BLANCOTHERM K
přepravky na jídlo z plastu

Technika od firmy BLANCO:
každý detail je lahůdkou.
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Uvnitř ušlechtilá ocel
Hygienické, praktické, dobré:
přepravky BLANCOTHERM
320 KB + KBR lze díky
vložkám z ušlechtilé oceli
plnit i bez použití
gastronádob.

Robustní madla
Mobilní a stabilní:
madla z ušlechtilé oceli
s neklouzavými plastovými
úchyty odolávají trvale
i maximálnímu zatížení.

Regulace teploty
Absolutní inovace: vyhřívané
přepravky BLANCOTHERM
s LED displejem a regulací teploty
s přesností na stupeň v rozmezí
od +40 °C do +85 °C příp. +95 °C
(v závislosti na modelu).

Držák popisovacích karet
Losos, hovězí filety, fazolky:
v praktickém držáku karet
vidíte, co je dobrého a kam
to přijde. Už žádné hledání
v dodacích listech.

Vhodné pro mytí v myčce
Něco pro hygienu: všechny
přepravky BLANCOTHERM
K lze bez problémů mýt
v myčce. (modely vyhřívané
cirkulujícím vzduchem jen
bez dvířek).

Materiál polypropylen
Něco pro životní prostředí:
přepravky BLANCOTHERM K
z ekologického polypropylenu
neobsahují fluorchloruhlovodíky
(freony), jsou recyklovatelné,
fyziologicky nezávadné a odolné
proti působení potravin.

Prohlubně pro výstupky
Perfektní pro všechny
velikosti. Prohlubně pro
výstupky umožňují vkládat
i menší gastronádoby.

Uzávěr na horní straně
Perfektní! Jídla lze snadno
vyjmout, i když jsou
přepravky naskládané těsně
vedle sebe.

Špičkový výkon:
vždy lepší než standard.

Něco pro kvalitu: všechny modely BLANCOTHERM K splňují evropskou normu
DIN EN 12571. Pokrmy tak zůstanou chutné a čerstvé, i když se náhodou někde
trochu zdržíte (všechny testované modely viz strany 4 a 5).
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Lepší než žádá norma:
izolace termoportů
BLANCOTHERM K.
(příklad BLT 620)

BLT 620 K: 3,75
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Křivka chladnutí (u horkých jídel):
Podle DIN EN 12571 (šedá čára) smí
teplota potravin vložených do přepravky za horka (75 °C) klesnout za tři
hodiny maximálně na 65 °C. U
přepravky BLT 620 (modrá čára) je
teplota pokrmů po třech hodinách
dokonce ještě 73,1 °C.
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Křivka zahřívání (u studených jídel):
Má-li
být
splněna
norma
DIN EN 12571 (šedá čára), smí teplota potravin vložených do přepravky za
studena (3 °C) stoupnout za tři hodiny
maximálně na 7 °C. U přepravky
BLT 620 (modrá čára) je teplota
pokrmů po třech hodinách ještě
dokonce jen 3,75 °C.

Optimální řešení za férovou cenu:
na to se můžete u výrobků BLANCOTHERM spolehnout.

Něco pro komfort.
Přepravky BLANCOTHERM K mají
špičkovou kvalitu. Pokud by se přece
jen stalo, že budete potřebovat servis,
lze díly podléhající opotřebení jako
ochranné lyžiny a madla bez problémů
vyměnit.

Něco pro záda.
Přepravky z plastu BLANCOTHERM K
mají velmi malou vlastní hmotnost.
Snadno se nosí, stohují i čistí.
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BLANCOTHERM K
nevyhřívané přepravky
Další informace o přepravkách BLANCOTHERM K a celém programu firmy
BLANCO vám rádi bezplatně zašleme (naši adresu najdete na zadní straně).

