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RAZDELJEVANJE 
JEDI ZA VSE
Za vrtce, šole ali menze. Razdeljevanje hrane je najbolj uspešno, če 

je predstavitev jedi prilagojena višini otrok, mladostnikov in odraslih. 

 BLANCO  Professional z linijo  BASIC  LINE nudi fleksibilen sistem za vse višine. 
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BASIC LINE

Moduli  BASIC  LINE Kids so na voljo kot 

• topli bife,

• hladni bife z aktivnim, tihim hlajenjem,

• hladni bife z aktivnim konvekcijskim hlajenjem, 

• nevtralni bife

Za večje otroke so primerni normalni moduli z višino 900 mm, 

npr. s spuščenim vodilom za pladnje. Pri različicah opreme 

Smart, Emotion in Design lahko vodilo za pladnje pritrdite 

spuščeno brez večjega truda. 

Fleksibilen sistem za razdeljevanje hrane: Za postrežbo otrok in mladine 

so na voljo linije  BASIC  LINE Kids in vse različice opreme  BASIC  LINE, pri 

katerih je mogoče izbrati znižano vodilo za pladnje.
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785 mm735 mm 750 mm

Varnost je na prvem mestu:  

Otroško varovalo za preklopno 

vodilo za pladnje. 

Z zapahnjenim sornikom lahko vodila za 

pladnje zaradi varnosti trdno blokirate tako 

v dvignjenem kot tudi v spuščenem stanju. 

Ni priložnosti za igranje:  

Zaslonka stikal.

Za pokrivanje stikal za vklop/izklop in 

regulatorjev temperature na toplih ali 

nevtralnih bifejih lahko po želji dobite 

zložljivo zaslonko za prekrivanje. Nima 

samo lepega videza, temveč tudi 

preprečuje igranje s stikali. 

Izdajne višine za oskrbo otrok s hrano

 BASIC  LINE Smart, Emotion, ali Design
Višina modula (900 mm) 
z vodilom za pladnje na višini 785 mm, 
za otroke od starosti približno 10 let

 BASIC  LINE Kids
Višina modula Kids (750 mm) 
z vodilom za krožnike poravnano  
s pokrovom, 
za otroke do starosti približno 10 let

 BASIC  LINE Kids
Višina modula Kids (750 mm) 
z vodilom za pladnje na višini 735 mm, 
za otroke do starosti približno 10 let

 BASIC  LINE Kids

Nizka višina modula (750 mm) z vodilom 

za krožnike in polico za odlaganje
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 BASIC  LINE W-3, topli bife, 

različica opreme Smart

• Mobilni topli bife s korpusom v barvi prometno siva B (RAL 7043)

