Huurretaso Metos Nova FrP 1600-750 LED

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Tekniset tiedot
Kylmäaine
Kylmäaineen määrä,
g/kg

4319035
Huurretaso Metos Nova FrP 1600-750 LED
1600 × 650/1150 × 750/1130 mm
125,000 kg
4 GN 1/1
220-240 V, 10 A, 0,3 kW, 1NPE, 50 Hz
Poisto: ø 21/16
R290
110

Kuvaus
Metos Nova -malliston ruoanjakelulaitteet ovat helposti liikuteltavia,
itsepalveluun tarkoitettuja, näyttäviä ja käytännöllisiä
jakelulaitteita. Vaunuja voidaan käyttää yksinään tai niistä voidaan
rakentaa yksilölliset tarpeet täyttävä, joustava itsepalvelulinjasto.
Vuorailulevyjen värit mahdollistavat sisustukseen sopivan linjaston niin
ravintolaan kuin koulun keittiöön, huomioiden myös tarjoilukorkeuden.
Metos Nova FrP 1600-750 LED -huurretason tarjoilukorkeus on 750 mm
korkeudella, huomioiden pienemmät asiakkaat kouluissa tai päiväkodeissa.
Huurretasossa on GN4/1-kokoinen taso. 20 mm syvän tason täysin saumaton
ruostumaton teräsrakenne, pyöristetyt nurkat sekä pohjan poistoventtiili
tekevät puhdistuksen helpoksi. Laitteen molemmin puolin sijaitsevat
kätevät, alaslaskettavat, 250 mm syvät rst-tarjotintasot (etureunan
pyöristys R14) kuuluvat vakiotoimitukseen.
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Yläosan LED-valo (3000K) tuo tarjoiltavan ruoan herkullisesti esiin.
Karkaistusta lasista valmistetulle 420 mm leveälle hyllylle on kätevä
sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä esineitä, toimien samalla
pisarasuojana. Yläosaan on saatavissa erillishintaan Nova Plus
lisälippa, joka antaa altaalle lisäpisarasuojaa.
Laitteen alaosassa on ovellinen kaappi, jossa säilytystilaa. Kaapin
ovissa on vaimennetut ja säädettävät kalustesaranat. Laitteen runko on
joka sivulta 18 mm paksua korkeapainelaminaattia (päästöluokka M1).
Laminaatin vakiovärisävyt ovat Formican malliston; harmaa F7912,
valkoinen F1040, tammi F2510 ja koivu F7921. Muut värit ja materiaalit
saatavissa erillishintaan.
Laitteessa on neljä kevytkulkuista Ø125 mm pyörää, joissa kaikissa
lukko. Toimitus sisältää liittimet, joilla vierekkäiset laitteet
kiinnitetään toisiinsa tarjotintasojen alta, estäen jakelulinjaston
liikkumisen. Samalla liittimet estävät tehokkaasti laitteiden
tarjotinratojen porrastamisen. Liittimien kiristys tapahtuu kätevästi
sormiruuvien avulla ilman työkaluja. Kiinnittäminen ja irrottaminen ei
vie kuin muutaman sekunnin.
Metos Nova -mallisto sisältää normaalien ruoanjakelulaitteiden lisäksi
vakioituja yksiköitä kuten kassayksikön, mutta parhaimmillaan malliston
joustavuus tulee esille asiakaskohtaisissa ratkaisuissa, joihin
malliston modulaarisuus antaa loputtomat mahdollisuudet.
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
yläosa LED-valolla
alaslaskettavat RST-tarjotintasot 250 mm
liittimet laitteiden yhteenliittämiseksi
poistoletku 1m
laminaatti vakiovärillä (harmaa F7912, valkoinen F1040, tammi F2510 ja
koivu F7921)
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
yläosan lisälippa Nova Plus
Nova Plus, Sky tai Proff -yläosat
puiset tarjotintasot
tarjotintasot tarjotinliu'uilla
peitekansi altaalle
rst-potkulevyt
säätöjalat
peitelevyt (200x200 mm) pohjalevyn aukkoihin kaappitilassa
kaapelikouru kalusteen pohjaan
vakiolaminaatista poikkeavat värit ja materiaalit
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