produktblad Inredning

Disk och arbetsbänkar

Ledande när det gäller hygien,
ergonomi och design
Bäst på hygien – QuickClean™
Upptäck våra nya arbetsbänkar som är anpassade för framtidens behov av
ännu renare storkök. Vår bedömning är att hygienkraven kommer att bli
högre i takt med att nya bakterier och virus upptäcks och sprids. Som ett
svar på detta presenterar vi nu vårt nya unika hygiensystem QuickClean™.
I detta system kan all utrustning, t.ex. lådor och skåp, lyftas av och rengöras
för hand eller i maskin. Utrustningen tas enkelt bort på mindre än en minut.
Detta system gör även bänken förändringsbar utifrån era behov genom att
hyllor, lådor och skåp flyttas om eller kompletteras efteråt.
Materialet i bänken är dessutom inte biologiskt påverkbart och inga bakterier kan få fäste här.
Bäst på ergonomi – TripleLayer™
Vi har utvecklat en bänkskiva med dubbla 1,5 mm rostfria plåtar som har ett
mellanskikt av vattenavvisande material speciellt framtaget för ljuddämpning.
Denna unika konstruktion av tre lager ger en stabil arbetsskiva med helt slät
undersida eftersom skivan inte behöver extra tvärstag undertill. Bänkarna
finns också i höj- och sänkbart utförande som drivs elektriskt för att underlätta arbetet i köket.
Bäst på design – modernt och funktionellt
För att arbets- och diskbänkar ska passa bra in i ditt kök och med ditt sätt
att arbeta finns det fem olika stativsystem att välja mellan och våra tillbehör
går enkelt att montera på alla stativ. Det finns fem olika stativtyper.
I produktbladet ser du all utrustning.
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Bänkskiva
Bänken har en kraftig sandwich konstruktion TripleLayerTM bestående av två 1,5 mm
rostfria plåtar med ett ljuddämpande och förstyvande 3 mm tjockt mellanlägg. Detta
kolvätebaserade materialet är inte biologiskt påverkbart. Arbetsbänkarna har som
standard en nedvikt kant, på 40 mm, kantprofil 7. Vi tillverkar bänkskivor med alla på
marknaden förekommande kantprofiler se separat avsnitt i slutet av produktbladet.
Vår unika konstruktion medför att alla tillbehör som lådor, skåp etc. kan enkelt hängas
på valfri plats under arbetsbordet. Det är också enkelt att komplettera efteråt allt efter
behov.
Det finns två olika standarddjup, 650 mm och 700 mm. Även bänklängden finns i
standard från 400 mm upp till 3800 mm i 100 mm intervaller.
Andra bänkmått går också att specialbeställa.

1600 mm lång bänk med benstativ

Benstativ
Stommen till våra bänkar är tillverkande av svetsade rostfria fyrkantrör 40 x 40 mm.
Mellanstag har dimensionen 25 x 25 mm och bildar en ram anpassad för GN 1/1.
Främre stag är standard men det går också att få utan detta. Nedre stag är placerat
300 mm ovan golvet vilket underlättar den dagliga golvstädningen. Arbetshöjden är 900
mm som är justerbar ± 20 mm. Bänkar med längd 2000 mm och där över har ett extra
tredje benpar.
Fötternas diameter är 60 mm, väl tilltagna för att de inte ska ge märken i golvet.
Bänkarna kan också fås med fötter för skruvmontage enligt marint utförande, väggfäste
samt med fäste som hängs på intilliggande utrustning.
Främre ben
För en förbättrad hygienisk standard går våra bänkar också att få med främre rostfria
ben och bänkstativets bakre kant monteras mot vägg.
Nedre stag är placerat 300 mm ovan golvet vilket underlättar den dagliga golvstädningen. Arbetshöjden är 900 mm som är justerbar ± 20 mm.
Fötternas diameter är väl tilltagna, 60 mm, för att inte ge märken i golvet.
All utrustning går att enkel hänga på plats.
Vägghängt
Den optimala hygieniska bänken är vägghängd. Stommen till bänkarna är tillverkande
av svetsade rostfria fyrkantrör 40 x 40 mm. Mellanstag har dimensionen 25 x 25 mm.
Monteras bänken på 900 mm ovan golvet så blir nedre stag 300 mm ovan golvet vilket
underlättar den dagliga golvstädningen.
Även vägghängda bänkar kan ha all vår utrustning.