• Pokrov iz legiranega jekla s tremi posodami z dvojnim dnom 

z možnostjo posamičnega mokrega ali suhega ogrevanja za  

gastro posode GN 1/1

• Zaščitni pokrov na strani stranke iz varnostnega stekla ESG 

• 230-V-priključek

• 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama 

 BASIC  LINE SK-3, hladni bife z aktivnim, tihim hlajenjem, 

različica opreme Emotion

• Mobilni hladni bife v opcijski barvi korpusa karminsko rdeča

• Karminsko rdeča sprednja maska

• Pokrov iz legiranega jekla z brezstično zavarjeno, tiho 

hlajeno, globoko vlečeno kadjo 3/1-GN za tri GN 1/1 do 

maks. globine 150 mm

• Popolnoma zaprt hladilni stroj v podstavku, 30V-priključek

• Most iz legiranega jekla

• Zaščitni pokrov na strani stranke iz varnostnega stekla ESG 

• Vodilo za pladnje na strani stranke iz legiranega jekla, 

okrogla cev; lahko ga brez večjega truda pritrdite spuščeno 

na višino 785 mm

• 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama

 BASIC  LINE N-3 Kids, nevtralni bife

• Mobilni nevtralni bife v opcijski barvi korpusa signalno bela

• Sprednja maska v materialu Resopal „Colours“ rumena D 483-60

• Z gladkim, neprekinjenim pokrovom iz legiranega jekla kapaciteta 

analogno trem GN 1/1

• Vodilo za pladnje na strani stranke v materialu Resopal, ki ga lahko 

brez večjega truda pritrdite spuščeno na višino 735 mm

• 4 dvojna vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama

 BASIC  LINE – topli, hladni in  
nevtralni bifeji

Sestavite svoje module  BASIC  LINE na naslovu  

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

ali pa povprašajte naše specializirane prodajalce!
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• Za GN 1/1-200 ali ustrezno delitev

• Korita imajo možnost mokrega ali 

suhega ogrevanja in jih lahko ogrevate 

in regulirate posamično

• Regulacija temperature korit  

do stopinje natančno od +30 °C  

do +95 °C

• Električna priključitev:  

220–240 V, 50–60 Hz

• Nerjavna kolesca iz umetne mase v skladu z DIN 18867-8

• Zavarjena polica za maksimalno stabilnost

• Dobavljivo tudi z zaprtim podstavkom

Voziček za razdeljevanje hrane 

SAW 2, z ogrevanjem 

• 2 posamezni koriti za maks.  

2 GN 1/1-200

• Mere (D x Š x V) 936 x 714 x 933 mm

• Moč: 1,4 kW

Nar. št. 572 153

Voziček za razdeljevanje hrane 

SAW 3, z ogrevanjem

• 3 posamezna korita za maks.  

3 GN 1/1-200

• Mere (D x Š x V) 1276 x 714 x 933 mm

• Moč: 2,1 kW

Nar. št. 572 154

SAW 2 SAW 3 z gastro posodo GN in priborom 

Voziček za razdeljevanje hrane BLANCO – za pot od kuhinje do jedilnice 

Dobavljiva tudi v otroški višini. 

Delovna višina 700–900 mm, možno je individualno naročilo. 

Povprašajte svojega svetovalca! 

Upognjena steklena polica (opcijska)  

za SAW 2 ali SAW 3

• Z zaščitnim pokrovom, upognjen, na strani stranke 

speljan do pokrova ali na strani stranke z višino za 

podajanje 275 mm

• Ali z zaščitnim pokrovom in  

polico za ogrevanje iz legiranega jekla z 

1 keramičnim sevalnim grelnikom na posodo z dvojnim 

dnom (po 250 W), brez regulacije, 230 V,  

z ločenim vklopom

• Možna zložljiva polica na vzdolžni strani, širina 245 mm

Vse modele in obsežen program pribora najdete na naslovu 

www.blanco-professional.com
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Podajalnik krožnikov BLANCO  – robustni pripomočki za samopostrežbo ali 

pri razdeljevanju porcij  

Posebej majhen: Otrokom prijazno 

razdeljevanje hrane, kot je  BASIC  LINE 

Kids, je z nižjimi moduli za razdeljevanje 

hrane prilagojeno velikosti otrok. Za 

izdajne višine do 750 mm sta zdaj 

na voljo dva podajalnika krožnikov 

BLANCO Kids brez ogrevanja.

Prednosti:

• Velika fleksibilnost za vsako obliko 

krožnika:  

- okrogel: ø 18–33 cm, 

- oglat: maks. 28 x 28 cm

• Načina Eco in Boost

• Želena teža je preprosto nastavljiva 

s sistemom Easy-Setting-System

• Praktična sponka za pokrov

• Opcijski signal za dodatno polnjenje

• Preprosto za čiščenje in servisiranje 

zaradi odstranljivih cevi za krožnike in 

opcijskih čistilnih predalov

Podajalnik krožnikov TS-1 18-33 Kids,  

brez ogrevanja, legirano jeklo

• 1 cev za zlaganje s pokrovom 

• Kapaciteta: pribl. 60 krožnikov 

• Mere (D x Š x V):  

