelező henger - 65 mm

303425 Fedelezőkád - rozsdamentes
52x100 cm, állítható lábbal

303403 Fedelező állvány tetővel és
kerettartóval
Fedelező állvány rozsdamentes
szűrőbetéttel, állvánnyal, műanyag
ládával.

303401 Fedelezőállvány −
rozsdamentes, műanyag káddal,
szűrővel
Inox-ból készült fedelezőállvány és
műanyag kád, ami NB, ½ NB, Hunor
méretekhez is használható. A kádhoz
egy rozsdamentes durva szűrő is tartozik,
amivel azonnal megszűrhetjük
a fedelezést.
Méretei: 60 × 40 × 15 cm
303421 Fedelezőkád − rozsdamentes
100 cm
Rozsdamentes acélból készült, egy
perforált betéten keresztül azonnal
megszűri a fedelezést. Alján
rozsdamentes csappal. A kád magassága
állítható. Tartozéka a rozsdamentes tető,
a kerettartó rács és a fedelező állvány.
303402 Fedelezőállvány −
Élelmiszer tárolására alkalmas
rozsdamentes, tálcával
Inox-ból készült fedelezőállvány és tálca, alapanyagokból készült.
Méretei: 100 × 46 × 37 cm
ami NB, ½ NB, Hunor méretekhez
Rendelhető 125 cm-es méretben is és
is használható.
tető nélküli kivitelben is.
Méretei: 44,5 × 34,5 × 5,5 cm

Mézletöltés, csomagolás
500001 Letöltő tartály
− Inox, 35 kg műanyag
csappal, tetővel
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm
A letöltő tartályok teljes egészében kiváló
minőségű polírozott, rozsdamentes
acélból készülnek, az élelmiszer biztonsági előírásoknak megfelelnek. A 35 és a
50 kg-os tartályok 6/4" Inox és műanyag
csapokkal vannak ellátva. A tartályok kérhetőek sima tetővel vagy csatos tetővel,
amivel légmentesen zárhatjuk a tartályt,
ha hosszabb ideig tárolnánk a mézet.
Szállításhoz is praktikus.

500002 Letöltő tartály − Inox 35 kg,
inox csappal, tetővel

500003 Letöltő tartály − Inox 35 kg,
Inox csappal, csatos tetővel
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm
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500021
Letöltő tartály − Inox 50 kg,
Inox csappal, csatos tetővel
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm

500005 Mézbortartály − Inox 30 kg,
két Inox csappal
Átmérő: 31 cm
500004
Magasság: 50 cm
Letöltő tartály − Inox
Mézbor készítéséhez és tárolásához
30 kg-os, kivehető finom- használható tartály 2 db Inox golyós
szűrővel
csappal.
Átmérő: 31 cm
Magasság: 37 cm
A méztartályhoz 2 db Inox csap és egy
500 mikronos Inox szűrő tartozik.

500022
Letöltő tartály − Inox 50 kg,
Inox csappal, tetővel
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm

500023
Letöltő tartály − Inox 50 kg,
műanyag csappal, tetővel
Átmérő: 31 cm
Magasság: 50 cm

500043 Letöltő tartály − Inox 430 kg,
inox 6/4 csappal, tetővel
Átmérő: 63 cm
Magasság: 100 cm
Egyéb méretek:
500044 Letöltő tartály Inox 100 kg, Inox
csappal, bilinccses tetővel
500042 Letöltő tartály Inox 200 kg Inox
csappal, bilinccses tetővel
500045 Letöltő tartály Inox 280 kg, Inox
csappal, bilinccses tetővel
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Mézletöltés, csomagolás, mézszűrők

500231 Hordótámaszték − Inox
A hordó peremére támasztva a vödröt,
kicsepegtethető a méz.

500301 Mézszűrő kúp alakú 200
mikron 32 cm
500302 Mézszűrő kúp alakú 350
mikron 32 cm
500303 Mézszűrő kúp alakú 1000
mikron 32 cm
500312 Mézszűrő állvány Sw. szűrőhöz