Model

BLT 160 K

BLT 320 ECO

BLT 320 K

BLT 420 K

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

Název

BLANCOTHERM 160 K

BLANCOTHERM 320 ECO

BLANCOTHERM 320 K

BLANCOTHERM 420 K

Provedení

nevyhřívaná,
horní plnění

nevyhřívaná,
horní plnění

nevyhřívaná,
horní plnění

nevyhřívaná,
čelní plnění,
s uzávěrem “Quick & Easy”

Rozměry d x š x v

630 x 425 x 230 mm

620 x 415 x 345 mm

630 x 425 x 340 mm

630 x 420 x 490 mm

Kapacita

GN 1/1-100
nebo ekvivalent menších GN

GN 1/1-200
nebo ekvivalent menších GN

GN 1/1-200
nebo ekvivalent menších GN

2 x GN 1/1-150

Hmotnost

6,5 kg

7 kg

7,5 kg

10 kg

Uzávěr / víko

uzavírání pomocí
záklopných uzávěrů
z ušlechtilé oceli
zapuštěných do čelních stěn
přepravky,
uzávěry zapadají do víka

uzavírání
zápustným víkem, snadné
otevírání i zavírání

uzavírání pomocí
záklopných uzávěrů
z ušlechtilé oceli
zapuštěných do čelních stěn
přepravky,
uzávěry zapadají do víka

uzavírání jednokřídlovými
dvířky se závěsem
s uzavíracím mechanismem
“Quick & Easy” (úhel otevření
180°, dvířka kompletně
odnímatelná)

Vnitřní prostor

výřezy/aretace na okrajích
pro bezpečné uchycení
dělicích lišt

obíhající prohlubeň ve víku
umožňuje použití
gastronádob
s uchem nahoře

výřezy/aretace na okrajích
pro bezpečné uchycení
dělicích lišt

11 párů vylisovaných
úložných drážek
se svislou roztečí 31 mm
k zasouvání gastronádob

ergonomicky tvarovaná
madla z ušl. oceli s plast.
úchyty, umístěná na čelních
stěnách přepravky

uzavírací mechanismus
“Quick & Easy”

výřezy na okrajích pro
bezpečné uchycení dělicích
lišt
Zvláštnosti

ergonomicky tvarovaná
madla z ušl. oceli s plast.
úchyty, umístěná na čelních
stěnách přepravky

prolisované lyžiny a madla
obíhající prohlubeň ve víku
umožňuje použití
gastronádob s uchy nahoře

záklopné uzávěry z ušl. oceli

Křivka chladnutí
podle DIN EN 12571
(teplota horkých jídel po
třech hodinách,
vysvětlení viz strana 11)
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Materiál

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

Obj. č.

566 240

564 650

566 241

564 652

BLT 620 KUS

BLT 620 KUF

BLT 620 KF

BLT 620 KV

BLT 720 K vyobr. s přísl. - eutekt.

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

deskou, plechem, přepravkou

BLANCOTHERM 620 KUS

BLANCOTHERM 620 KUF

BLANCOTHERM 620 KF

BLANCOTHERM 620 KV

BLANCOTHERM 720 K

nevyhřívaná, čelní plnění,
s nasazovacími dvířky

nevyhřívaná, čelní plnění,
s jednokřídlovými dvířky

nevyhřívaná, čelní plnění,
s nasazovacími dvířky,
pojízdná

nevyhřívaná, čelní plnění,
s nasazovacími dvířky,
uzávěr nahoře

nevyhřívaná, čelní plnění,
speciálně pro pekařské
výrobky

630 x 425 x 660 mm

670 x 445 x 660 mm

630 x 425 x 830 mm

630 x 425 x 660 mm

725 x 565 x 730 mm

2 x GN 1/1-200 nebo
3 x GN 1/1-150

2 x GN 1/1-200 nebo
3 x GN 1/1-150

2 x GN 1/1-200 nebo
3 x GN 1/1-150

2 x GN 1/1-200 nebo
3 x GN 1/1-150

pečicí plechy/rošty/pekařské
přepravky vel. 600 x 400 m

13,5 kg

13,5 kg

18 kg

13,5 kg

23,5 kg

záklopné uzávěry z ušl. oceli
zapuštěné do čelních stěn
korpusu, uzávěry zapadají
do víka