554 x 520 x 880 mm

Nar. št. 574 766

TS-1 18-33 Kids

Podajalnik krožnikov TS-2 18-33 Kids, 

brez ogrevanja, legirano jeklo

• 2 cevi za zlaganje s pokrovi

• Kapaciteta: pribl. 120 krožnikov 

• Mere (D x Š x V):  

990 x 520 x 880 mm

Nar. št. 574 765

TS-2 18-33 Kids

Možnost naročila tudi s prašno 

barvanim korpusom  

Povprašajte svojega svetovalca! 

Optimalna izdajna višina (750 mm) 

za otroke do starosti približno 10 let
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Podajalnik krožnikov TS-H1 18-33  

s statičnim ogrevanjem, korpus je 

prašno barvan, koščeničično rumen

• Temperaturno območje  

od +30 °C do +110 °C

• 1 cev za zlaganje s pokrovom 

• Kapaciteta: pribl. 80 krožnikov 

• Mere (D x Š x V):  

680 x 520 x 1030 mm

• Moč: 0,9 kW, 

priključek 220–240 V

• Stopnja zaščite: IP X5

Nar. št. 374 291

TS-H1 18-33

Podajalnik krožnikov TS-H2 18-33

s statičnim ogrevanjem, korpus je 

prašno barvan, safirno moder

• Temperaturno območje  

od +30 °C do +110 °C

• 2 cevi za zlaganje s pokrovi

• Kapaciteta: pribl. 160 krožnikov 

• Mere (D x Š x V):  

1076 x 520 x 1030 mm

• Moč: 1,2 kW, 

priključek 220–240 V

• Stopnja zaščite: IP X5

Nar. št. 374 294

TS-H2 18-33

Barve BLANCO

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

bledo rjava 
RAL 8025

kameno siva 
RAL 7030

umbra siva 
RAL 7022

grafitno črna 
RAL 9011

koščeničično 
rumena 
RAL 1032

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
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Podrobnosti

• Visoka stabilnost in nosilnost zaradi 

privarjenih polic in zavihanih robov

• Iz nerjavnega legiranega jekla  

(material 1.4301)

• Globok profilni rob – tako ne more 

nič zdrsniti čez rob

• Vključno z zvočno izolacijo:  

Podloga za dušenje zvoka je serij-

sko nameščena pod vsako polico

Dobavljivih je še veliko drugih  

modelov in opcij. 

Povprašajte svojega svetovalca! 

Servirni voziček SW 6 x 4-2 Kids

• Z 2 zavarjenima policama

• Mere (D x Š x V) 700 x 500 x 800 mm

• Mere polic (D x Š) 600 x 400 mm

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 574 983

SW 6 x 4-2 Kids

Servirni voziček SW 8 x 5-2 Kids

• Z 2 zavarjenima policama

• Mere (D x Š x V) 900 x 600 x 800 mm

• Mere polic (D x Š) 800 x 500 mm

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 574 985

SW 8 x 5-2 Kids 

Opcijska obloga
 

Tristranska in po želji z 2 krilnimi vrati, 

lahko jo hitro namestite na obstoječe 

servirne vozičke BLANCO 8 x 5 in 10 x 6.