500324 Mézszűrő ovális fém

500325 Mézszűrő 40 kg-os hordóhoz

500305 Mézszűrő sipka
500326 Mézszűrő 20 cm finom
500327 Mézszűrő 20 cm durva

500321 Mézszűrő kétrészes műanyag
500233 Hordótámaszték − fa
500328 Mézszűrő 30 cm finom
500329 Mézszűrő 30 cm durva
500322 Mézszűrő kétrészes kihúzható
füles fém

500046 Láb 35 és 50 kg tartályhoz
A 35 és az 50 kg-os tartályokhoz
használható rozsdamentes acélból
készült háromlábú tartóállvány.

500323 Mézszűrő kétrészes fix füles

500330 Mézszűrő 38 cm finom
500331 Mézszűrő 38 cm durva

Mézletöltés, csomagolás
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③

500223 Mézmerő lapát − fanyelű
Fanyelű lapát, hossza 40 cm

④

501035 Vödör 14 L-es rozsdamentes
Rozsdamentes acélból készült vödör 2
literes osztásokkal.
Átmérő a szájánál: 27 cm
Magasság: 27 cm.

⑤

③ 501026 Vödör 40 L méhsejt mintás
④ 501027 Vödör 40 L méhsejt mintás,

500212 Mézcsap krómozott bronz,
40 mm 1 ½”, komplett

csappal

⑤ 501028 Vödörhöz való tálca

①

②

⑧

500213 Mézcsap acél
40 mm 1 ½”, komplett

① 501003 Letöltő edény 40 kg-os,

− műanyag

② 501005 Letöltő edény 40 kg-os

− műanyag, csappal
Élelmiszerbiztonsági előírásoknak
megfelelő műanyagból készült tároló,
cseppmentesen záródó tetővel és erős
fülekkel.

⑥

⑥ 500201 Mézcsap − műanyag
⑦ 500202 Mézcsap − műanyag
⑧ 501029 Mézcsap − méhecskés

A mézcsapok élelmiszerbiztonsági
előírásoknak megfelelő anyagból
készültek. Mindegyik 6/4" méretű.

501011 Hordó − 60 l , műanyag
bilinccsel
501021 Hordó − 120 l, műanyag
bilinccsel
Élelmiszerbiztonsági előírásoknak
megfelelő műanyagból készült hordó.
A tető bilinccsel záródik, a gumitömítés
tartozék.

⑨

⑦

500221 Mézmerő lapát − Inox 46 cm
Hossza: 46 cm
500222 Mézmerő lapát − Inox 61 cm
Hossza: 61 cm
Bekristályosodott méz kimerésére
használható tömör, rozsdamentes lapát.

⑩
⑨ 500251 Mézszintjelző szenzor

Praktikus eszköz a méz túlcsordulásának
megelőzésére. Sípoló hangjelzést ad, ha
a méz elérte a szintet.
⑩ 500252 Mézszintjelző szenzortartó
Inox tartó a szenzorhoz.

500255 Refraktométer − manuális
A méz víztartalmának mérésére szolgáló
kalibrált eszköz. 13–25% közötti
nedvességtartalom mérhető vele.

Flakonok
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②

③

①

254506 Maci Pet 1000 g

① 510550 Maci – műanyag 0,25 kg
② 510551 Maci – műanyag 0,5 kg
③ 510552 Maci – műanyag 1 kg

