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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av 
glas. Glasen är placerade i fack som förhindrar 
kross och slitage. Genom den låga vikten och 
det mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 46 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
81 glas i med max diameter 46 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Svart, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs
i en Nordien-System 50x50 cm
diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg 
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 106
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av 
glas. Glasen är placerade i fack som förhindrar 
kross och slitage. Genom den låga vikten och 
det mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 52 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
64 glas i med max diameter 52 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Grön, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 107
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 56 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
49 glas i med max diameter 56 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Grå, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 108
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 60 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
49 glas i med max diameter 60 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Rosa, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs
i en Nordien-System 50x50 cm
diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback 

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 109
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen vid
uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 65 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
36 glas i med max diameter 65 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Röd, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 110
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 72 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
36 glas i med max diameter 72 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Vit, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 111
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 76 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
25 glas i med max diameter 76 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Röd/gul, rillor i facken
för optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G  diskkorg
Art.nr. 134  spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 112
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 81 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
25 glas i med max diameter 81 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Gul, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs
i en Nordien-System 50x50 cm
diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 113
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 87 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
25 glas i med max diameter 87 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Omärkt, rillor i facken
för optimalt torkresultat, korgen
kan lutas vid diskning om den
ställs i en Nordien-System 50x50 cm
diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 114

http://www.diskomat.com
mailto:order%40diskomat.com?subject=


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

2

Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 95 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
16 glas i med max diameter 95 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Vit/röd, rillor i facken för
optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 115
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av glas. 
Glasen är placerade i fack som förhindrar kross 
och slitage. Genom den låga vikten och det 
mindre måttet kan serveringspersonalen
med fördel bära korgen på armen
vid uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 110 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
16 glas i med max diameter 110 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Grå/rosa, rillor i facken
för optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback 

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 116
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Specifikation

► Funktion
Den idealiska korgen för serveringspersonalen 
samt för diskning, transport och lagring av 
glas. Glasen är placerade i fack som förhin-
drar kross och slitage. Genom den låga vikten 
och det mindre måttet kan serveringspersona-
len med fördel bära korgen på armen vid
uppdukning.

► Dimension
46x46 cm
Fackstorlek: 149 mm
Höjd: 85 mm
Vikt: 1,3 kg

► Kapacitet
9 glas i med max diameter 149 mm

► Egenskaper/Design
Tillverkad i formsprutad PP-plast,
färgkodad: Svart/vit, rillor i facken
för optimalt torkresultat, korgen kan
lutas vid diskning om den ställs i en 
Nordien-System 50x50 cm diskkorg.

► Tillbehör/Info
Art.nr. 010B/010G diskkorg
Art.nr. 134 spillback

Korgvagnar i olika utföranden

► Rengöring
I diskmaskin

Fackinsats för glas. Art.nr. 117
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