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ODKRIJTE FLEKSILIGENCO SISTEMA
BLANCO COOK

CLASSIC ALI I-FLEX?
To je vprašanje koncepta: Primerjajte
izdelka in ugotovite, katera serija modelov
najbolje izpolnjuje vaše zahteve.
BLANCO COOK classic
Priporočena uporaba

BLANCO COOK I-flex

Kapaciteta/zmogljivost
Srednja do visoka, celodnevna uporaba, tudi za
oskrbo v času konice

Kapaciteta/zmogljivost
Majhna do srednja, celodnevna uporaba

Ponudba jedi
Enaka ponudba jedi ves dan ali pa izmenjaje se
med tednom

Ponudba jedi
Enaka ali izmenjujoča se ponudba jedi ves
dan

Uporaba
Predvsem za stacionarno uporabo na
določenem mestu

Uporaba
Stacionarna ali mobilna uporaba na različnih
mestih

Tehnika kuhanja

Izmenljivi visokozmogljivi namizni kuhalniki

Fiksno vgrajena indukcijska plošča

Velikost naprave/število
Kuhališča oz. kuhalne cone

Za 2, 3 ali 4 namizne kuhalnike
BC classic 2.1, 3.1, 4.1

Z 1, 2 ali 3 indukcijskimi ploščami
BC I-flex 1 (230 V), 2, 3

Kuhalni pribor

Velika izbira: 13 razlifčnih namiznih kuhalnikov
različnih moči in velikosti – npr. indukcijske
plošče in voki, žar plošče, kuhalniki za
testenine, friteze in posode z dvojnim dnom za
vstavljanje in priklop na vtičnice na napravi

Enostavna namestitev induktivnih kuhalnih
plošč – npr. žar plošča, vok, ponev ali
kuhalnik za testenine – na indukcijsko ploščo

Električni priključek/moč

od 400 V/16 A do 400 V/63 A
od 10,8 kW do 40,8 kW skupne moči

230 V/16 A in 400 V/16 A
od 3,4 kW (vtič z zaščitnim kontaktom) do
10,0 kW skupne moči

Mere in teža
(standardne izvedbe brez
opcij in pribora)

BC classic 2.1
1544 x 756 x 1362 mm
pribl. 195 kg

BC I-flex 1
925 x 678 x 1306 mm
pribl. 130 kg

BC classic 3.1
1949 x 756 x 1362 mm
pribl. 210 kg

BC I-flex 2
925 x 678 x 1306 mm
pribl. 130 kg

BC classic 4.1
2354 x 756 x 1362 mm
pribl. 225 kg

BC I-flex 3
1255 x 678 x 1306 mm
pribl. 150 kg

Izvedbe

> Na kolesih
> Fiksna na nogicah

> Na kolesih
> Mobilna (izven hiše) kot različica To-go
> Fiksna na nogicah
> Za vgradnjo kot različica Built-in

Mobilnost

Postaja za kuhanje na kolesih za prosto
postavitev v prostoru

Mobilna postaja za kuhanje s kompaktnimi
merami in majhno težo, tudi za uporabo izven
hiše oz. pri cateringu

Prostor za shranjevanje/delovna površina

Odsesovalni most: veliko prostora za pripravo
in izdajo jedi

Odsesovalni most: veliko prostora za pripravo
in izdajo jedi

Območje kuhanja: levo in desno poleg kuhalne
površine je veliko prostora za odlaganje

Izvedba/zgradba

Podstavek: uporaba po izbiri
> kot prostor za shranjevanje s spodnjo ploščo
> za mobilno hladilno vitrino
> z a ohranjanje temperature jedi s posodo
BLANCOTHERM

Podstavek: uporaba za shranjevanje in
skladiščenje kuhalnih nastavkov in/ali po izbiri
s predalnikom

Odsesovalni most, delovne površine in
podstavek v celoti iz legiranega jekla

Odsesovalni most in delovne površine iz
legiranega jekla. Podstavek iz pocinkane,
prašno barvane fine pločevine

BLANCO COOK
classic ali
I-flex?
To je le
vprašanje
koncepta.

DOVRŠENI TEHNIKA IN
ARHITEKTURA

Visokoučinkoviti sistem odsesavanja/filtriranja

Modularnost

Integrirana večstopenjska tehnika odsesavanja in filtriranja neposredno prek naprav za

Opremljenost s kuhalnimi nastavki oz. napravami lahko po potrebi kadarkoli

kuhanje in v stranskih enotah za filtriranje poskrbi za visokoučinkovito filtriranje vonjav,

prilagodite oz. razširite.

Preverjeno se sreča z novim – skupni

Elektrostatično filtriranje

imenovalec: BLANCO COOK classic in

dim, poleg tega pa podaljša življenjsko dobo filtra z aktivnim ogljem.

I-flex imata veliko skupnih lastnosti pri

Odsesovalni most

tehniki in funkcijah.

dogajanje v kuhinji – in poveča vertikalni in horizontalni prostor za pripravo, dekoracijo

Individualna obloga

in izdajo jedi.

Raznolike opcije glede materiala in barve obloge.

vlage in maščobe. Tako lahko kuhate neposredno v prostoru z gosti – neodvisno od
nape. Vendar pa ne nadomesti naprave za prezračevanje zraka v prostoru.

Funkcionalen dizajn
Higienske gladke površine, poklopni zaščitni pokrov, enostavna dostopnost
komponent in premišljena ergonomija za preprosto ravnanje.

Opcijski sistem filtriranja ION TEC filtrira najbolj fine aerosole, delce vonjav ter modri
Čiščenje
Vse komponente, ki jih je treba čistiti, lahko pomivate v pomivalnem stroju,
do njih zlahka dostopate in jih hitro odstranite brez orodja.

Kot most do gosta nudi skupno komunikacijsko raven – ob prostem pogledu na

BLANCO Control
Elektronsko upravljanje z jasnimi simboli je popolnoma enostavno. Indikator za
zamenjavo filtra samodejno opomni, da je potrebno zamenjati ali očistiti filter.

ODKRIJTE FLEKSILIGENCO
Fleksibilne možnosti za delo vaših strank zaradi
inteligentnih lastnosti izdelka.

Fleksiligenca v glavi
Prava rešitev za vašo poslovno idejo: BLANCO COOK nudi individualno konfiguracijo velikosti,
zmogljivosti in opreme.
Prostorska fleksiligenca
Prosta izbira prostora: BLANCO COOK združuje kuhalno tehniko in napo v enem sistemu.

FLEKSIBILNOST+INTELIGENCA

FLEKSILIGENCA

Časovna fleksiligenca
Različne jedi od jutra do večera in vedno sveže pripravljene: Z B
 LANCO COOK lahko opremo in
pribor po potrebi in brez težav zamenjate.
Oblikovna fleksiligenca
Za usklajen ambient: B
 LANCO COOK nudi individualne oblikovne možnosti glede materiala in
barve, da ga lahko prilagodite svojemu stilu opreme.
Organizacijska fleksiligenca
Vključno s poenostavitvijo dela: S premišljeno ergonomijo, smiselno razdelitvijo površin in
praktičnim priborom vnese B
 LANCO COOK v vaš delovni proces učinkovitost in strukturo.
Fleksiligenca pri čiščenju
Preprosto čiščenje: B
 LANCO COOK prepriča s higieničnimi površinami in lahko dostopnimi deli,
ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in jih lahko odstranite brez orodja.
Mobilna fleksiligenca
Danes tu, jutri tam: Še dobro, da vam B
 LANCO COOK lahko sledi kamorkoli.
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