510562 Flakon sejtmintás hengeres
1000 g

⑥
⑤
④

254507 Maci Pet 3000 g

510557 Maci Retro műanyag 250 g

④ 510554 Flakon PE 150 g
⑤ 510555 Flakon PE 250 g
⑥ 510556 Flakon PE 500 g

510561 Flakon sejtmintás szögletes
1000 g

510563 Flakon alacsony hengeres 500 g

510564 Flakon hatszög 1000 g

Üvegek
③

②

⑦ 510101 Hexagon

⑩

⑨

⑧

⑦

61
45 ml

⑧ 510108 Hexagon

116 ml

①

⑨ 510103 Hexagon

190 ml

⑩ 510105 Hexagon

720 ml

① 510003 OMME ¼ kg

⑪

OMME 220 ml
② 510001 OMME ½ kg
Omme 380 ml
③ 510002 OMME 1 kg
Omme 720 ml

⑫

⑪ 510130 Nyolcszög

⑬

100 ml

⑫ 510131 Nyolcszög

190 ml

⑬ 510132 Nyolcszög

270 m

⑭ 510201 Konzerves

④

⑤

⑱
⑥

⑭

⑮

⑯

⑰

30 ml

⑮ 510202 Konzerves

40 ml

⑯ 501203 konzerves

106 ml

⑰ 510204 Konzerves

212 ml

⑱ 510205 Konzerves

370 ml

④ 510006 Fazettás

720 ml

⑲ 510301 Orcio

⑤ 510007 Fazettás

106 ml

370 ml
⑥ 510008 Fazettás
210 ml

⑲

⑳ 510302 Orcio

212 ml

⃝
21 510304 Orcio

⑳

21
⃝

22
⃝

− fületlen
370 ml
⃝
22 510306 Orcio
1700 ml
510305 Orcio
550 ml

Üvegek
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①

④

③

②

⑯
⑮

⑭

① 510401 Görög amphora

106 ml
③ 510403 Görög amphora
370 ml
⑤

② 510402 Görög amphora

212 ml
④ 510404 Görög amphora
580 ml

510521 Oskar
106 ml
⑮ 510531 Bolero
285 ml

⑧

⑦

⑲

⑥

⑱

212 ml
⑯ 510534 Ivóleves
500 ml
⑰ 510558 Hatszög üveg

50 ml, álló

⑱ 510559 Hatszög üveg

⑰

⑤ 510501 Négyszögletes

⑭ 510522 Oskar

100 ml, álló
⑲ 510560 Hatszög üveg
200 ml, állól

⑥ 510504 Négyszögletes üveg

50 ml
260 ml
⑦ 510505 Négyszögletes üveg ⑧ 510506 Négyszögletes üveg
100 ml
200 ml
⑩

⑨

⑪

⑨ 510544 Üveg maci

30 ml

⑪ 510539 Üveg maci

160 ml
⑬ 510535 Üveg maci
285 ml

⑫

⑬

⑩ 510537 Üveg maci kalapos

100 m
⑫ 510538 Üveg maci
300 ml

⑳

⑳ 510541 Propoliszos

10 ml

510540 Propoliszos
30 ml
510543 Propoliszos
100 ml

510532 Propoliszos
20 ml
510542 Propoliszos
50 ml

Tetők
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Folyamatosan frissülő kínálatunkat
kövesse figyelemmel webáruházunkban:
www.erista.hu

Egyéb csomagolóanyagok
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①

⑦

⑪

színváltozatok:

②

③

⑧

④

⑨

⑫

⑩

⑬

⑤
① 550001
② 550008
③ 550003
④ 550004
⑤ 550005
⑥ 550009
⑦ 550011
⑧ 256110
⑨ 256111
⑩ 256114
⑪ 256112
⑫ 256113
⑬ 550006

550101
550102
550103
550104
550105
550106
550107
550108
550109
550110
550111
550112
550113
550114
550115
550116
550117
550118