Främre ben

Vägghängt

Höj- och sänkbart
På de flesta arbetsplatser är medarbetarna olika långa och med varierande fysiska
möjligheter. För att öka effektiviteten och minska belastningsskador är höj- och
sänkbara bänkar en mycket god investering.
Våra höj- och sänkbara bänkar ansluts till ett vanligt eluttag. Konstruktionen är helt
integrerad i stommen vilket innebär att det inte finns några slangar eller kablar under
arbetsbänken. Eftersom vi inte använder hydraulmotorer så finns det ingen risk för
läckage.
Bänken kan steglöst justeras mellan 750 till 1050 mm samt med möjligheten till fyra
förinställda höjder. I övrigt så har höj och sänkbara bänkar samma dimensioneringar
som vår bänkar med benstativ, se ovan.

Höj- & Sänkbart

Vägghängt och Höj- och sänkbart
Den absolut bästa disk- och arbetsbänken är vägghängd som också är höj- och sänkbar.
Detta ger goda arbetsförhållanden för användaren samtidigt som den ger mycket bra
förutsättningar för städning och rengöring. All vår utrustning som skåp, lådor, hyllor
etc. kan enkelt lyftas av för rengöring för hand eller i maskin. Undersidan av bänken har
inga tvärstag som försvårar rengöringen.
Den elektriska lyftmekanismen har ett arbetsområden på 300 mm är helt integrerad i
stommen vilket innebär att det inte finns några slangar eller kablar under arbetsbänken.
Det går också att ställa in fyra olika höjdnivåer.
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Underhyllor
Det finns tre standardutförande av underhylla: Rfr slät hylla, rfr gallerhylla
och rfr slät hylla med skärbrädeställ. Alla hyllvarianter är tillverkade i
1,5 mm rostfriplåt och har uppvikt bakkant.
Alla hyllorna är moduluppbyggda med måtten 250, 400, 450 mm som passar
alla bänkar och gör det möjligt att kombinera olika modeller. Skärbrädestället finns i två bredder, 250 och 400 mm, för två respektive fyra fack.
Hyllan är placerad 300 mm ovanför golvet. Modulerna kan enkelt lyftas bort
för rengöring, QuickCleanTM. Rengöring av golvet underlättas då också.

Tre olika underhyllor

Mellanhylla, fast läge
Mellanhyllan har samma moduluppbyggnad som underhyllan, således går det
att välja på samma utförande: rfr släthylla, rfr gallerhylla och rfr slät hylla
med skärbrädeställ. Rengöringen underlättas av vårt system QuickCleanTM,
hyllorna kan diskas i maskin och kvar blir bara ramen som hyllmodulerna
vilar på.
På bilden till höger har vi placerat ett skärbrädeställ på mellanhyllan vilket
ger en bra ergonomisk höjd. Eftersom det är samma hyllmoduler på under
och mellanhyllan går det blanda och ge allt efter behov.

Mellanhylla, fast läge

Mellanhylla, flyttbar
Bänkarna kan fås med extra hylla med plåttjocklek 1,5 mm som är flyttbar i
tre höjdlägen. Det går att få en mellanhylla i hela bänkens längd, är bänken
längre än 1400 mm blir det en extra gejderstege på mitten. Det går också
bra att beställa en flyttbar mellanhylla som är kortare än bänklängden.
Utöver hyllorna så går det enkelt att ta loss gejderstegarna för rengöring,
QuickCleanTM.
Täckplåt
För att tillmötesgå krav mot insyn in under bänkarna kan de levereras med
täckplåt på baksida och/eller gavlar. Plåten är placerad under arbetsytan ner
till stag på höjden 300 mm ovan golv.