3-stranska obloga, barvna

• Za obešanje na servirne vozičke BLANCO

• Fina pločevina, dvostransko elektrolitsko pocinkana, prašno barvana

SW 6 x 4-2 Kids: Nar. št. 383 710

SW 8 x 5-2 Kids: Nar. št. 383 713

SW 8 x 5-2 ali SW 8 x 5-3: Nar. št. 375 453

Servirni vozički BLANCO za male in velike uporabnike – transportirajo vse, 

kar nanje naložite

Barve: Stran 9

 10 



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

SW 8 x 5-2 
s 3-stransko oblogo in krilnimi vrati 

SW 8 x 5-3
 s 3-stransko oblogo  

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

3-stranska obloga in 2 krilni vrati, barvna

• Za obešanje na servirne vozičke BLANCO, 

z 2 krilnimi vrati za preprosto montažo

• Fina pločevina, dvostransko elektrolitsko pocinkana, prašno barvana

SW 6 x 4-2 Kids: Nar. št. 383 712

SW 8 x 5-2 Kids: Nar. št. 383 715

SW 8 x 5-2 ali SW 8 x 5-3: Nar. št. 375 454

Mobilna postaja za odlaganje posode  

SW MCS 10 x 6-3

• S 3 policami (1000 x 600 mm) in 

izrezom za posodo za odpadke  

(2x GN 1/3-200) v zgornji polici

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

• 2x GN-B 1/3-200 v dobavnem obsegu

• Kapaciteta: največ 45 oseb

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

Nar. št. 382 663

Opcije

Obesni okvirji za obešanje gastro  

posod GN s strani za pribor ali kot 

zbiralnih posod.

Odlagalna polica za odlaganje 

pladnjev, ki jo preprosto in hitro obesite. 

Z obračanjem lahko izbirate med 

standardno višino in otroško višino.

Odkapna kad za odlaganje kozarcev in 

skodelic.

Zaščito pred pogledi lahko uporabite 

za individualno označevanje preostalih 

odpadkov, papirja, stekla in za pribor.

SW MCS 10 x 6-3
Z opcijsko odlagalno polico v otroški višini, obesni 
okvirji za tri GN 1/6-200, odkapna kad za košaro za 
kozarce, zaščito pred pogledi in 3-stransko oblogo

Nastavek za pribor CAT 5 
na servirnem vozičku SW 10 x 6-3 BASIC 
s 3-stransko oblogo

Barve: Stran 9
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Voziček za pribor in pladnje BLANCO – za pribor, pladnje, posode,  

prtičke in začimbe

Praktično: Zgoraj pribor in pr-

tički, spodaj pladnji; zahvaljujoč 

prvovrstni obdelavi imajo vozički 

zelo dolgo življenjsko dobo. 

Voziček za pribor in pladnje 

BT 400 je dobavljiv v dveh viši-

nah: S 1270 mm skupne višine 

za normalno izdajno višino. Ali 

pa popolnoma prilagojeni velikosti 

vrtčevskih in osnovnošolskih 

otrok – kompaktni BT 400 Kids 

s skupno višino 1060 mm. Idealno 

se kombinira s sistemom za raz-

deljevanje hrane  BASIC  LINE Kids. 

Voziček za pribor in pladnje BT 400 Kids  

z znižano višino za oskrbo otrok s hrano 

Servirni voziček SW 8 x 5-2 Kids z odlagalno 

polico za odlaganje pladnjev. Odlagalno polico 

preprosto in hitro obesite. Z obračanjem lahko izbirate 

med standardno višino in otroško višino.
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BT 400 Kids  

s podajalnikom prtičkov

BT 400 s podajalnikom prtičkov 

(slika s kolesci iz pocinkanega jekla)

Voziček iz legiranega jekla za shranjevanje, transportiranje in jemanje pribora, pladnjev in prtičkov, ki je primeren tudi za manjše 

kose pribora, npr. čajne žličke ali vilice za pecivo.

• Robustna serijska zaščita pred udarci

• Vklj. s 5 vložki za jedilni pribor iz CNS (velikost: GN 1/4-150) s prozornim, na polovici poklopnim pokrovom iz pleksi stekla

• 4 plastična vodilna kolesca, od tega 2 z zaporama, nerjaveča skladno z DIN 18867-8

Voziček za pribor in pladnje BT 400

• Kapaciteta: pribl. 120 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora

• Mere: 900 x 600 x 1270 mm

Nar. št. 573 414

Kot prejšnji model, ampak dodatno  

1 podajalnik prtičkov iz legiranega jekla

Nar. št. 572 361

Voziček za pribor in pladnje BT 400 Kids z znižano višino 

za oskrbo otrok s hrano  

• Kapaciteta: pribl. 70 pladnjev in pribl. 500 kosov pribora

• Mere: 900 x 600 x 1060 mm

Nar. št. 574 834

Kot prejšnji model, ampak dodatno  

1 podajalnik prtičkov iz legiranega jekla

Nar. št. 574 832
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BLANCOTHERM K

Nezamenljivo

Na dele okovja odtisnite svoj logotip ali ime šole – in že so 

posode za transport hrane nezamenljive. Že od enega kosa 

dalje. Trajno in odporno proti pomivanju v pomivalnem stroju.

Dodatno obarva življenje

BLANCOTHERM K z deli okovja v sivi, modri, rdeči, zeleni ali 

rumeni barvi. Izberite barvo za svoj vrtec ali npr. modro/rdečo 

za razlikovanje hladnih/toplih jedi. 

Kdor rad razdeljuje 

dobro hrano, izbere 

BLANCOTHERM 

S posodami za transport 

hrane imate tudi ob konicah 

vse pod nadzorom. Dobite 

jih v petih velikostih, za 

polnjenje z vrha ali polnjenje 

s prednje strani, z veliko 

dodatki in pripomočki za 

transport. 

Vsi modeli so medsebojno 

usklajeni in omogočajo 

fleksibilno uporabo. 
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Brez ogrevanja: Posoda za transport hrane BLANCOTHERM K,  

robustna in vsestranska 

BLANCOTHERM 320 ECO-C

Polnjenje z vrha, brez ogrevanja

• Kapaciteta 4x GN 1/1-55* ali  

3x GN 1/1-65* ali 2x GN 1/1-100* ali  

1x GN 1/1-200* 

*ali ustrezna delitev

• Mere (D x Š x V): 630 x 415 x 345 mm

Nar. št. 573 956

BLANCOTHERM 320 K

Polnjenje z vrha, brez ogrevanja

• Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz.  

ustrezna delitev

• Mere (D x Š x V): 643 x 430 x 340 mm

Nar. št. 566 241

BLANCOTHERM 420 K

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150

• Mere (D x Š x V): 663 x 445 x 470 mm

Nar. št. 574 534

BLANCOTHERM 620 KUF 

Polnjenje s prednje strani, brez ogrevanja

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali  

3 x GN 1/1-150

• Mere (D x Š x V): 660 x 440 x 660 mm

Nar. št. 574 543
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BLANCOTHERM 320 KB 

Polnjenje z vrha, z ogrevanjem,  

s silikonskim grelnikom

• Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz.  

ustrezna delitev

• Notranja posoda iz legiranega jekla

• Elektronska omejitev temperature na 

maks. +90 °C

• Mokro in suho ogrevanje

• 220–240 V AC/50–60 Hz/400 W

• Mere (D x Š x V): 643 x 430 x 375 mm

Nar. št. 574 563

BLANCOTHERM 420 KBUH

Polnjenje s prednje strani, z ogrevanjem, 

s konvekcijskim ogrevanjem

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150

• Elektronska omejitev temperature na 

maks. +90 °C

• 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W

• Mere (D x Š x V): 692 x 445 x 470 mm

Nar. št. 574 572

BLANCOTHERM 620 KBUH 

Polnjenje s prednje strani, z ogrevanjem, 

s konvekcijskim ogrevanjem

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali  

3 x GN 1/1-150

• Elektronska omejitev temperature na 

maks. +90 °C

• 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W

• Mere (D x Š x V): 692 x 440 x 660 mm

Nar. št. 574 582

Z ogrevanjem: BLANCOTHERM KB/KBUH z zaščito pred pregrevanjem,  

fleksibilen in zanesljiv

Praktičen pribor

Dobavljivih je še veliko drugih modelov in opcij. 