⑥

Díszdoboz – virágos 4 üveghez
Doboz méhsejtes 720ml
Díszdoboz – méhsejtes 4 × 196 ml
Díszdoboz – méhsejtes 2 × 370 ml
Díszdoboz – méhsejtes 4 × 40 ml
Dozd méhsejtes 3 × 106 ml
Szállító doboz 12 db-os
Díszdoboz fa 500 g
Díszdoboz fa 1000 g
Díszdoboz 250 g
Díszdoboz fa 2x250 g
Díszdoboz 3x250 g
Hexagon kosárka
Táska – méhsejtes 1 kg sárga
Táska – méhsejtes 1 kg fehér
Táska – méhsejtes 1 kg arany
Táska – méhsejtes 2 × 1 kg sárga
Táska – méhsejtes 2 × 1 kg fehér
Táska – méhsejtes 2 × 1 kg arany
Táska – méhsejtes 0,5 kg sárga
Táska – méhsejtes 0,5 kg fehér
Táska – méhsejtes 0,5 kg arany
Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg sárga
Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg fehér
Táska – méhsejtes 2 × 0,5 kg arany
Táska – méhsejtes 0,25 kg sárga
Táska – méhsejtes 0,25 kg fehér
Táska – méhsejtes 0,25 kg arany
Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg sárga
Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg fehér
Táska – méhsejtes 2 × 0,25 kg arany

Táblák

550301 Tábla – Termelői méz nemzeti
35 × 25 cm
550302 Tábla – Termelői méz virág
35 × 25 cm
550303 Tábla – Termelői méz cseppes
35 × 25 cm
550304 Tábla – Termelői méz méhecskés
35 × 25 cm
550305 Tábla – Termelői méz
30 × 20x cm
550306 Tábla – Vigyázat Méhek!
27,5 cm
550307 Tábla – Méhészetnek foglalt hely
30 × 40 cm
550309 Tábla – Termelői méz Nemzeti
50 x 30 cm
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Üvegcímkék, ajándékutalványok

Névre szólóan elkészített öntapadó mézesüveg címkék 1000, 500 és 250 g-os töltősúlyú üvegekhez. Önnek a mintát kell kiválasztania, megadni a megrendelni kívánt mennyiséget, nevét, címét, regisztrációs számát, mi legyártjuk a címkéket. A címkén feltüntetendő adatokat (termelő neve, címe, regisztrációs száma) online rendelés esetén a megjegyzés rovatba kérjük megadni.
A minőség megőrzési időt a méhésznek a nap, hónap, év kiválasztásával kell feltüntetnie. Az alábbi fajtamézekhez választható
címkék állnak rendelkezésre: Akác, Vegyes virág, Hárs, Repce, Napraforgó, Facélia, Selyemfű. A címkék 2–3 munkanap alatt készülnek el, majd postai úton szállítjuk Önnek.
Amennyiben Ön szeretné a megjelentetni kívánt adatokat felvinni a címkére (pl. pecséttel), úgy a fenti címkék biankó formátumban is rendelhetők.

Tanácstalan, mit vegyen szeretteinek, méhész ismerősének, barátjának? Kiváló ajándék lehet az ünnepekre vagy névnapra,
születésnapra, esküvőre és egyéb eseményre az már több éve bevezetett ajándékutalványunk, amely 5.000 és 10.000 Ft-os
címletekben vásárolható meg. Így az ajándékozott maga döntheti el, mivel lepi meg magát vagy dolgozó méheit!
Az ajándékutalványt személyesen is megvásárolhatja üzletünkben, megrendelés esetén kérjük lépjen kapcsolatba
ügyfélszolgálatunkkal.

Kozmetikumok
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Propolisz tartalmú készítmények
Szennyezett, nehezen kezelhető, pattanásos vagy annak
kialakulására hajlamos bőr ápolására ajánlott. Kiválóan
alkalmas pattanásos bőr és bőrkiütések gyógyítására, a haj és
fejbőr bőrbetegségeinek kezelésére.
Propolisztartalmú készítmények:
700101 Arclemosó
700102 Tonik
700103 Arckrém
700104 Tusfürdő
700105 Sampon
700106 Kézkrém
700107 Lábkrém
Méhviasz alapú kozmetikumok
A sorozat készítményei természetes összetevőkből állnak.
Méhviaszon és más kaptárból származó anyagokon túl,
tartalmaznak még növényi olaj kivonatokat, vitaminokat és
mikroelemeket is. A dermatológiai vizsgálatok teljes mértékben
igazolják a termékek bőrápoló és regeneráló tulajdonságait.
700121
700122
700123
700124