Mellanhylla, flyttbar

Överhylla
Bänkarna kan fås med hyllor ovanför arbetsytan. Vertikala ståndare 860
mm ovan bänkskiva är fastmonterade på bänkstativet. Dessa är anpassade
för våra väggskenor, konsoler och hyllor. Ståndarna är tillverkade i 40 x 20
mm slipade rostfria rör. Röravslutningar är täckta för att förbättra hygienen.
Bänkar med längden 1200 till 1900 mm har tre ståndare och 2000 till 2700
mm har fyra ståndare, bänklängder därutöver har en femte ståndare.
Väggskenor, konsoler och hyllplan är speciellt utvecklade för att ge bästa
möjliga hygien, QuickCleanTM.

Täckplåt

Överhylla på ståndare
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Verktygslåda
En eller flera verktygslådor kan hängas på valfri plats under arbetsbänken. Draglådan
har expansionsbeslag med rfr ram som är fullt utdragbar i hela sin längd. Detta ger
en bra överskådlighet av vad som finns i lådan. Handtaget är infällt i lådförstycket.
Alla komponenter är löstagbara för enkel rengöring av såväl detaljerna som bänkstommen, QuickCleanTM.
Lådhurtsar
Två olika moduler finns att välja mellan, två draglådor eller tre draglådor passande
till standard GN 1/1-150 kantiner. Handtaget är enkelt att rengöra och försänkt i
lådförstycket för att slippa delar som sticker ut. Lådorna är fullt utdragbara vilket
underlättar hanteringen av kantinerna. Alla plåtdetaljer är i 1 mm rostfritt material.
Lådramarna som kantinerna ligger i kan enkelt lyftas bort, även expansionsbeslagen
kan tas bort för rengöring. Inte nog med detta, hela upphängningskonstruktionen
kan lyftas bort. Alla detaljerna kan således lyftas av för rengöring och bänken är nu
helt ren från detaljer och har en slät undersida i rostfritt som också är enkel att
rengöra, QuickCleanTM.
Skåp
Våra skåp är anpassade till såväl hyllor som GN kantiner. Vi har två modeller, skåp
för GN 1/1 som har bredden 350 mm, och skåp för GN 2/1 med bredden 700mm
som har två dörrar. Det finns tre gejdrar i skåpen som levereras med ett löst
hyllplan.
Dörrarna har stabila handtag s.k. kylskåphandtag som inte sticker ut utanför dörren.
Handtagen går att få med nyckellås om så önskas. Kraftiga gångjärn borgar för bra
funktionalitet och livslängd.
Dörrarna har innerspegel med slät yta som underlättar rengöringen. Skåpen kan
lyftas av för att förenkla rengöringen av såväl bänk som skåp, QuickCleanTM.

Verktygslåda

Lådhurts med två och tre lådor

Skåp och lådhurtsar kan monteras på valfri plats under arbetsytan tack vare det
finurliga upphängningssystemet. Det är också lätt att komplettera efteråt om så
önskas.
Underskåp
Diskkorgar, gejderstege
Gejderstege finns för 4 diskkorgar med storlek 500 x 500 mm. Gejderstället går
att få vänster eller högerhängt. Gejderstegarna är enkelt löstagbara för rengöring,
QuickCleanTM.
Kantiner, gejderstege
Gejderstege finns också för 6 st GN 1/1-65 kantiner, tillverkad i 1,5 mm rostfriplåt.
Gejderstället går att få vänster eller högerhängt. Gejderstegarna är enkelt löstagbara
för rengöring, QuickCleanTM.
Gejderstege, diskkorg

Gejderstege, kantin
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Diskbänk
Våra diskbänkar har 60 mm uppvikt bakkant med kantprofil 10, övriga tre sidor
har vulst kant nummer 3 med en höjd av 50 mm. Vi kan också tillhandahålla alla
förekommande kantprofiler, se avsnitt på nästkommande sida.
Som standard finns tre lägen för disklådor, 160 mm från vänster eller högerkant
samt mittplacering. Avståndet från framkant är 70 mm.
Andra placeringar går att beställa.
Alla disklådor är utrustade med breddavlopp och anslutning DN40 (R1½”).
All vår utrustning som skåp, lådor etc. går att montera på alla våra diskbänkar.

