
VSAKODNEVNI 
PRIPOMOČKI V AKCIJI
Smiselne rešitve za porazdelitev jedi pri vmesnem 

shranjevanju, transportiranju in razdeljevanju
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Popolna predstavitev hrane za vsak namen in 

vsak proračun 

 BASIC  LINE

Z veliko izbiro modulov. 

Sedaj tudi z znižano višino 

za področje rehabilitacije in 

za starejše ljudi. 

Opcijsko: Kakovosten most 
linije Highline nudi več 
odlagalne površine in še boljši 
vpogled. 

Opcijsko: Preklopna vodila za 
pladnje iz legiranega jekla 
v okrogli cevi so praktična in 
stabilna. 

 BASIC  LINE v liniji
Module na kolesih in stoječe module povežete preprosto 
in stabilno s setom za povezovanje modulov.
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Kakovosten material in dizajn:  

Mobilni moduli  BASIC  LINE so na voljo kot

• topli, hladni in nevtralni bife, 

• v dveh višinah, 

• v treh različicah opreme Smart, Emotion in 

Design, 

• z obsežnim priborom in veliko opcijami.

Izdajne višine

 BASIC  LINE z znižano višino BASIC  LINE Smart, Emotion ali Design

Sestavite svoje module  BASIC  LINE na naslovu  

https://configurator.blanco-professional.com/basicline_de

ali pa povprašajte naše specializirane prodajalce!
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Voziček za razdeljevanje hrane z ogrevanjem

• Za mokro ali suho ogrevanje z regulacijo 

posameznih enot

• Priključek 220–240 V 

SAW 2 z 2 posameznima koritoma

Nar. št. 572 153 

SAW 3 s 3 posameznimi koriti

Nar. št. 572 154

• Drsni pokrov z obodno galerijo

• Upognjena steklena polica,  

po izbiri s polico za ogrevanje

• Zložljiva polica na vzdolžni/čelni strani

• Korpus z barvno folijo

SAG z barvno folijo 
in drugimi opcijami

SAG z drsnim pokrovom 
in priborom

Voziček za razdeljevanje hrane 

z ogrevanjem

• Korito za mokro ali suho ogrevanje 

z regulacijo posameznih enot

• Prostori v omari z ogrevanjem

• Priključek 220–240 V 

SAG 2 z 2 posameznima koritoma, 

2 prostora v omari 

Nar. št. 572 150  

SAG 3 s 3 posameznimi koriti, 

3 prostori v omari

Nar. št. 572 151

Voziček za razdeljevanje hrane za transport in razdelje-

vanje. Zelo primeren za fleksibilno uporabo prostorov.

Opcije
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Posoda za transport hrane BLANCOTHERM

Na kolesih, za do 5 x GN 1/1-200

20 parov vodil/razmik 57,5 mm

Priključek 220–240 V 

BLT 1220 EB z ogrevanjem

Nar. št. 572 521 

BLT 1220 EUK s konvekcijskim hlajenjem

Nar. št. 572 863

Transportni vozički za pladnje

Izvedba na kolesih za 20 pladnjev v formatu EN

2 prostora v omari 

TTW 20-115 EZE, enostenska izvedba

Nar. št. 573 723  

TTW 20-115 DZE, dvostenska izvedba

Nar. št. 572 724

TTW-PK 20-115 DZE, s pasivnim  

hlajenjem

Nar. št. 573 725

Evtektična plošča (–3 °C)

Nar. št. 568 136

Posoda za transport hrane BLANCOTHERM, 

s hlajenjem/z ogrevanjem. Prefinjenost za dobre jedi. 

Transportni voziček za pladnje – za varno in 

higienično razdelitev jedi v sistemu pladnjev

Opcija

Tudi za druge formate pladnjev. 

Z veseljem vam bomo svetovali. 
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Servirni vozički BLANCO transportirajo vse, 

kar naložite nanje.

