
Diskkorgsystem 50x50 cm 



Diskkorgsystem 50x50 cm
•  Dubbla väggar med släta sidor – stabil konstruktion.
•  De greppvänliga handtagen är diagonalt 
 placerade vilket medför en bättre balans vid lyft.
• Unik bottenkonstruktion för optimalt diskresultat.
• Låg vikt.
•  Enda diskkorgen anpassad för insatskorg 46 cm.

Diskkorg för koppar och glas
Art. 010G Grå Art. 010B Beige 
Avsedd för glas, koppar. Den öppna bottenkonstruktionen  
garanterar ett utmärkt diskresultat.

Vikt: 1,5 kg. Höjd: 106 mm.
Kapacitet: 30 - 40 glas/koppar

Tallrikskorg för flata och djupa tallrikar
Art. 030 Blå 
Avsedd för tallrikar, assietter och tefat.
Passande för såväl flata som djupa tallrikar.

Vikt: 1,7 kg. Höjd: 106 mm.
Kapacitet: ca 18 flata eller 12 djupa tallrikar

Bestickkorg
Art. 040 Silvergrå 
Avsedd för bestick och liknande. Bottenkonstruktionen
hindrar besticken att falla igenom.

Vikt: 1,7 kg. Höjd: 106 mm.
Kapacitet: ca 250 bestick

Servicekorg för koppar och glas
Art. 050 Beige 
Denna korg har en öppen sida och är avsedd främst för 
självserveringar och personalmatsalar. Korgen är mycket 
praktisk för sortering och diskning då den låga sida
minskar lyftmomentet och underlättar fyllning.

Vikt: 1,4 kg. Höjd: 106 mm.
Kapacitet: 30 – 40 koppar

Brickkorg
Art. 060 Grön 
Avsedd för brickor samt kantiner. En sida är öppen för
diskning av större brickor och fat.

Vikt: 1,5 kg. Höjd: 106 mm.
Kapacitet: 8 brickor

• Stapelbar – för säkra transporter.
• Miljöanpassade färger.
• Tallrikskorgen kan användas för 18 flata eller
 12 djupa tallrikar.
• Passar alla på marknaden förekommande 
 diskmaskiner.

Samtliga korgar, fack och ramar är av formsprutad PP-plast. Storlek: 500 x 500 mm.



Art nr
Beige

Art.nr
Grå

Max 
glasdiam.

Antal
glas Färgkod

014 B 014 G 110 mm 16 Gul

015 B 015 G 87 mm 25 Blå

016 B 016 G 72 mm 36 Vit

017 B 017 G 60 mm 49 Röd

018 B 018 G 52 mm 64 Grön

Fackindelade korgar 50x50 cm
• Färgkodade fack – 5 olika fackstorlekar.
• Rillor i fackinsatserna – reducerar vatten-
 fläckar = minimerar polering.
• Korgarna är byggbara och ombyggbara 
 i höjd med förhöjningsramar.

• Korgarna är byggbara och ombyggbara 
 i fackstorlek med de olika facken.
• Korgarna kan fås med individuell kodning.
• Korgar och förhöjningsramar kan fås i två 
 färger, grå eller beige.

Fackindelad korg
Art. 014B - 018B (Beige)
Art. 014G - 018G (Grå)
En idealisk korg för diskning,
transport och lagring av glas.
Glasens placering i fack
förhindrar kross och slitage.

Max glashöjd vid stapling av korg: 70 mm.

Förhöjningsram 50 mm
med och utan fack
Art. 020B - 028B (Beige)
Art. 020G - 028G (Grå)
För höga eller ömtåliga glas kan 
glaskorgen förses med en eller  
flera fackindelade förhöjningsramar.  
Förhöjningsram utan fack kan  
användas till höga oömma glas.  

Max glashöjd vid stapling av korgar: 1 ram = 120 mm, 
2 ramar = 170 mm, 3 ramar = 220 mm, 4 ramar = 270 mm.

Exempel  
Korgkombination passande vinglas med:
Höjd = 170 mm
Diameter  = 83 mm (Blå fackindelning)
Kapacitet  = 25 glas

Fackindelad korg för glas Art. 015 G med 
två förhöjningsramar Art. 025 G.

Beställes som: 015 G - 2 - 025 G

Art nr
Beige

Art.nr
Grå

Max 
glasdiam.

Antal
glas Färgkod

020 B 020 G Endast ram

024 B 024 G 110 mm 16 Gul

025 B 025 G 87 mm 25 Blå

026 B 026 G 72 mm 36 Vit

027 B 027 G 60 mm 49 Röd

028 B 028 G 52 mm 64 Grön
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Återförsäljare:

www.diskomat.com
nordien-system@diskomat.com

Tel: +46 8 794 06 40
Fax: +46 8 794 06 50

Hanteringssystem för smutsigt och rent 
diskgods.
• Sortering • Disk
• Transport • Lagring

Kunden som väljer Nordien-System
får:
• Mindre kross
• Bättre ergonomi och arbetsmiljö
• Lägre personalkostnader
• Effektivare disksystem

Nordien-System har 50 års erfarenhet 
från restaurangvärlden både i   
Sverige och internationellt.

Nordien-System med en djup kunskap och lång erfarenhet av 
diskhantering och lagring av diskgods i restaurangmiljö.
Diskomat med en bred erfarenhet av automatiserad diskhan-
tering i storkök, med egen konstruktion, projektledning, mon-
tage, service och lager.
Båda med mer än 50 års erfarenhet av diskhantering på den 
svenska och internationella marknaden.
Vår målsättning är att erbjuda marknadens bästa service och 
kvalitet vare sig du skall ha diskkorgar, vagnar, rangering eller 
ett helt nytt diskrum. Besök gärna vår hemsida eller slå oss på 
Diskomat en signal!
Våra produkter finner du hos de flesta återförsäljare av stor-
köks- och restaurangutrustning.

Tusentals anläggningar sedan 50-talet