záklopné uzávěry z ušl. oceli
zapuštěné do čelních stěn
korpusu, uzávěry zapadají
do víka

záklopné uzávěry z ušl. oceli
zapuštěné do čelních stěn
korpusu, uzávěry zapadají
do víka

uzávěr nahoře

otočný uzávěr nahoře

odnímatelná nasazovací
dvířka

odnímatelná nasazovací
dvířka

nasazovací dvířka

jednokřídlová dvířka otočná
o 270° a odnímatelná

odnímatelná nasazovací
dvířka

12 párů vylisovaných
úložných drážek
se svislou roztečí 39 mm
k zasouvání
gastronádob

12 párů vylisovaných
úložných drážek
se svislou roztečí 39 mm
k zasouvání
gastronádob

12 párů vylisovaných
úložných drážek
se svislou roztečí 39 mm
k zasouvání
gastronádob

12 párů vylisovaných
úložných drážek
se svislou roztečí 39 mm
k zasouvání
gastronádob

hladký vnitřní korpus:
volitelně vkládací bočnice
z plastu (11 párů úložných
lišt, svislá rozteč: 55 mm)
nebo z drátu (8 párů
úložných lišt)

odnímatelná nasazovací
dvířka

jednokřídlová dvířka otočná
o 270° a odnímatelná

ergonomicky tvarovaná
madla z ušl. oceli s plast.
úchyty, umístěná na bočních
stěnách přepravky

ergonomicky tvarovaná
madla z ušl. oceli s plast.
úchyty, umístěná na bočních
stěnách přepravky

pojízdná (4 otoč. kolečka
/2 s brzdou/, nerezavějící dle
DIN 18867-8)

uzávěr na horní straně,
odnímatelná nasazovací
dvířka — ve stísněném
prostoru tak lze bez
problémů otevřít i na sebe
nebo těsně vedle sebe
naskládané přepravky

speciálně pro pečicí plechy
a rošty velikosti
600 x 400 mm

80

80

BLT 620 K: 73,1

75

ergonomicky tvarovaná
madla z ušl. oceli s plast.
úchyty, umístěná na bočních
stěnách přepravky

75
70

70

65

65

65

DIN EN 12571: 65,0

60
30

8

DIN EN 12571: 65,0

60
60

90 120

150 180

DIN EN 12571: 7,0

60

90 120

150 180

DIN EN 12571: 7,0

DIN EN 12571: 65,0

75

65

60

90 120

30

150 180

DIN EN 12571: 7,0

8

6

6

6

6

4

4

4

4

2

2

2

BLT 620 K: 3,75

0

BLT 620 K: 3,75

0
30

60

90 120

150 180

BLT 620 K: 3,75

60

90 120

150 180

60

90 120

150 180

—
DIN EN 12571: 7,0

2

BLT 620 K: 3,75

0

0
30

DIN EN 12571: 65,0

60
30

8

BLT 620 K: 73,1

70

60
30

8

BLT 620 K: 73,1

75

70

—

80

80

BLT 620 K: 73,1

drátěné lišty umožňují
současné zasouvání
pečicích plechů
a pekařských přepravek

30

60

90 120

150 180

30

60

90 120

150 180

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
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chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10
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BLANCOTHERM K
vyhřívané přepravky s regulací (silikonové topení)