Barve

Slika z opcijsko 
oblogo

Na izbiro je 14 barv za 
usklajen ambient:
Vse obloge lahko med seboj 
uskladite: za sistem za 
razdeljevanje jedi  BASIC  LINE, 
za podajalnik krožnikov, za 
voziček za odlaganje pladnjev in 
servirni voziček. 

signalno bela 
RAL 9003

biserno bela 
RAL 1013

kameno siva 
RAL 7030

umbra siva 
RAL 7022

grafitno črna 
RAL 9011

koščeničično rumena 
RAL 1032

bledo rjava 
RAL 8025

karminsko rdeča 
RAL 3002

safirno modra 
RAL 5003

robida 
Pantone 228 C

limeta 
Pantone 382 C

espresso 
Pantone 4695 C

granny 
Pantone 370 C

prometno siva B 
RAL 7043

Servirni vozički SW 8 x 5-3

• S 3 zavarjenimi policami

• Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm

• Nosilnost 120 kg

• Največja obremenitev na polico 80 kg

• Mere polic (D x Š)  

800 x 500 mm

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 569 770

Servirni vozički SW 8 x 5-2

• Z 2 zavarjenima policama

• Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 950 mm

• Nosilnost 120 kg

• Največja obremenitev na polico 80 kg

• Mere polic (D x Š)  

800 x 500 mm

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 569 769
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Opcije

Obesni okvirji za obešanje gastro 

posod GN s strani za pribor ali kot 

zbiralnih posod nar. št. 574 781 (brez 

gastro posod GN) 

Odlagalna polica za odlaganje 

pladnjev, ki jo preprosto in hitro obesite. 

Z obračanjem lahko izbirate med 

standardno višino ali znižano višino. 

Odkapna kad za odlaganje kozarcev in 

skodelic  

nar. št. 574 780 

Zaščito pred pogledi lahko uporabite 

za individualno označevanje preostalih 

odpadkov, papirja, stekla in za pribor  

nar. št. 382 662

Odkapna kad za košaro za kozarce  

nar. št. 574 779

Slika z opcijami

Opcijsko: 3-stranska obloga in  

2 krilni vrati, barvna za SW 8x5

• Za preprosto montažo

• Fina pločevina, dvostransko 

elektrolitsko pocinkana, prašno 

barvana

Nar. št. 375 454

Opcijsko: 3-stranska obloga  

(brez krilnih vrat) za SW MCS 10x6-3 

Nar. št. 375 455

Mobilna postaja za odlaganje posode 

SW MCS 10 x 6-3

• S 3 policami 1000 x 600 mm

• Izrez za posodo za odpadke  

(2x GN 1/3-200) v zgornji polici

• 2x GN-B 1/3-200  

v dobavnem obsegu

• Mere (D x Š x V) 1100 x 700 x 950 mm

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 382 663
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Voziček za pladnje in pribor BLANCO za skladiščenje, 

transportiranje in jemanje

Podajalnik krožnikov BLANCO – robustni pripomočki 

za samopostrežbo ali pri razdeljevanju porcij

Voziček za pribor in pladnje BT 400

• Za pribl. 120 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora

• Mere: 900 x 600 x 1270 mm

Nar. št. 573 414

Nar. št. 572 361 s podajalnikom prtičkov iz legiranega jekla

Z znižano višino, npr. za področje rehabilitacije

• mere: 900 x 600 x 1060 mm

Nar. št. 574 834 (za pribl. 70 pladnjev)

Nar. št. 574 832 s podajalnikom prtičkov iz legiranega jekla

Podajalnik krožnikov 

• Na kolesih, modeli z ogrevanjem in s pokrovom 

• Priključek 220–240 V

TS-H1 18-33 s statičnim ogrevanjem  

z 1 cevjo za zlaganje

Nar. št. 573 775 

TS-H2 18-33 s statičnim ogrevanjem  

z 2 cevema za zlaganje

Nar. št. 573 778

TS-1 18-33 z 1 cevjo za zlaganje z znižano višino 

(skupna višina 880 mm)

Nar. št. 574 766

Slika z opcijami

Opcije

Korpus prašno barvan (barve na strani 6)

Znižana 

višina 
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Voziček z vodili BLANCO – izpopolnjena  

transportna logistika

Voziček s platformo BLANCO – za težka bremena  

Voziček z vodili

• Z 18 pari odlagalnih robov z integriranim 

varovalom pred prevračanjem/

potiskanjem pladnja skozi drugo stran.

• Posebej visoka stabilnost in nosilnost 

zaradi obodnega talnega okvirja in 

prečnih opornikov

• Na kolesih, 4 nerjavna vodilna kolesca, 

od tega 2 z zaporama 

Voziček z vodili RWR 160

Kapaciteta 18 x GN 1/1 ali 36 x GN 1/2 

Nar. št. 572 934 

Voziček z vodili RWR 161

Kapaciteta 18 x GN 2/1 ali 36 x GN 1/1

Nar. št. 572 936

PFWS 8 x 5

• Velikost platforme 800 x 500 mm, nosilnost 120 kg

• 2 fiksni kolesi,  

2 vrtljivi kolesi z zaporama,  

ø 125 mm

Nar. št. 574 932

PFWP 10 x 6

• Velikost platforme 1020 x 620 mm,  

nosilnost 400 kg

• 2 fiksni kolesi,  

2 vrtljivi kolesi z zaporama,  

ø 160 mm

Nar. št. 574 991
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Zelo preprosto zlaganje.
Nič se ne zatika – zahvaljujoč naslonom in zelo 
natančni obdelavi vogalov.

