Mareno 90 Spisserie
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Mareno 90 Spisserie är en komplett mångsidig spisserie. Mångsidigheten och olika valbara
enheter kan bilda otaliga kombinationer för att passa alla behov.

Toppskivor och
arbets-ytor pressade
med rundade avslut

Brännare infattade i
toppskivan,
hygieniskt och tätt

Arbetsbänk med 2
mm tjocklek i SI
2333/ rostfritt

Stekhäll
1200 mm
bred

Heldragen, skarvfri
bassäng med
rundade hörn SI
2343/syrafast

Montagepunkter i
fram- och bakkant,
hygieniskt och snyggt

Sidopaneler
och avslut
med rundade
hörn

Ledningskanals utrymme
baktill

Enheterna 90 Spisserie kan installeras rygg mot rygg också i kombination med 70 Spisserie.

Enheter förberedda för
tappkran, finns för bank- eller
golvmodell

Lackerade enheter i
RAL färger

IPX4 vattenskyddade

Automatisk korglyft
till Pastakokeri

Installation på ky lbänk

Sidopaneler, estetiskt
och hygieniskt
utformade

Elektrisk grill med
förstärkta rostfria
element
Induktionsspis med variabla
kokzoner, flexibelt och
effektivt

Induktions wok
wok

Stekbord med element
ingjutna i aluminium för
jämnare och s nabbare
uppvärmning

Kokgryta med indirekt
uppvärmning,
automatisk
vattenpåfyllnad i
manteln.

På begäran
- hygientopp i ett stycke 2 eller 3 mm tjock
- isolerade, 2-skickts dörrar,
självstängande
-lackering i valfri RAL med reptålig
skyddslack i polyuretan/akryl

Hygienutförande,
dubbelmantlad, invändiga
rundade hörn, gejderställ i
pressad profil

Tillbehör:
- avställningskant
- spisräcke
- sockelplåt
- överhylla, för de flesta
enheter
- tappkran
- överhylla för salamander

UPPSTÄLLNING PÅ FÖTTER
Standardlösning för uppställning
av spisserie, justerbar i höjdled.
Fötter med fläns för fast
montage, marint utförande.

Dubbelfot för montage mellan
två enheter.

BROMONTAGE/UPPSTÄLLNING
Hygienisk och platssparande, två
enheter monteras mellan två
underskåp. Max längd 1600 mm.
Förberedande montage på fabrik
krävs för bromontage.
1600 mm max

MODELL
XTP-xx

BESKRIVNING
2 stycken balkar för brosystem, längd 400-1600 mm

SOCKEL I ROSTFRITT STÅL
Estetisk lösning för att täcka
fötterna på golvenheter eller
underskåp.

UPPSTÄLLNING PÅ KYLBÄNK
Kylbänk levereras med slät
toppskiva.
Rostfri hel ram eller i sektioner till
varje enhet.

MODELl BESKRIVNING
NXP90-xx Rostfri ram h=50 mm från 200 till 1200 mm
NXP90
Rostfri ram h=50 mm för flera enheter intill varandra, offereras

RYGGUPPHÄNGT MONTAGE
möjligt till 90, även i kombination med 70 spisserie.
Hygienisk och estetisk
lösning med upphängning i
ryggen.
Enkel och snygg installation
mot vägg, fristående eller
rygg mot rygg.

Betongkonstruktionen måste vara utformad för att tåla angiven vikt, enligt R’bK ≥ 20÷25
N/mm MODELL BESKRIVNING
NSB91F-xx Pelare med 600 eller 800 mm front, ensidig

NSB92F-xx Pelare med 600 eller 800 mm front,dubbelsidig
NSB9S-xx

Fäste, anslutning till 400, 600, 800 och 1200 mm enhet med ram och front

NSB9PL

Sidopanel

UPPSTÄLLNING PÅ HJUL
Hjul som ersätter fötter, gör att
enheterna enkelt kan flyttas eller
dras fram.
Anslutning baktill, förberedd på
fabrik samt säkerhetskedja.

MODELL
X-R
X-RI

BESKRIVNING
4 hjul, varav två svirvlande med broms samt 2 fasta utan broms
Hjul som ovan tillverkade i rostritt

UPPSTÄLLNING PÅ BETONGSOCKEL

Medför enklare golvrengöring.
2 olika möjligheter se nedan.
Möjlig på golvmodeller och
underskåp.
Rostfritt frontskydd för 50 mm höga
fötter, tillverkas och monteras på
plats.

Uppställning på främre
betongkant 130 mm,
standardfötter baktill.

Uppställning på en betongplatta,
80 mm, 50 mm justerbara fötter
krävs.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA TILLBEHÖR TILL UNDERSKÅP/FABRIKSMONTAGE

