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Utökat sortim
ent av diskkorgar och förhöjningsramar!

Svart d
iskkorg och förhöjningsram för glas och koppar

• Neutral och snygg färg.

• Stormaskig botten = bättre diskresultat.

• Helt släta sidor = bättre avrinning.

• Låg vikt = bättre arbetsmiljö.

• Dubbla väggar = stabil konstruktion.

• Staplingsbar = säkra transporter.

• För höga och ömtåliga glas kan korgen
	 förses	med	en	eller	flera	fackindelade
 förhöjningsramar.

Då fler och fler av våra återförsäljare efterfrågar svarta
diskkorgar har vi nu lagt in svart diskorg 50x50 cm och
förhöjningsram i vårt sortiment.

Efterfrågan på diskkorgar med svart färg är mest påtaglig
bland kunder med restaurang- och barmiljöer där man ogärna
har diskkorgar med skarpa färger.

De nya produkterna har samma pris, mått och funktion som
korgarna 010B / 010G samt förhöjningsramarna 020B / 020G.

Art. nr 010 BL

Art. nr 020 BL

(Vi återkommer med rev. prislista)
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Specifikation

► Funktion
Diskkorg för diskning/lagring
av koppar och glas

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm
Vikt: 1,5 kg

► Kapacitet
Ca 30 – 40 koppar/glas per korg

► Rengöring
I diskmaskin

► Design/Egenskaper
Formsprutad PP-Plast, beige (010 B),
grå (010 G), svart (010 BL), 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.

► Tillbehör/Info
Art. nr 119 Lock
Art. nr 135 Rostfri spillback
Art. nr 153 Koppgaller 
Art. nr 154 Överläggsgaller
Art. nr 155 Kantinställ
Diverse vagnar för transport
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Diskkorg för koppar och glas. Art. nr 010B/010G/010BL
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Specifikation

► Funktion
Förhöjningsramen monteras på en
diskkorg med fackindelning. Antal
förhöjningsramar anpassas till glasets
höjd. Ram med korgen/fack, skyddar
glasen under disk, lagring och transport.

► Dimension
Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 60 mm

► Design/Egenskaper
Formsprutad PP-Plast,
beige, grå respektive svart.

► Tillbehör/Info
För montage på fackindelad diskkorg,
snäppes fast på diskkorgen utan verktyg.
Korgar på vilka förhöjningsramen
kan monteras: Art. nr 010G/B/BL-
018G/B/BL-4-028G/B/BL.

► Rengöring
I diskmaskin
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Förhöjningsram Art. nr 020B/020G/020BL