Zato so tako močne:

• Posebej stabilne zaradi vtisnjenega 

roba po vsem obodu.

• Prvovrstna obdelava za gladke 

robove brez zarobka

• Lahko se pomivajo v pomivalnem 

stroju

• Toplotno obstojno od –40 °C do 

+280 °C

• Preprosto čiščenje in najboljša 

higiena zaradi proti rjavenju odpornih 

površin brez por, veliki kotni in talni 

radiji

Gastro posode GN z univerzalnimi ročaji:
Stabilno prenašanje dveh posod hkrati – 
prelaganje jedi brez truda.

Neuničljiva – skozi vso življenjsko dobo kuhinje.  

Gastro posoda podjetja  BLANCO  Professional.  

Kakovost »Made in Germany«
Več kot 50 let izkušenj pri izdelavi gastro posod 
pomeni: posebej dolgo življenjsko dobo v posebej 
težkih vsakodnevnih kuhinjskih razmerah.

Brez packanja okoli ovinkov
Inovativno zasnovani tesnilni pokrovi iz legiranega 
jekla s silikonskim tesnilom ponuja le podjetje 
 BLANCO  Professional. Tako med potjo zagotovo 
nič ne pljuska čez rob.

Še veliko drugih modelov:
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*  Navedene nar. št. se nanašajo na temno sive dele okovja. 
 Alternativno so na voljo tudi v modri, rdeči, zeleni in rumeni barvi.

BLT 320 ECO-C za polnjenje z vrha, brez ogrevanja

Za vstavljanje več gastro posod GN 1/1 ali njihovih 

razdelitev druge nad drugo.

Nar. št. 573 956

Posoda za transport hrane BLANCOTHERM K, 

robustna in vsestranska. 

BLT polnjenje z vrha*

Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 

oz. ustrezna delitev

Polnjenje s prednje  

strani BLT*

Kapaciteta maks.  

2 x GN 1/1-150

Polnjenje s prednje  

strani BLT*

Kapac. maks. 2 x GN 1/1-200 

ali 3 x GN 1/1-150

BLT 320 K BLT 420 K BLT 620 KUF

Nar. št. 566 241 Nar. št. 573 514 Nar. št. 564 365

BLT 320 KB BLT 420 KBUH BLT 620 KBUH

• Elektronska omejitev  
temperature na maks. +90 °C

• 220–240 V AC /  
50–60 Hz/400 W

• Elektronska omejitev  
temperature na maks. +90 °C

• 220–240 V AC /  
50–60 Hz/200 W

•  Elektronska omejitev tem 
perature na maks. +90 °C

• 220–240 V AC /  
50–60 Hz/200 W

Nar. št. 566 242 Nar. št. 573 515 Nar. št. 572 536

BLT 320 KBR BLT 420 KBRUH BLT 620 KBRUH 

• Notranje posode iz legiranega jekla
• Do stopinje natančna regulacija od 

+40 °C do +95 °C
• 220–240 V AC /50–60 Hz/400 W

• Do stopinje natančna regulacija 
od +40 °C do +85 °C

• 220–240 V AC/ 
50–60 Hz/200 W

• Do stopinje natančna  
regulacija od  
+40 °C do +85 °C

• 220–240 V AC / 
50–60 Hz/200 W

Nar. št. 572 228 Nar. št. 573 516 Nar. št. 572 537
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 BLANCO  Professional GmbH + Co KG

CATERING

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

Phone +49 7045 44 -81900

Fax +49 7045 44 -81212

catering@blanco.de

www.blanco-professional.com

Slika z  
opcijsko  
prečko ST 5

ROLLI-125

• Nosilnost 180 kg

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 568 237

Evtektična plošča (–12 °C) 

• Primerno za gastronomijo

• Iz umetne mase

Nar. št. 573 332

Obesni okvirji 

• za polnjenje BLANCOTHERM 

s prednje strani

• za gastro posodo do globine 150 mm

Nar. št. 564 352

Naš celotni program:

www.blanco-professional.com/en/catering/products.cfm

Praktičen pribor


