Profesionální vybavení pro gastronomii

- typ DM - Standardní

Nerezový chladící stůl - 2 moduly, hloubka 700 mm - typ DM - Standardní
Naše cena bez DPH : 36.900 Kč
Naše cena s DPH : 44.649 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Katalogové číslo: DM
Typ: DM - Standardní
Počet modulů: 2, Rozsah teplot: -2°C ... +10°C

Označení:
Výrobce

DORAMETAL

Hloubka stolu

700 mm

Počet modulů

2

Rozsah teplot

-2°C ... +10°C

Kapacita jednoho
modulu
Příkon

Rozměry vnější
Připojení

110 litrů

●
●

●
●

0.38 kW

1325x700x850 mm

Popis variant:

●

230V

●
●

DM/-S-94002 - bez dřezu
DM/-S-91002 - s dřezem
Každý chladící / mrazící stůl značky DORAMETAL je možné nakonfigurovat
podle přání zákazníka.
Zejména se pak jedná o variantu provedení ve verzi DM a nebo DM-S.
Dále je možné ke každému stolu zvolit konfiguraci osazení jednotlivých modulů
(dveře bez zámku, dveře se zámkem, jedna zásuvka, dvě zásuvky a tři zásuvky)
- možnosti nastavení stolu jsou pak velice široké.
Dále je možné volit umístění agregátu (vpravo nebo vlevo)
Popřípadě další možnosti v závislosti na typu stolu.

Možnost volby chladícího stolu s dřezem a nebo bez dřezu:
●
●

●
●

Tento chladící stůl si můžete objednat s vestavěným dřezem a nebo bez dřezu.
V případě chladícího stolu s dřezem je dřez umístěn v prostoru nad chladícím
agregátem.
Zapuštěný dřez má rozměry 297x238x150 mm.
Odpad z dřezu se připojuje ze zadní strany chladícího stolu.
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●

●

●

●

Všechny chladící / mrazící stoly jsou osazeny digitální řídící programovatelnou
jednotkou DIXELL, vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, splňují certifikát CE
s kvalitou výroby podle normy ISO 9001:2000.
Ventilace je automaticky přerušena při otevřených dveřích, odmrazování pomocí
automatického integrovaného systému, elektronické řízení teploty, signalizace
otevřených dveří, digitální displej.
Všechny chladící a mrazící stoly se vyrábějí ve variantách s hloubkou 600mm a
700mm, tak aby se daly postavit k sestavě varné techniky modul 600 a nebo
modul 700.
Všechny varianty chladících / mrazících stolů je možné vyrobit i bez vestavěného
agregátu, popřípadě v provedení bez horní desky - v takových případech
nás kontaktujte pro konkrétní nabídku.

V momentě objednání se každý chladící / mrazící stůl zadává do výroby přesně
dle přání zákazníka.
Základní rozdíly v provedení řady "DM" a "DM-S"

Varianta DM standardní

Varianta DM-S - luxusní

Výška
zadního
lemu

40mm

100mm

Hrany

kolmé hrany

hrany zaoblené
s okapničkou

Úchyty

nerezové prolisované
úchyty

nerezové prolisované
úchyty

Nohy

nerezové -45..+20mm

nerezové -45..+20mm

Zadní lem a hrany stolu

●

Zaobledná okapová hrana u varianty DM-S má tu výhodu, že tekutina z povrchu
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●

odkapává dolů na zem a nestéká po přední ploše stolu.
Výhoda vyššího zadního lemu u varianty DM-S je zřejmá.

Madla
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Nožičky

(ILUSTRAČNÍ FOTO)

Další fotografie:
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