Model

BLT 320 KB

BLT 320 KBR

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

Název

BLANCOTHERM 320 KB

BLANCOTHERM 320 KBR

Provedení

vyhřívaná,
horní plnění

vyhřívaná, regulovatelná, s indikací teploty
horní plnění

Rozměry d x š x v

645 x 425 x 375 mm

645 x 425 x 375 mm

Kapacita

GN 1/1-200
nebo ekvivalent menších GN

GN 1/1-200
nebo ekvivalent menších GN

Hmotnost

12 kg

12 kg

Elektr. připojení

220-240 V (AC) / 50-60 Hz / 400 W

220-240 V (AC) / 50-60 Hz / 400 W

Vyhřívání /
rozsah teplot

energeticky úsporné silikonové topení

energeticky úsporné silikonové topení

připojení na elektrickou síť pomocí kabelu
s vidlicí a konektorem (na čelní straně), zdířku
lze pomocí speciálního otočného uzávěru
vodotěsně uzavřít

teplota uvnitř přepravky je regulovatelná po
stupních v rozmezí od + 40 °C do + 95 °C

provozní stav indikují 2 LED

připojení na elektrickou síť pomocí kabelu
s vidlicí a konektorem (na čelní straně), zdířku
lze pomocí speciálního otočného uzávěru
vodotěsně uzavřít

Doba vyhřátí

při množství vodní náplně 4 litry
je za 30 min. dosaženo teploty cca
75 °C

při množství vodní náplně 4 litry
je za 30 min. dosaženo teploty cca
75 °C

Uzávěr / víko

uzavírání pomocí záklopných uzávěrů
z ušlechtilé oceli zapuštěných do čelních stěn
přepravky, uzávěry zapadají do víka

uzavírání pomocí záklopných uzávěrů
z ušlechtilé oceli zapuštěných do čelních stěn
přepravky, uzávěry zapadají do víka

Vnitřní prostor

výřezy/aretace na okrajích
pro bezpečné uchycení
dělicích lišt

výřezy/aretace na okrajích
pro bezpečné uchycení
dělicích lišt

Zvláštnosti

vhodné pro mytí v myčce při maximálně 96 °C
díky uzavíratelné zdířce pro připojení na síť

regulace teploty po stupních v rozmezí od
+ 40 °C do + 95 °C pomocí digitálního regulátoru

vnitřní nádoba z ušlechtilé oceli 18/10
umožňuje přímé plnění

indikace teploty na LED displeji

vyhřívání vlhké a suché (při suchém
způsobu vyhřívání teplotní ztráty)

vhodné pro mytí v myčce při maximálně 96 °C
díky uzavíratelné zdířce pro připojení na síť
vnitřní nádoba z ušlechtilé oceli 18/10
umožňuje přímé plnění
vyhřívání vlhké a suché (při suchém
způsobu vyhřívání teplotní ztráty)

Materiál

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

Krytí

IPX 6

IPX 6

Obj. č.

566 242

572 228

Další informace o přepravkách BLANCOTHERM K a celém programu firmy BLANCO
vám rádi bezplatně zašleme (naši adresu najdete na zadní straně).

6

BLANCOTHERM K
přepravky vyhřívané cirkulujícím vzduchem

Model

BLT 420 KBUH

BLT 420 KBRUH

BLT 620 KBUH

Vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

Vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

Vyobr. s příslušenstvím - gastronádobami

Název

BLANCOTHERM 420 KBUH

BLANCOTHERM 420 KBRUH

BLANCOTHERM 620 KBUH

BLANCOTHERM 620 KBRUH

Provedení

vyhřívaná,
čelní plnění

vyhřívaná, regulovatelná,
s indikací teploty, čelní plnění

vyhřívaná,
čelní plnění

vyhřívaná, regulovatelná,
s indikací teploty, čelní plnění

Rozměry dxšxv 690 x 437 x 490 mm

690 x 437 x 490 mm

700 x 445 x 660 mm

700 x 445 x 660 mm

Kapacita

2x GN 1/1-150

2x GN 1/1-150

2x GN 1/1-200 nebo
3x GN 1/1-150

2x GN 1/1-200 nebo
3x GN 1/1-150

Hmotnost

16 kg

16 kg

19,5 kg

19,5 kg

Elektr.
připojení

220-240 V AC /
50 Hz / 200 W

220-240 V AC /
50 Hz / 200 W

220-240 V AC /
50 Hz / 200 W

220-240 V AC /
50 Hz / 200 W

Vyhřívání /
rozsah
teplot

topný modul (vyhřívání
cirkulujícím vzduchem)

