oferta kompleksowa

PRODUKT
POLSKI

Zakład Stolarski
Z przyjemnością informujemy, że pod koniec
2021 roku uruchomiliśmy wydział stolarski,
którego zadaniem jest produkcja zabudów
i mebli komercyjnych.

URZĄDZENIA DROP IN

krok 1

wybierz urządzenie do swojego
ciągu wydawczego

WANNA CHŁODNICZA
DM-94930.3

EASY
SERVICE

GRAVITY
COOL

CFC
FREE

PUR

DEFROST

DIGITAL
CONTROL

Opis:
• Wanna chłodnicza jest przeznaczona do ekspozycji wcześniej
schłodzonych produktów
• Chłodzenie grawitacyjne
• Sterowanie parametrami pracy i ich odczyt za pomocą sterownika
cyfrowego z wyświetlaczem
• Izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
• Urządzenie przystosowane do pracy w temp. otoczenia do +25°C i wilgotności
względnej powietrza do 60%
• Ręczne opróżnianie pojemnika ze skroplinami
• Wewnętrzne krawędzie wanny posiadają promienie R10
• Możliwość przeniesienia sterownika na panel zabudowy
• Maszynownia wysuwana na prowadnicach

WANNA BEMAROWA
JEDNOKOMOROWA
DM-94943.3
MINERAL
INSULATION

SMOOTH
CONTROL

Opis:
• Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymania przygotowanych
potraw w podwyższonych
temperaturach w pojemnikach GN
• Ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
• Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora (30-95oC)
• Zawór spustowy 1/2″
• Wewnętrzne krawędzie wanny posiadają promienie R10
• Izolacja z wełny mineralnej

WANNA BEMAROWA
WIELOKOMOROWA
DM-94943/3.3
MINERAL
INSULATION

krok 3

wybierz wykończenie
do swojego ciągu wydawczego

SMOOTH
CONTROL

Opis:
• Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymania przygotowanych potraw
w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN
• Ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
• Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora,
oC)
indywidualna dla każdej komory 30-95
(
• Zawór spustowy 1/2″
• Izolacja z wełny mineralnej

PŁYTA CHŁODNICZA
DM-94920.3

EASY
SERVICE

GRAVITY
COOL

CFC
FREE

PUR

DEFROST

DIGITAL
CONTROL

RÓŻNE WYKOŃCZENIA!
Szersza oferta wykończeń dostępna na stronie:

krok 4

wybierz opcje dodatkowe
do swojego ciągu wydawczego

Opis:
• Wanna bemarowa przeznaczona jest do utrzymania przygotowanych potraw
w podwyższonych temperaturach w pojemnikach GN
• Ręczne napełnianie i regulowanie poziomu wody w wannie
• Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora,
indywidualna dla każdej komory
• Zawór spustowy 1/2″
• Izolacja z wełny mineralnej

Wybierz opcje dodatkowe:
• nadstawki
• prowadnice do tac
• pojemniki
• i wiele innych...

PŁYTA CERAMICZNA
GRZEWCZA
DM-94945.3
SMOOTH
CONTROL

USŁUGI DODATKOWE

Opis:
• Płyta grzewcza przeznaczona do utrzymywania przygotowanych potraw
w podwyższonych temperaturach
• Niezależne sterowanie dla każdej płyty grzewczej
• Płynna regulacja temperatury za pomocą termoregulatora (30-120oC)

TUBA DO
DYSTRYBUCJI
TALERZY

krok 5
Wyślij nam rzut pomieszczenia
lub wskaż nam pomieszczenie
do pomiaru. Przygotujemy
projekt funkcjonalny i wizualny.

Z REGULOWANĄ ŚREDNICĄ

krok 6

DM-94976/2

SMOOTH
CONTROL

Zleć nam montaż
lub zrób to samodzielnie
według instrukcji.

PUR

Opis:
• Pokrywa wykonana z PC
• Płynna regulacja temperatury przy pomocy pokrętła dawkownika (30-90oC)
• Możliwość indywidualnego montażu panelu sterowania na zabudowie /
konstrukcji nośnej tuby
• Wymiar wycięcia pod panel sterujący: 165×90 mm
• Regulacja średnicy talerzy
• Obudowa izolowana termicznie
• Wyrób przeznaczony do montażu w blatach nierdzewnych bądź granitowych.
Nie zalecany jest montaż tuby w blatach z materiału drewnopodobnego

URZĄDZENIA DOSTĘPNE OD RĘKI!
Więcej informacji w naszym katalogu:

ZABUDOWA URZĄDZEŃ
krok 2

Adres:

INSTANCO SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 439B
60-451 Poznań
tel: +48 881 799 700

E-mail:

sale@instanco.com

wybierz blat
do swojego ciągu wydawczego

www.instanco.pl
blat nierdzewny

blat granitowy

blat laminowany