Arckrém – F-vitaminos
Arckrém – A, E, F- vitaminos
Arckrém – hidratáló bőrápoló
Kézkrém – méhviaszos

Egyiptom kozmetikumok
Az Ókorban már használt kozmetikumokhoz, testápoló
készítményekhez a természet biztosította az olyan
alapanyagokat, mint a növényi olajok, virág-kivonatok,
mandulatej, méz, méhviasz, tengeri só, gyanták, arany,
ásványok és porított drágakövek.
700131 Arckrém – Egyiptomi
700132 Arckrém – Egyiptomi Varázslat – éjszakai krém
700133 Szemránckrém – Egyiptom

Mézes Kuckó kínálatából
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① 620101 Szappan Mézzel

Gyengéden tisztít ,intenzíven táplálja, hidratálja a bőrt, segít
megóvni annak nedvességtartalmát, hogy a bőre puha és
ápolt maradjon. Hidratáló hatásának köszönhetően csökkenti
a további testápolók használatának szükségességét.

①

②

② 620102 Szappan Méhpempővel

Antibakteriális, zsírtalanító hatású a benne lévő propolisznak
köszönhetően. Alkalmas pattanásos bőr tisztítására, kezelésére, arcra és a testre egyaránt. Helyreállítja a száraz és
sérült bőrt.
③ 620103 Szappan Propolisszal

③

④

A méhpempő megakadályozza a bőr idő előtti öregedését,
kisimítja a ráncokat, segíti a regenerációt, ezáltal megfiatalítja a bőrt, fürdés és arctisztítás alkalmával a szappanból
kioldódó vajak és olajok hosszan tartó puha ápoltságot
nyújtanak a bőrének.

④ 620104 Szappan Olivaolajjal és mézzel

⑤

⑥

Különösen érétkes szappan, mely a legszárazabb és legérzékenyebb bőr számára is megfelelő gondoskodást nyújt. A bőr
hidratált és finoman ápolt lesz.Elsőszámú tisztálkodó szer
lehet érzékeny, száraz bőrűeknek, illetve ekcémás, pikkelysömörös bőrbetegeknek!

⑤ 620106 Szappan Propolisszal és levendulával

A test ápolásakor a levendula tisztító, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő tulajdonságait élvezhetjük, A benne lévő propolisznak köszönhetően antibakteriális hatasú ,ugyanakkor a bőr
fiatalságának, rugalmasságának megőrzését is támogatja.

⑥ 700108 Lindesa kézkrém

Ajándéktárgyak
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Ajándéktárgyak
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

Ajtótámasz – méhecskés
Ceruza – méhecskés
Hajcsat – méhecskés
Kasztanyetta – méhecskés
Könyvjelző – méhecskés
⑥ 700606 Kulcstartó méhecske fiú
⑦ 700607 Kulcstartó méhecske lány
⑧ 700608 Pörgettyű – méhecskés
⑨ 700609 Rugós figura – méhecskés lány
⑩ 700610 Rugós figura – méhecskés fiú
⑪ 700611 Tologatós méhecske
⑫ 700612 Ugrálókötél – méhecskés
⑬ 700613 Üzenő méhecske
⑭ 700707 Szalvéta
⑮ 700705 Tányér
① 700601
② 700602
③ 700603
④ 700604
⑤ 700605

⑯ 700704 Tányér
⑰ 700706 Pohár

⑱ PROPNY - Propoliszos nyalóka

⑲ 550150 Mézadagoló pumpa
⑬

⑰

⑭

⑮

⑯

⑱

⑲

⑳

⑳ ENY- Nyalóka Erista Logó

Ajándéktárgyak
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⃝
21 700619 Zenélő méhecskék
⃝
22 700620 Puzzle 9db-os- méhecske
⃝
23 700621 Puzzle magasított – méhecske
⃝
21