topný modul (vyhřívání
cirkulujícím vzduchem)

topný modul (vyhřívání
cirkulujícím vzduchem)

topný modul (vyhřívání
cirkulujícím vzduchem)

připojení na elektrickou síť
pomocí kabelu s vidlicí
a konektorem, zdířku lze
pomocí speciálního otočného
uzávěru vodotěsně uzavřít

teplota uvnitř přepravky je
regulovatelná po stupních
v rozmezí od +40 do +85 °C

připojení na elektrickou síť
pomocí kabelu s vidlicí
a konektorem, zdířku lze
pomocí speciálního otočného
uzávěru vodotěsně uzavřít

teplota uvnitř přepravky je
regulovatelná po stupních
v rozmezí od +40 do +85 °C

elektronické omezení teploty
na max. +90 °C

připojení na elektrickou síť
pomocí kabelu s vidlicí
a konektorem, zdířku lze
pomocí speciálního otočného
uzávěru vodotěsně uzavřít

Doba vyhřátí

za 45 min. je dosaženo
teploty cca 75 °C

Uzávěr /
víko

BLT 620 KBRUH

elektronické omezení teploty
na max. +90 °C

připojení na elektrickou síť
pomocí kabelu s vidlicí
a konektorem, zdířku lze
pomocí speciálního otočného
uzávěru vodotěsně uzavřít

na plný výkon je za 45 min.
dosaženo teploty cca 75 °C

za 45 min. je dosaženo
teploty cca 75 °C

na plný výkon je za 45 min.
dosaženo teploty cca 75 °C

uzavírání pomocí záklopného
uzávěru z plastu zapuštěného
do boční stěny přepravky,
uzávěr zapadá do dvířek

uzavírání pomocí záklopného
uzávěru z plastu zapuštěného
do boční stěny přepravky,
uzávěr zapadá do dvířek

uzavírání pomocí záklopného
uzávěru z plastu zapuštěného
do boční stěny přepravky,
uzávěr zapadá do dvířek

uzavírání pomocí záklopného
uzávěru z plastu zapuštěného
do boční stěny přepravky,
uzávěr zapadá do dvířek

Vnitřní
prostor

11 párů vylisovaných
úložných drážek se svislou
roztečí 31 mm k zasouvání
gastronádob

11 párů vylisovaných
úložných drážek se svislou
roztečí 31 mm k zasouvání
gastronádob

12 párů vylisovaných
úložných drážek se svislou
roztečí 39 mm k zasouvání
gastronádob

12 párů vylisovaných
úložných drážek se svislou
roztečí 39 mm k zasouvání
gastronádob

Zvláštnosti

bez dvířek možno mýt
v myčce při maximálně 96 °C

regulace teploty po stupních v
rozmezí od +40 °C do +85 °C
pomocí digitálního regulátoru

bez dvířek možno mýt
v myčce při maximálně 96 °C

regulace teploty po stupních v
rozmezí od +40 °C do +85 °C
pomocí digitálního regulátoru

ergonomicky tvarovaná
madla z ušlechtilé oceli
s plastovými úchyty,
umístěná na bočních
stěnách přepravky

indikace teploty na LED
displeji

ergonomicky tvarovaná
madla z ušlechtilé oceli
s plastovými úchyty,
umístěná na bočních
stěnách přepravky

indikace teploty na LED
displeji

Materiál

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

polypropylen, polyamid,
chromniklová ocel 18/10

Krytí

IPX 4

IPX 4

IPX 4

IPX 4

Obj. č.

