
www.diskomat.comDiskomat AB Phone: +46 8 794 06 40
E-mail: order@diskomat.com Fax: +46 8 794 06 50

1

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014B

Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning och lagring 
av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring och 
transport. Glasens placering i fack förhin-
drar kross och slitage. Fackens konstruk-
tion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 70 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.
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Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014B-1-024B

Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning och
lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 120 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 206 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 170 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014B-2-024B
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 220 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014B-3-024B
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 270 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, beige, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014B-4-024B
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Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014BL

Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning och lagring 
av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring och 
transport. Glasens placering i fack förhin-
drar kross och slitage. Fackens konstruk-
tion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 70 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.
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Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014BL-1-024BL

Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning och
lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 120 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 206 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 170 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014BL-2-024BL
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 220 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014BL-3-024BL
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 270 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar 
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014BL-4-024BL
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 70 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014G
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 120 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014G-1-024G
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 206 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 170 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback 

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014G-2-024G
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 220 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan 
tas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014G-3-024G
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg med fack för diskning
och lagring av glas. Facken i korgen
skyddar glasen under disk, lagring
och transport. Glasens placering
i fack förhindrar kross och slitage.
Fackens konstruktion förhindrar
vattenfläckar.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm

► Kapacitet
16 glas med max diameter 110 mm
och höjd max 270 mm

► Rengöring
I diskmaskin

► Egenskaper/Design
Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar,
helt släta sidor, ergonomiskt placerade 
handtag diagonalt för bättre greppvänlighet 
och balans, för optimalt genomsläpp av disk/
skölj vatten har korgen en unik konstruktion 
med rombisk stormaskig botten, låg vikt, 
dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, 
säkrare transporter, miljöanpassade färger, 
passar alla på marknaden förekommande 
diskmaskiner för 50x50 cm diskkorgar.
Fackets konstruktion med rillor förhindrar
vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 119 lock
Art.nr. 135 rostfrispillback 

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan
bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Fackindelad diskkorg för glas. Art.nr. 014G-4-024G
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