⃝
22

⃝
24 700625 Puzzle 4 db-os

⃝
25 700626 Malom- katicás

⃝
26 700627 Ajtódísz- méhecske

⃝
27 700628 Puzzle 16 db-os méhecske

⃝
23

⃝
24

⃝
25

⃝
26

⃝
27

Gyertyák és gyertyaöntő formák
Gyertyaöntő formák

❶

❷

❸

❹

Kiváló minőségű szilikon öntőformák
méhviasz gyertya öntéséhez. Aktuális
kínálatunkat keresse a www. erista.hu
webáruházunkban.
❶ 331993 Méhecske
❷ 331994 Méhecske
❸ 331995 Méhkas
❹ 331996 Oszlop
❺ 331997 Csomó gyertya

❺

❻

❼

❽

❻ 331998 Fenyőfa
❼ 331999 Gyertya méhanyával
❽ 332000 Kas – kicsi
❾ 332218 Maci szívvel
❿ 332216 Maci kassal
⓫ 332123 Bárány virággal
⓬ 331136 Húsvéti nyulas
⓭ 331363 Húsvéti medál 6db-os
⓮ 331366 Húsvéti medál 6db-os

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

71

Gyertyák és gyertyaöntő formák
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⓯ 332201 Gyertya csavart rózsás

332101 Öntő forma

⓰ 332202 Gyertya szíves

332102 Öntő forma

⓱ 332203 Gyertya méhecskés

332103 Öntő forma

⓯

⓰

⓱

⓲

⓲ 332204 Gyertya dupla angyal

⓳

332104 Öntő forma

⓳ 332205 Gyertya Sekina angyal

332105 Öntő forma

⓴ 332206 Gyertya Yofiel angyal

332106 Öntő forma

21 332207 Gyertya kis angyalka

332107 Öntő forma

22 332208 Gyertya búzavirágos

332108 Öntő forma

⓴

21

22

23 332209 Gyertya székely mintás

24

23

332109 Öntő forma

24 332210 Gyertya antik faragásos

332110 Öntő forma

25 332211 Gyertya fenyős manó

332111 Öntő forma

26 332212 Gyertya macis télapó

332112 Öntő forma

25

26

27

27 332213 Gyertya télapó

29

332113 Öntő forma

28

28 332214 Gyertya kis fenyő

332114 Öntő forma

29 332215 Gyertya kis toboz

332115 Öntő forma

30 332216 Gyertya maci kassal

332116 Öntő forma

30

31 332217 Gyertya rózsás szíves
31

32

33

332117 Öntő forma

32 332218 Gyertya maci szívvel

332118 Öntő forma
33 332219 Gyertya malacka szerencsepatkóval
332119 Öntő forma

Gyertyák és gyertyaöntő formák
34 332221 Gyertya giga teknős

332121 Öntő forma

35 332222 Gyertya nagy nyuszi

332122 Öntő forma

36 332223 Gyertya bárányka virággal
34

332123 Öntő forma

38

37 332224 Gyertya szerencsekocka

332124 Öntő forma

38 332225 Gyertya szerencsemalac unios

36

332125 Öntő forma

39 332226 Gyertya kisteknős

37

332126 Öntő forma

40 332227 Gyertya kismalac

332127 Öntő forma

41 332228 Gyertya angyalka pálcával

332128 Öntő forma

39

42 332229 Gyertya adventi

40

332129 Öntő forma

43 332230 Gyertya rénszarvasos

332130 Öntő forma

44 332231 Gyertya szerencsepatló

332131 Öntő forma

45 332232 Gyertya kéményseprő
42

332132 Öntő forma

43

46 332233 Gyertya csillag

41

45

44

49

50

46

51

48

52

332133 Öntő forma
47 332234 Gyertya mécses méhviaszos
332134 Öntő forma
48 332235 Gyertya barkás tojás
332135 Öntő forma
49 332236 Gyertya nyuszifiú
332136 Öntő forma
50 332237 Gyertya nyuszi
332137 Öntő forma
51 332238 Gyertya tojásos nyuszi
332138 Öntő forma
52 332239 Gyertya méhecskés
332139 Öntő forma
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Méhészeti szakirodalom