572 534

572 535

572 536

572 537

kontrolka “ohřev”

kontrolka “ohřev”

bez dvířek možno mýt
v myčce při maximálně 96 °C
ergonomicky tvarovaná madla
z ušlechtilé oceli s plastovými
úchyty, umístěná na bočních
stěnách přepravky

kontrolka “ohřev”

kontrolka “ohřev”

bez dvířek možno mýt
v myčce při maximálně 96°C
ergonomicky tvarovaná madla
z ušlechtilé oceli s plastovými
úchyty, umístěná na bočních
stěnách přepravky
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příslušenství
Vyobrazení

Model
Název
ROLA 13
Výdejní vozík nízký
s poličkou na víka

ROLA 23
Výdejní vozík nízký
s poličkou na víka

ROL 6x4
Vozíček pod
přepravky

ROLLI-100
Vozíček pod
přepravky

ROLLI-125
Vozíček pod
přepravky

bez vyobrazení

Zásuvný držák
k zajištění tabletových
sad podle EN a GN

bez vyobrazení

Manipulační tyč
pro lepší
manipulaci

BTT 8x6
Plošinový vozík
velikost plošiny
500 x 700 mm

pro modely

1 ks BLT 160 K
nebo
1 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR

2 ks BLT 160 K
nebo
2 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR

Rozměry
d x š x v (mm)

Hmotnost (kg)

Kolečka
ø 125 mm

592 x 425 x 535

10,00

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou

945 x 592 x 535

4 ks BLT 160 K
nebo
3 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620 K

542 x 439 x 212

4 ks BLT 160 K nebo
3 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620 K

650 x 450 x 165

4 ks BLT 160 K
nebo
3 ks 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620 K

650 x 450 x 190

19,00

8,0

Obj. č.

nerezavějící podle
DIN 18867-8
z plastu

572 341

pozinkovaná ocel

572 342

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou
nerezavějící podle
DIN 18867-8
z plastu

572 343

pozinkovaná ocel

572 344

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou

4,5

nerezavějící podle
DIN 18867-8
z plastu

572 339

pozinkovaná ocel

572 340

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou,
ø 100 mm
pozinkovaná ocel

4,5

568 236

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou
nerezavějící podle
DIN 18867-8
z plastu

568 237

ROLLI-100
nebo
ROLLI-125

—

—

—

568 925

ROLLI-100
nebo
ROLLI-125

—

—

—

568 926

2 pevná kolečka,
2 otočná kolečka
s brzdou,
nerezavějící podle
DIN 18867-8
z plastu

572 329

pozinkovaná ocel

572 330

4 ks BLT 160 K
nebo
3 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620 K

605 x 780 x 840
/230

11,00

Podtržené výrobky jsou k dodání ze skladu.
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příslušenství
Vyobrazení

Model
Název
BTT 10x8
Plošinový vozík
velikost plošiny
940 x 700 mm

bez vyobrazení

pro modely

8 ks BLT 160 K
nebo
4 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620K

Upínací popruhy

BTT 10 x 8

BTA 3

2 ks BLT 160 K
nebo
2 ks BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
2 ks BLT 420 K
nebo
2 ks BLT 620 K

Transportní
a výdejní vozík

Rozměry
d x š x v (mm)

HmotKolečka
nost (kg) ø 125 mm

1.045 x 780 x 840/
230

20,00

Obj. č.

2 pevná kolečka
2 otočná kolečka
s brzdou
nerezavějící podle
DIN 18867-8
572 327
z plastu

—

1.070 x 780 x 840/
230/300

—

31,00

pozinkovaná ocel

572 328

—

572 374

4 otočná kolečka,
z toho 2
s brzdou,
nerezavějící podle
DIN 18867-8
572 325
z plastu
pozinkovaná ocel

572 326

bez vyobrazení

Drátěné lišty z Cr-Ni
oceli, k zasunutí
pečicích plechů a
pekařských přepravek
do přepravky BLT 720
K, lze vyjmout (čištění)

