Nerezový rám pro sestavení univerzálního,

NEREZOVÝ RÁM

chlazeného nebo vyhřívaného bufetového
modulu.

rozměry: Š 570 x H 360 mm
1/ výška 65 mm
2/ výška 130 mm
3/ výška 200 mm
Zespod rámu gumové nožky
a otvor pro vytažení kabelu
elektrického topení.

Vnitřní spojka
výška 6,5 nebo 13 cm
světlé nebo tmavé dřevo
8 magnetů pro snadné spojení
dvou rámů

Na základní rám se pokládají horní
nástavce. Světlé nebo tmavé bukové dřevo.
Rámy se spojují pomocí vnitřní dřevěné spojky
s magnety nebo spojovacími nerezovými
sponami.

Spojovací spony
nerezové pro vnitřní spojení
rámů

Koncový boční kryt
výška 6,5 nebo 13 cm
světlé nebo tmavé provedení
magnety na uchycení

BUFETOVÉ NÁSTAVCE
Bufetové nástavce na horní rám. Světlé nebo
tmavé bukové dřevo.

2 x 2 otvory/ø 11 a 19 cm
na misky průměr 12 a 20 cm

4 otvory/ ø 10,5 cm
na karafy na müsli, košíky na
příbory

6 otvorů / ø 13 cm
pro misky průměr 14 cm

Univerzální deska
rozměr: 530 x 325 x 20 mm

Krájecí rošt
provedení pouze světlý buk

Po použití rámy otřete vlhkou houbou s použitím
běžného saponátového prostředku a osušte.
Rámy skladujte v suchém prostředí a nevkládejte
do myčky nádobí.

Dřevěný zásobník
4 přihrádky
na balené čaje, pitíčka, cukry,
medy aj.

UNIVERZÁLNÍ MODULY

Studený bufet

Kompletní bufetové moduly pro univerzální
využití a studený bufet. Velikost GN 1/1.

NEREZOVÝ RÁM
horní rám pro studený bufet
bufetový nástavec dle výběru

Příborové košíky
výška 13,5 cm / průměr 10 cm
s využitím rámu 130 mm

Krájecí rošt
provedení pouze světlý buk
pod rošt na drobky vhodná
gastronádoba GN 1/1-20 mm

Příslušenství
misky skleněné Bufet 14/23 cm
víčko na misky 14 a 23 cm
rautové lžíce, koše na pečivo
příborové košíky aj.

CHLADICÍ MODULY
Bufetové chladicí moduly s využitím chladicí
desky. Velikost GN 1/1.

Hlavní součástí jsou nerezové rámy
výšky 6,5 nebo 13 cm.

Chladicí deska
Cool Pack
-3 °C FRESH /zelenina, sýry
-12 °C COLD /maso, ryby
-21 °C FROZEN / hluboce zmražené

Na horní rám se pokládají bufetové nástavce,
gastronádoby, podnosy. Chladicí deska Cool Pack
se pokládá na termoizolační a silikonovou
podložku.

Termoizolační deska
rozměr: Š 325 x D 500 mm
pro udržení teploty Cool Pack

Roll-Top GN 1/1
čiré sklápěcí víko
doporučujeme: 12182 56

Na ochranu potravin a udržení jejich teploty
použijte akrylový Roll-Top velikosti GN 1/1 se
zajišťovací nerezovou lištou.

Zajišťovací lišta
zabraňuje sklouznutí rolltopu
provedení nerez

CHLADICÍ MODULY
S poklopem nebo bez. Světlé nebo tmavé
provedení dřevěných nástavců.

s gastronádobou GN 1/1-20 mm
(nebo podnos GN 1/1)

Gastronádoba GN 1/1
GN 1/1-20 mm je vhodná jako
podnos při použití Roll-Topu.

Podnosy GN 1/1
nerezové, melaminové,
porcelánové aj.

Chladicí nádoba

se 4 nebo 6 miskami

GN 1/1 včetně příslušenství

Přírodní břidlice
udržuje dobře chlad, povrch
odolná proti usazování tuků,
voděodolná
různé druhy rozměru GN 1/1

Modul 4 misky
s chladicí deskou pouze
s rámem 13 cm vzhledem
k výšce misky průměr 20 cm!

VYHŘÍVANÉ MODULY

Vodní lázeň GN 1/1

Bufetové vyhřívané moduly s využitím
elektrického topení 400 W. Velikost GN 1/1.
Zespod vodní lázně jsou 4 šrouby, na které
jednoduše připevníte elektrické topení, které
ohřívá vodu ve vodní lázni.

a) pro teplé pokrmy

vodní lázeň pasuje do všech
chafingů rozměru GN 1/1.

Elektrické topení
400 W
elektrické topení se pokládá na
termoizolační a silikonovou
podložku.

Hlavní součástí je nerezový rám 20 cm
s vodní lázní, do které vložíte gastronádoby

Gastronádoby do
hloubky 65mm

dle Vašeho výběru.

vzhledem k tomu, že se do
vodní lázně nalévá voda

Poklop na ochranu potravin a udržení jejich
teploty.

Poklop / Roll-top
na všechny nerezové velikosti
rozměru GN 1/1

VYHŘÍVANÉ MODULY
b) polévkové stanice
Hlavní součástí je nerezový rám 20 cm
s vodní lázní, do které umístíte nástavec na

Nástavec na polévku
nástavec s otvory na teriny
2 teriny objemu á 4 litry
2 poklopy s výřezem

polévkovou stanici.

Termoizolační deska
Silikonová podložka
ochrana topení 400 W
udržení teploty

Nástavec na polévkovou stanici je vhodný
pro chafing dish rozměrů GN 1/1.

otvor pro vytažení kabelu