600017 Dr. Vicze Ernő:
A méhész is szakmunkás

600001 Ruff János:
A méhészmester könyve

600002 Őrösi Pál Zoltán:
Méhek között

600015 Gilles Fert-Dr. Tóth György:
Méhészeti praktikum

600004 Franz Lampeitl:
Méhészek könyve

600006 Békési László:
Méhbetegségek

600003 Baja és Körzete Méhész Egyesület: Méhészkönyv

600005 Gilles Fert : Méhanyák nevelése

Méhészeti szakirodalom

600008 Fritsch Ottó: Erdei Méhlegelő – Akác

600009 Szalay László: Bioméhészet

600010 Sebestyén József: Virágporos méhlegelő

600011 Tautz − Heilmann:
A természet csodája- A mézelő méh
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Méhészeti szakirodalom

600012 Armin Spürgin: A méhek világa

600013 Daniela Guaiti: A méz

600014 Cicatricis Géza: A méhészkedés gyakorlata

600023 Stephanie Bruneau Méhek
mézek nagykönybve

Rendelésfelvétel
A rendeléseket telefonon, email-en és a webáruházunkból tudjuk fogadni, csomagjainkat a Magyar Posta (MPL)
szállítja. Cégünk hangsúlyt fektet arra, hogy az Önök
rendelése lehetőség szerint egy nap alatt célba érjen. Kérjük,
átvételkor ellenőrizze a csomagot és a szállítási okmányon
jelezze, ha külső sérülést tapasztalt. Ha ezt a lehetőséget
elmulasztja, az áru visszaküldési jogát elveszti. A rejtett
hibákat a szállítástól számított 14 napon belül jelezni kell
az info@erista.hu email címen, vagy ügyfélszolgálatunknál
telefonon. Ezen időtartam leteltével a reklamálás joga elévül.
A törvényben előírt elállási jog 14 nap. A fizetési mód lehet
utánvét, banki átutalás vagy bankkártya. A termékekre
vonatkozó garanciát az általunk kizárólagosan képviselt
partnereink gyakorlata alapján biztosítjuk.
Részletes információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
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We accept orders by phone, e-mail and online.
Shipping and handling is paid by the customer. Orders are
delivered by parcel post. It is our company policy to deliver
orders from our stock no later than one business day.
The buyer must inspect the received parcel and report any
damage on the transport document. If the buyer misses this
possibility, the right to return the goods is lost. Hidden
defects must be reported within 14 days, starting from the
date of delivery, at info@erista.hu or by phone. After this
period the buyer loses the right to claim damages. Payment
can be banktransfer or credit card. All creditcard
transactions will be conducted in HUF. We guarantee the
warranty on the bases of our represented partner's practice.
For more information please contact our customer service
by phone or e-mail.

RENDELÉSFELVÉTEL:

Telefon: +36 96 423-825, +36 20 45-89-546
Cím: 9028 Győr, József Attila u. 5/a
Nyitva tartás: H-P 8:00-17:00, szombat: 8:00-12:00
E-mail: info@erista.hu, www.erista.hu
Skype: eristakft1
GPS koordináták: 47,659 17,656
/erista.kft

MAGYARORSZÁG, GYŐR

Az ország nagyobb méhészeti vásárain szeretettel
várjuk standunkon.

Személyesen is várjuk Önöket Méhészeti Szakáruházunkban, Győrben.

Tradicionális győri méhészeti rendezvényünkre
várjuk Önöket szeretettel.
Nemzetközi előadók, hazai szaktekintélyek részvételével.
Eszközvásár jelentős kedvezményekkel.
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9028 Győr, József Attila u. 5/a.
+36 96 423-825 | +36 20 45-89-546
info@erista.hu
www.erista.hu
eristakft1

