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• Kraftigt reducerade priser.

• Optimerad funktion med öppen kant vid sista korgplats
	 som	standard,	för	enkel	flytt	av	korg	till	vagn.

• Fortsatt hög funktionalitet & kvalitet.

• Flexibel anslutning, för olika layouter.

• Gejdersektioner och gallerunderhylla som tillval.

Vi fortsätter att utvecklar vårt sortiment och är nu 
klara med rostfri diskrumsinredning!

Målet har varit att öka vår gemensamma konkurrenskraft 
utan att försämra varken funktionalitet eller kvalitet.
Nu har vi lyckats optimera konstruktion och tillverkning 
av vårt standardsortiment av torkbanor med rullar och 
med det blivit mer kompletta i sortimentet rfr. inredning.

Produkterna ingår i vår prislista C med samma
Åf- rabatter som tidigare.

Bifogat finner ni reviderad bruttoprislista samt
produktblad gällande det nya sortimentet.

Produktblad, se nedan 

Prisreducering!
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Utsvängbar torkbana med rullar. För 180° kurva

Specifikation

► Funktion
Torkbana med rullar för ackumulering
och torkning av diskgods i diskkorg.

► Design/Egenskaper
Robust torkbana med kullagrade rullar
i löstagbara sektioner, för enklare rengöring. 
Sista sektionen är öppen mot användaren 
för att underlätta flytt av korg till korgvagn. 
Torkbanan har fyra ställbara länkhjul med 
Ø125mm, varav två med broms. Helsvetsad 
stomme i rostfritt stål med avlopp och
ändlägesbrytare. Plats för 2-6 diskkorgar.
Anpassad för 180° kurva.

►	 Dimension
Längd: Se kapacitet
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm
Arbetshöjd: 850 ± 50 mm

► Kapacitet/Art.nr.

► Rengöring
Rengörs dagligen med 
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla

Antal korgar Längd (mm) Art.nr.

2 1060 460-2

3 1585 460-3

4 2110 460-4

5 2635 460-5

6 3160 460-6
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Fast torkbana med rullar. För tunneldiskmaskin el. 90° kurva

Specifikation

► Funktion
Torkbana med rullar för ackumulering
och torkning av diskgods i diskkorg.

► Design/Egenskaper
Robust torkbana med kullagrade rullar
i löstagbara sektioner, för enklare rengöring. 
Sista sektionen är öppen mot användaren
för att underlätta flytt av korg till korgvagn. 
Helsvetsad stomme i rostfritt stål med
avlopp, ändlägesbrytare och ställbara
fötter. Plats för 2-6 diskkorgar. Anpassad
för tunneldiskmaskiner och 90° kurva.

►	 Dimension
Längd: Se kapacitet
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm
Arbetshöjd: 875 ± 25 mm

► Kapacitet/Art.nr.

► Rengöring
Rengörs dagligen med 
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla

Antal korgar Längd (mm) Art.nr.

2 1060 465-2

3 1585 465-3

4 2110 465-4

5 2635 465-5

6 3160 465-6
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Fast torkbana med rullar. För huvdiskmaskin

Specifikation

► Funktion
Torkbana med rullar för ackumulering
och torkning av diskgods i diskkorg.

► Design/Egenskaper
Robust torkbana med kullagrade rullar i
löstagbara sektioner, för enklare rengöring. 
Sista sektionen är öppen mot användaren
för att underlätta flytt av korg till korgvagn. 
Helsvetsad stomme i rostfritt stål med
avlopp och ställbara fötter. Plats för 2-6
diskkorgar. Anpassad för huvdiskmaskin.

►	 Dimension
Längd: Se kapacitet
Djup: utv. 630 mm, inv. 560 mm
Arbetshöjd: 895 ± 25 mm

► Kapacitet/Art.nr.

► Rengöring
Rengörs dagligen med 
allrengöringsmedel.

► Tillbehör/Info

Art. nr 468 Gejdersektion

Art. nr 469 Gallerunderhylla

Antal korgar Längd (mm) Art.nr.

2 1060 466-2

3 1585 466-3

4 2110 466-4

5 2635 466-5

6 3160 466-6