BLT 720 K

8 párů úložných lišt

4,50

—

569 008

bez vyobrazení

Lišty z plastu, k zasunutí pečicích plechů
(max. výšky 20 mm) do
přepravky BLT 720 K,
lze vyjmout kvůli čištění

BLT 720 K

11 párů úložných
3,50
lišt
svislá rozteč 55 mm

—

569 011

bez vyobrazení

Rolli 720

1 ks BLT 720 K

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou,

572 290

—

—

Plošinový vozík
s manipulačním madlem

bez vyobrazení

Rolli 720 CNS

pozinkovaná
ocel

1 ks BLT 720 K

—

—

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou,
nerezavějící
podle
DIN 18867-8
z plastu

569 291

2 ks BLT 720 K

—

—

4 otočná kolečka,
z toho 2 s brzdou,
nerezavějící
podle
DIN 18867-8
z plastu

569 317

Plošinový vozík
s manipulačním madlem

bez vyobrazení

Rolli 720-2
Plošinový vozík
z trubek kruhového
průřezu

bez vyobrazení

Eutektická deska
(-21 °C) z plastu.
K zasunutí do
plastových nebo
drátěných lišt přepravky
BLT 720 K

BLT 720 K

600 x 400 x 20

5,60

—

569 004

EUK CNS
Předchladitelná
chladicídeska (-12 °C)
z chromniklové oceli,
podle gastronormy

BLT 420 K
nebo
BLT 620 K

530 x 325 x 30

5,60

—

564 756
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příslušenství
Vyobrazení

Model
Název
EUK-K 3
Eutektická deska
(-3 °C)
z plastu,
podle gastronormy

Vkládací rám
z chromniklové oceli 18/10
pro gastronádoby
vhodný pro hloubku do
150 mm

ST 3
Dělicí lišta podle GN
z chromniklové oceli 18/10
pro sestavu nádob,
nutná pro
GN 1/4, 1/6 a 1/9
ST 5

pro modely

Rozměry
d x š x v (mm)

Hmotnost
(kg)

Obj. č.

BLT 420 K
nebo
BLT 620 K

530 x 325 x 30

4,10

568 136

BLT 160 K
nebo
BLT 320ECO/K/KB/KBRB
K
E
C
B
LT
K
R
O
/0
2
3/

483 x 283 x 36

4,50

569 315

BLT 420 K
nebo
BLT 620 K

530 x 325 x 156

—

564 352

BLT 160 K
nebo
BLT 320 ECO/K/KB/KBR
nebo
vkládací rám

délka: 325 mm

—

550 650

—

délka: 530 mm

—

550 651

Dělicí lišta podle GN z
chromniklové oceli 18/10,
s pružinovou aretací,
pro sestavu nádob, nutná pro
GN 1/4, 1/6 a 1/9
Speciální popisovač

—

—

—

564 361

—

—

—

564 353

smývatelný speciální
popisovač
k popisování
popisovacích karet

Popisovací karta
BLANCOTHERM
bez popisu
S
k
a
2
r0
p
c
s
h
o
d
c
v
a
h
p
íio
s
e
Sada
S
ta
p
vc
ío
a
d
p
a
i
popisovacích karet 20 ks

564 359

Sada popisovacích karet 50 ks

564 360

Krabice na popisovací
karty

—

—

—

564 355

krabice na popisovací karty
BLANCOTHERM
(kapacita: 25 kusů)

Podtržené výrobky jsou k dodání ze skladu.
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Příklady pro plnění termoportů

Pro
3složkové menu:

Pro
4složkové menu:

BLANCOTHERM 160 K

2 x GN 1/4 hloubky 100 mm
1 x GN 1/2 hloubky 100 mm
1 dělicí lišta ST 3
(cca 14 menu)

2 x GN 1/6 hloubky 100 mm
2 x GN 1/3 hloubky 100 mm
2 dělicí lišty ST 3
(cca 10 menu)