Povprašajte svojega svetovalca! 

Evtektična plošča (–12 °C)

Za BLANCOTHERM 420 K/620 K

• Primerno za gastronomijo 

• Iz umetne mase

• Z ergonomsko vdolbino za prijemanje

Nar. št. 573 332

Obesni okvirji

Dobra opora za majhne količine:  

Majhne gastro posode obesite 

v obesne okvirje in te preprosto 

potisnite v BLANCOTHERM.

• Za BLANCOTHERM 420/620

• Za gastro posodo  

do globine 150 mm 

• Iz legiranega jekla

Nar. št. 564 352
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ROLLI-100 

BLANCOTHERM 620 KBRUH 

Polnjenje s prednje strani, 

s konvekcijskim ogrevanjem, z regulacijo 

in prikazom temperature

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-200 ali  

3 x GN 1/1-150

• Do stopinje natančna regulacija od 

+40 °C do +85 °C

• 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W

• Mere (D x Š x V): 692 x 440 x 660 mm

Nar. št. 574 591

BLANCOTHERM 420 KBRUH

Polnjenje s prednje strani, 

s konvekcijskim ogrevanjem, z regulacijo 

in prikazom temperature

• Kapaciteta maks. 2 x GN 1/1-150

• Do stopinje natančna regulacija od 

+40 °C do +85 °C

• 220–240 V AC/50–60 Hz/200 W

• Mere (D x Š x V): 692 x 445 x 470 mm

Nar. št. 573 516

Z regulacijo: Posoda za transport hrane BLANCOTHERM KBR/KBRUH,  

kraljevski razred za do stopinje natančno temperaturo

BLANCOTHERM 320 KBR 

Polnjenje z vrha, ogrevanje s silikonskim 

grelnikom, z regulacijo in prikazom 

temperature

• Kapaciteta 1 x GN 1/1-200 oz.  

ustrezna delitev

• Notranja posoda iz legiranega jekla

• Do stopinje natančna regulacija od 

+40 °C do +95 °C

• Mokro in suho ogrevanje

• 220–240 V AC/50–60 Hz/400 W

• Mere (D x Š x V): 643 x 430 x 375 mm

Nar. št. 574 569

Za ribe je primerna temperatura 65 °C,  

za brokoli pa 70 °C

Za odlične jedi potrebujete optimalen nadzor 

temperature. Samo na ta način lahko ohranite 

tudi kakovost zelo občutljivih jedi med 

transportom, shranjevanjem in vzdrževanjem 

njihove toplote. 

BLANCOTHERM KBR/KBRUH z digitalno 

regulacijo notranje temperature omogoča do 

stopinje natančno regulacijo temperature: Meso 

ostane mehko, zelenjava hrustljava, klobase pa 

se ne razpočijo. 

Primerna je tudi za 

kuhanje po postopku 

Sous Vide
Primerna je tudi za 

kuhanje pri nizkih 

temperaturah

ROLLI-100

• Mere (D x Š x V): 643 x 446 x 159 mm

• Nosilnost 130 kg

• 4 vodilna kolesca iz pocinkanega 

jekla, od tega 2 z zaporama, 

ø 100 mm

Nar. št. 568 236

ROLLI-125

• Mere (D x Š x V): 643 x 446 x 187 mm

• Nosilnost 180 kg

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Nar. št. 568 237
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Kakovost »Made in Germany«
50 let izkušenj pri izdelavi gastro posod pomeni: 
posebej dolgo življenjsko dobo v posebej težkih 
vsakodnevnih kuhinjskih razmerah.

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

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.

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 ter veliki kotni in talni radiji

Vse na zalogi! Že od enega kosa 

dalje. Posode, pokrovi, pekači in 

kuhalni vstavki so hitro razpoložljivi.