Enkel disklåda

Enkel disklåda
Vi erbjuder tre olika enkelbaljor den minsta är 500 x 400 x 200 mm, mellanmodellen har måtten 500 x 500 x 250 mm samt den största 600 x 450 x 250 mm.
Lådorna har väl avrundade hörn som förenklar rengöringen.
Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.
Dubbel disklåda
Vi har tre olika dubbelbaljor den minsta är 1050 x 400 x 200 mm, mellanmodellen
är bredare med måtten 1050 x 500 x 250 mm samt den största som är mer långsmal, 1250 x 450 x 250 mm. Lådorna har väl avrundade hörn som förenklar rengöringen. Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.

Dubbla disklådor med förhöjd bakkant

Kantin skölj och disklåda
Vi erbjuder också skölj och disklådor som är anpassade till GN 1/1-200 kantiner.
Kantinerna kan hängas på kanten vilket underlättar många arbetsmoment, exempelvis vid skölj och beredning av grönsaker. Det finns lådor anpassade till 2 och 3
kantiner.
Disklådorna levereras som standard med silhink och silkorg på 1,5 liter.
Utslagsvask
Utslagsvask T-29 har måtten 290 x 400 x 160 mm.
Utslagsvask T-34 har måtten 340 x 400 x 160 mm.
Vaskarna har breddavlopp och anslutning DN40 (R1½”) men ingen silhink och
silkorg.

Skölj och disklåda för kantin

Blandare
Bänkarna leveras utan hål om inget annat har angivits. Laserskuret blandarhål är
Ø34 mm. Placeringen är mitt bakom enkellådan eller mellan dubbellådor och
35 mm från disklådans bakkant. Andra mått går utmärkt att beställa.
Montageplåt för blandare
En montageplåt kan monteras för blandare.

Utslagsvask, T-29

Glidskenor
Det finns glidskenor som tillval för att disklådor.

Montageplåt
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Diskrum
Nu fortsätter ElektroTermo sitt arbete med att förbättra och förenkla arbetsmiljön
i storköken. I diskrummen har vi tagit fram utrustning som har samma
uppbyggnad som tidigare produkter inom inredning. Det innebär att diskrumsutrustningen har både vårt QuickClean-system med sin flexibilitet och med enkla
handgrepp kan ändra eller fylla på med tillbehör i stativet och TripleLayer toppskiva
som inte behöver några tvärstag under, vilket underlättar vid rengöring. Spolanordning och draglåda finns som tillbehör.
Inlämningbänk
Bänk med dubbla bassängdelar, rfr galler på matsalssidan och med långa rullar på
personalsidan. Gallren och rullarna är i demonterbara moduler som är lätta att
lyftas bort för rengöring av bänken. Stativet har 40x40 mm ben med ställbara fötter,
nedre ram i 25x25 mm. Ramen anpassad för GN1/1 kantiner. Längden på bänken
anpassas efter antal diskkorgar 2 st. L = 1100 mm till 5 st. L = 2600 mm. Djupet på
bänken är 1150 mm. Bassängen har en silhink med upplyftbar silkorg på ca 1,5 L.

Inlämningsdisk med QuikClean-skåp

Skrädbänk
Robust rostfri bänk med bassäng anpassad för GN1/1 x 2 eller GN1/1 x 3. Kraftigt
galler som är tillverkat i demonterbara moduler anpassade att rengöras i diskmaskin. Stativ med ram nertill som är anpassad för GN1/1 kantiner.
Inmatningsbänk
Bänk anpassas till diskmaskin antingen höger eller vänster gavel ,finns med hel
GN1/1.bassäng för 2 eller3 st kantiner. Bassängerna är utrustade med silhink volym
ca 1,5 L. Stativet har en ram nertill anpassat till GN1/1 kantiner. Glidgaller till
bassängerna finns som tillbehör. Bänkskivan kan tillverkas med förhöjd bakkant upp
till 300 mm.

Skrädbänk

Utmatningsbänk
Bänk anpassas till diskmaskin. Toppskiva med rullar eller endast slät med vulst.
Stativ med ram nertill som är anpassad för GN1/1-kantiner. Bassängen har ett
avloppsanslutning DN 40 mm.
Rullbana
Bänk med bassäng med långa rullar gjorda i upplyftbara sektioner för lättare rengöring av bassängen. Sista rullarna i nivå med övre kanten på bassängen för att lätt
kunna skjutas över till nästa enhet utan något lyft. Stativ med ram nertill som är
GN1/1 anpassad. Bassängen har ett avloppanslutning DN40 mm.