BLANCOTHERM 320 K

Příklady pro plnění
termoportu
BLANCOTHERM 420 K
Pro
3složkové menu:
1 x GN 1/1-65,
2 x GN 1/1-100
(cca 40 menu)
11 x GN 1/1-20

1 x GN 1/1-20,
5 x GN 1/1-40

2 x GN 1/1-20,
3 x GN 1/1-65

2 x GN 1/1-150

1 chladicí deska,
10 x GN 1/1-20

1 x GN 1/1-20
2 x GN 1/1-40
2 x GN 1/1-65

1 x GN 1/1-20
1 x GN 1/1-40
2 x GN 1/1-100

1 x GN 1/1-40,
1 x GN 1/1-200

12 x GN 1/1-20

2 x GN 1/1-20
5 x GN 1/1-65

6 x GN 1/1-65

4 x GN 1/1-100

3 x GN 1/1-150

1 x GN 1/1-20
2 x GN 1/1-200

1 chladicí deska,
11 x GN 1/1-20

1 x GN 1/1-40
5 x GN 1/1-65

1 x GN 1/1-20
1 x GN 1/1-40
3 x GN 1/1-100

2 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-150,

3 x GN 1/1-40
2 x GN 1/1-65

1 x GN 1/1-100
1 x GN 1/1-150
1 x GN 1/1-200

2 pekařské přepravky,
600 x 400 x 240 mm

11 roštů,
600 x 400 x 20 mm

1 eutektická deska,
10 pečicích plechů,
600 x 400 x 20 mm

2 eutektické desky,
9 pečicích plechů,
600 x 400 x 20 mm

Pro
4složkové menu:
2 x GN 1/1-40,
2 x GN 1/1-65
(cca 30 menu)

Příklady pro plnění
termoportu
BLANCOTHERM 620 K
Pro
3složkové menu:
1 x GN 1/1-65,
1 x GN 1/1-100,
1 x GN 1/1-200
(cca 60 menu)

Pro
4složkové menu:
2 x GN 1/1-65,
2 x GN 1/1-100
(cca 40 menu)

Příklady pro plnění
termoportu
BLANCOTHERM 720 K

11 pečicích plechů,
600 x 400 x 20 mm
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Nejvyšší kvalita:
podle tradice naší firmy.
BLANCO GmbH + Co KG patří ve
světovém měřítku k předním
dodavatelům systémových řešení pro
domácí kuchyně, společné stravování
a funkční oblasti zdravotnických služeb.
Kvalita, která vychází z tradice,
hospodárnost v důsledku inovace.
Již více než 80 let prokazuje podnik
svou vysokou kompetenci, a to
zejména v oblasti zpracování ušlechtilé
oceli a vysoce kvalitních plastů.
Každým rokem systémy BLANCO
CATERING SYSTEMS definují v rámci
vývoje produktů nová měřítka pro
společné stravování.
Výsledkem jsou důmyslná řešení, jež
vám umožňují účinný a kvalitní
management kuchyní a stravovacích
zařízení.
Pro firmu BLANCO stojíte ve středu
zájmu.

BLANCO CZ, s.r.o.
Prodejní kancelář Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4

BLANCO GmbH + Co KG
Catering Systems
P.O. Box 11 60
75032 OBERDERDINGEN
GERMANY

Tel.
Fax
Internet
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234 035 771-3
234 035 770
www.blanco.cz

Phone

+ 49 7045 44- 81198

Fax

+ 49 7045 44 - 81481

Internet

www.blanco.de

E-Mail

catering.export@blanco.de

6258_0016_K CZ/ 02-06/ BLA (zkrácená verze)

Náš tým vám rád poradí:

Změny vyhrazeny. Barevné odchylky jsou možné.

Firma BLANCO byla ve všech
provozních oblastech certifikována
podle DIN EN ISO 9001:2000
a zaručuje vám nejvyšší míru
spolehlivosti a orientace na zákazníka.