• Ogromna izbira GN z več kot 

200 posodami, pokrovi, pekači in 

kuhalnimi vstavki

• Vsi izdelki GN so na zalogi in 

pripravljeni na dostavo na zahtevo

• Takojšnja dobava vašega naročila

• Najmanjša količina za naročilo je le 

1 kos

Gastro posode GN z univerzalnimi 

ročaji:

• Stabilno prenašanje dveh posod hkrati

• Preprosto prenašanje težkih posod

• Preprosto obešanje napolnjenih posod

• Prelaganje jedi brez truda

• Varno odstranjevanje vročih posod

• Z možnostjo zlaganja –  čeprav so 

posode napolnjene

NEUNIČLJIVA
Izredno dolga življenska doba. Gastro posoda podjetja  BLANCO  Professional.  

Veliko modelov iz plastike, emajliranih in 

dodatni pribor je na voljo na naslovu  

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

products/gastronorm.cfm
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Maksimalna stabilnost in dolga ži-

vljenjska doba zaradi varjene ogro-

dne konstrukcije iz legiranega jekla.  

TAW 2 x 10 s 3-stransko oblogo, vrati, streho 
vozička, galerijo in vložno polico

Vozički za odlaganje 

pladnjev BLANCO – 

čista rešitev za 

samopostrežbo

TAW 10 TAW 2 x 10

Opcijski pribor: 

• Obloga stranic  

2-stranska, barvna 

• Obloga stranic in hrbtne strani  

3-stranska, barvna

• Vrata s steklenim vložkom ali brez 

njega

• Potisni ročaj

• Streha vozička z galerijo

• Dno

Voziček za odlaganje pladnjev 

TAW 10

• 1-delen, polnjenje z obeh strani,  

za 10 pladnjev

• Razmik vodil 125 mm

• Nosilnost: 150 kg

• Maks. nosilnost na par vodil: 4,5 kg

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Za pladnje GN (530 x 325 mm) 

nar. št. 574 240

Za pladnje EN, (530 x 370 mm)

Nar. št. 574 241

Za pladnje KN (460 x 344 mm)

Nar. št. 574 242

Voziček za odlaganje pladnjev  

TAW 2 x 10

• 2-delen, polnjenje z obeh strani,  

za 20 pladnjev

• Razmik vodil: 125 mm

• Nosilnost: 150 kg

• Maks. nosilnost na par vodil: 4,5 kg

• 4 plastična vodilna kolesca,  

od tega 2 z zaporama, ø 125 mm

Za pladnje GN (530 x 325 mm) 

nar. št. 574 243

Za pladnje EN, (530 x 370 mm)

Nar. št. 574 244

Za pladnje KN (460 x 344 mm)

Nar. št. 574 245

Dobavljivih je še veliko drugih modelov in 

opcij. Povprašajte svojega svetovalca! 

Barve: Stran 9

TAW 10 z 3-stransko oblogo, 
vrati s steklenim vložkom, streho 
vozička in galerijo 
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a.SKUPINA BLANCO PROFESSIONAL.

Naše stranke so tako raznolike in vsestranske kot 

naša ponudba. Da bi lahko vsakomur zagotovili 

najboljše rezultate, smo svoje zamisli in kapacitete 

povezali v tri visoko specializirane poslovne enote: 

Catering – izdelki in sistemi za profesionalne 

kuhinje. Industrial – individualno izdelani precizijski 

deli iz legiranega jekla, aluminija ali umetnih snovi 

za industrijo. In Railway – oprema za kuhinje in 

bistroje v vozilih na hitrih vlakih. 

 BLANCO  Professional je na vseh poslovnih 

področjih pridobil certifikat DIN EN ISO 9001:2015 in 

vam zagotavlja najvišjo zanesljivost in usmerjenost 

k strankam.

BS ADRIA d.o.o.

Špruha 7

1236 Trzin

Slovenija

Tel.  +386 (0)599 40 951

Faks.  +386 (0)599 00 041

info@bs-adria.si

www.bs-adria.si