Inmatningsbänk

Utmatningsbänk

Rullbana
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Kantprofiler
Arbetsbänkar har som standard nedvikt kant på 40 mm, kantprofil 7, på alla
sidor.
Diskbänkar har som standard uppvikt bakkant 60 mm, profil 10, övriga tre
sidor har vulstkant med höjden 50 mm, profil 3, Vi tillverkar också bänkar
med alla vanliga kantprofiler se bild till höger.

Förhöjd bakkant
Om så önskas så tillverkar vi bänkskivor med förhöjd bakkant på 300 mm.
Special
Vi konstruerar och tillverkar gärna bänkar enligt specialutförande.

Art.nr
Benämning
Arbetsbänkar
ETAB längd x bredd stativtyp
(ex. ETAB 1600x700 HS)
Diskbänkar
ETDB längd x bredd + stativtyp
(ex. ETDB 1400x650 SB med BDET-50)
Stativ
SB
SF
SV
HS
VHS
ST

Ben (2 eller 3 benpar)
Främre ben (bakkant mot vägg)
Vägghängt
Höj- och sänkbart
Vägghängt och Höj- och sänkbart
Upphängning av ett benpar i annan utrustning

Disklådor
BE-50
Enkel 500 x 400 x 200 inkl silhink och silkorg
BE-55
Enkel 500 x 500 x 250 inkl silhink och silkorg
BE-60
Enkel 600 x 450 x 250 inkl silhink och silkorg
BD-50 Dubbel 1050 x 400 x 200 inkl silhink och silkorg
BD-55 Dubbel 1050 x 500 x 250 inkl silhink och silkorg
BD-60 Dubbel 1250 x 450 x 250 inkl silhink och silkorg
BK-2
Disklåda till 2 GN 1/1, 650 x 530 x 250 mm inkl silhink, silkorg
BK-3
Disklåda till 3 GN 1/1, 975 x 530 x 250 mm inkl silhink, silkorg
T-29
Utslagsvask 290 x 400 x 160 mm
T-34
Utslagsvask 340 x 400 x 160 mm
Glidskenor
GS50
För BE-50
GS55
För BE-55
GS60
För BE-60
Gejder diskkorg
GD 5
för 4 diskbackar
Storlek: 510 x 530 x 550 mm.

2

3

4

5

5a

6

7

8

10

11

11a

Kantprofiler

Art. nr
Benämning
Underhylla
UHS
Rfr slät
Modullängder 250, 400, 450 mm
UHG
Rfr galler
Modullängder 150, 225, 375 mm
UHB
Skärbräda 2 eller 4 fack Modullängder 250, 400 mm
Mellanhylla fast
MHS
Rfr slät
Modullängder 250, 400, 450 mm
MHG
Rfr galler
Modullängder 150, 225, 375 mm
MHB
Skärbräda 2 eller 4 fack Modullängder 250, 400 mm
Mellanhylla flyttbar
FHS
Rfr slät

Modullängder 250, 400, 450 mm

Överhylla
OH
Ståndare för hyllsystem
Täckplåt
Anges på beställning
Lådhurts
UL 1
1 draglåda med expansionsbeslag GN1/1-150.
Storlek: 350 x 180 x 550 mm.
UL 2
2 draglådor med expansionsbeslag GN1/1-150
Storlek: 350 x 350 x 550 mm.
UL 3
3 draglådor med expansionsbeslag GN1/1-150.
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.
Underskåp
US 350 GN 1/1. 3 gejdrar. 1 hylla. 1 dörr.
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.
US 700 GN 2/1. 3 gejdrar. 1 hylla. 2 dörrar.
Storlek: 700 x 530 x 550 mm.
Låsbart med nyckel anges på beställning
Kantprofil & förhöjd bakkant
Anges på beställning om ej standard.

Gejder kantin
GK 6
för 6 kantiner GN1/1-65
Storlek: 350 x 530 x 550 mm.
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Hygien, ergonomi och design
är våra starka ledord
när vi nu satsar på inredningar
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Våra varumärken

Rostfria köksutrustningar
i hög kvalité och design
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