Spodní a vrchní díl systému temp-royal
•
•

•

•
•

izotermický kompaktní tablet (výplň izolační polyuretan)
spodní díl umožňuje přepravu a uložení teplých i studených
pokrmů v tepelně vzájemně oddělených prostorech – pomocí
do sebe zapadajících výstupků v obou dílech, tzn. studená jídla
se neohřívají od teplých a naopak
hlavní jídlo se ukládá na velký talíř průměru 26 mm, přílohy
jako salát, moučník či chléb se ukládají do obdélníkových
přílohových misek, je zde rovněž prostor na příbor. Vrchním
dílem nezakrytý zůstává prostor pro izolovanou polévkovou
misku a pro hrnek s nápojem
tablet umožňuje používat nádobí porcelánové, arcopalové i
plastové, značná výška prostorů umožňuje ukládat nádobí
různých výšek a objemů
barevné varianty: spodní díl – šedomodrá, ostružinová, vrchní
díl - šedivá

v nabídce jsou i další systémy: temp-mediteran, tempfutura, klošové systémy a další ...
Polévková miska izolovaná, obsah 0,34 l
•

•

různé barevné provedení usnadňuje rozlišení pro různý způsob
použití
příslušenství: víčko přepravní nebo víčko izolované

Jídelní talíř porcelánový
•
•
•

průměr 26 mm
v nabídce dělené i nedělené talíře
různé druhy dekorů

Speciální miska na tekutou stravu
•

•

porcelánové, arcopalové
příslušenství: víčko umělohmotné
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Přílohové misky
•

porcelánové, arcopalové, umělohmotné příp. nádobí na jedno
použití

Držák karet pro pacienty
•
•

•

pro tabletové i klošové systémy
usnadňuje práci během rozdělování jídel i identifikaci na
odděleních
vhodné pro všechny běžné typy pacientských karet (80-110
g/m2)

Hrnek izolovaný 0,2 ltr.
•
•

různé barevné provedení
příslušenství: víčko přepravní, picí nebo s náustkem

Pohárky izolované – různé objemy
•

•
•

•

Maxi-Mug, 0,34 ltr., průměr 86 mm, výška 130 mm (bez
víčka – používají se shodná víčka jako pro izol. hrnek)
Mighty-Mug, 0,5 ltr., průměr 104 mm, výška 155 mm (s
víčkem)
Mega-Mug, 0,96 ltr., průměr 121 mm, výška 183 mm (s
víčkem)
Karafa, 1,5 ltr., průměr 135 mm, výška 215 mm (s nalévacím
víčkem)

Pohárek na pití, obsah 0,2 ltr.
•
•
•

•

z průhledné umělé hmoty
neizolovaný
příslušenství: víčko přepravní, picí či s náustkem
stohovatelný

Košový program
•

•

koše na tácy, na nádobí, na příbory, na různé typy víček
použití jako úložný prostor pro jednotlivé systémové nádobí i
do myček nádobí
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Sytémový vozík pro ukládání taletových dílů
•

pro uložení ca. 80 horních nebo 90 spodních dílů

Vozík staniční pro převoz tabletů
•
•
•
•
•
•

modely: pro 16 (2x 8) tabletů, pro 20 (2x 10) tabletů, pro 24 (3
x 8) tabletů v EN i GN
izolovaný, uzavřený, provedení: eloxovaný hliník
pojízdný – 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou, průměr
koleček 160 mm
otevírání dveří o 270°
kolem celého vozíku kulatá lišta - madlo, na horní části vozíku
vytváří galerii – možnost umístění dalších tabletů
na spodní části kolem celého vozíku ochranná lišta proti
nárazům

Rozdělovací tabletový pás
-

volitelná délka a provedení dle poptávky
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